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Cuvânt înainte
Culegerile de studii și comunicări științifice „Administrație
Românească Arădeană” au ajuns, iată, la cel de-al doisprezecelea volum1,
îmbogățind astfel colecția „Slaviciana – serie nouă” a prestigioasei edituri
„Vasile Goldiș” University Press cu tot atâtea apariții editoriale de o înaltă
ținută academică. Firește, nu am fi reușit acest demers fără prețiosul și
competentul aport științific al cercetătorilor, universitarilor și oamenilor de
cultură din București, Iași, Constanța, Galați, Craiova, Brașov, Sibiu, ClujNapoca, Alba-Iulia, Oradea, Timișoara, Reșița, Lugoj, Arad, dar și de la
Chișinău, Cernăuți, Novi Sad, Szeged, Vârșeț sau din alte zone locuite de
români. A fost un gând al nostru, nemărturisit, de a întâmpina Centenarul
României Mari reconfigurând „solul etnic” prin publicarea, în volumele
noastre, a valoroaselor studii și articole aparținând unor distinse
personalități științifice și culturale din toate zonele locuite de români. Pentru
că „de la Nistru, pân' la Tisa” și din Carpații Păduroși, până în Munții
Pindului, vorbirea românească depășește cu mult întinderea unui mileniu și
impune, totodată, prezența unui interes științific și cultural, care numai din
partea noastră poate veni.
Volumele de studii pe care le publicăm aici, la Arad, sunt rodul
sesiunilor naționale de comunicări științifice pe care le desfășurăm în fiecare
mijloc de mai, în jurul datei de 17, dată la care Regimentul 6 Vânători al
Armatei Regatului Român a eliberat Aradul, în acel plin de grație an 1919,
instaurând administrația românească. Păstrând simbolistica acestui moment
istoric în titlul volumelor noastre („Administrație Românească Arădeană –
studii și comunicări din Banat-Crișana”), am căutat să nu limităm
cercetările științifice publicate doar la intervalul 1919 – prezent, lăsând la
dispoziția distinșilor conferențiari toate perioadele istoriei naționale și
central-europene în care doresc să se exprime. De asemenea, am încercat să
facem loc și studiilor de istorie bisericească și celor etnografice. Mai mult,
medalioanele și recenziile publicate au făcut din sesiunile noastre științifice
adevărate tribune de lansare a zeci de lucrări de referință pentru istoriografia
națională, monografii de localitate, de regiune, de personalități, sau anuare
ale asociațiilor culturale regionale sau naționale. Efortul nostru nu ar fi
1

Primul volum din această serie, intitulat „90 de ani de administrație românească în Arad
– culegere de studii și comunicări”, apărut în primăvara anului 2010, nu a fost numerotat.
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încununat de succes, dacă nu am avea alături de noi instituțiile organizatoare
sau partenere, cărora le mulțumim pe această cale: Consiliul Județean Arad,
Primăria Municipiului Arad, Centrul Cultural Județean Arad, Centrul
Municipal de Cultură Arad, Arhiepicopia Aradului, Serviciul Județean Arad
al Arhivelor Naționale, Biblioteca Județeană Arad, Complexul Muzeal
Arad, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, ASTRA arădeană –
1863, Centrul de Studii de Istorie și Teorie Literară „Ioan Slavici” Arad,
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, Asociația „Ștefan Cicio-Pop” Arad,
Colectivul Monografic Județean, Societatea de Științe Istorice din România,
filiala Arad.

Doru Sinaci,
Emil Arbonie
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Istorie
Contribuții la istoria Ineului în sec. XVI
Sorin Bulboacă
Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” Arad

În Evul Mediu, Ineul a jucat un rol important economic, politic,
cultural și religios, nu numai în istoria comitatului Zarand, ci și în istoria
Transilvaniei. Studiul nostru își propune să reconstituie cele mai importante
aspecte din istoria târgului Ineu în secolul al XVI-lea, nu o abordare
exhaustivă.
Cetatea Ineului a ajuns sub ocrotirea lui Iancu de Hunedoara, la
mijlocul veacului al XV-lea, iar în secolul al XVI-lea, Ineul devine centrul
unui mare domeniu nobiliar, având autoritate asupra a 51 de sate. În anul
1472, Ladislau Losonczy este castelanul cetății Ineu1. Cetatea și târgul Ineu,
erau în posesia familiei nobiliare Losonczy, în prima jumătate a secolului al
XVI-lea, fapt evidențiat documentar în 15352. Pe toată durata Evului Mediu,
populația Ineului a fost, în majoritate covârșitoare, românească.
În 1553, într-un document al capitlului catolic din Strigoniu, este
menționat dreptul la moștenire a fetelor nobilului Ștefan de Losonczy,
Frusina și Ana, precum și a nepoatelor sale, Clara și Dorothea, asupra cetății
și târgului Ineu, în cazul în care descendența de parte bărbătească a familiei
s-ar întrerupe3.
Izvoarele medievale menționează studenți din Ineu la universitățile
din Cracovia și Viena. Astfel, în anul 1486, Lucas Andreas de Borosjenew
studia la universitatea poloneză din Cracovia iar în 1516 Johannes
Borosjeneiensis era student la universitatea din Viena4.
Localitatea si cetatea Ineu cunosc o dezvoltare continuă, deşi în
multe rânduri vor avea de suferit de pe urma luptelor care s-au dat pentru
stăpânirea cetăţii. Reacţia de aderenţă şi contribuţia efectivă a ţăranilor din
1

Pavel Tripa, Trecutul orașului Ineu și a cetății Ienopolei, Editura Emia, Deva, 2007, p. 44.
Alexandru Roz, Kovacs Geza, Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Arad, Arad,
1997, p. 132.
3
Vasile Faur, Țara Zarandului. Conscripții. Cronică. Documente. Imagini, ediția a II-a
revăzută și adăugită, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2016, p. 504.
4
Detalii la Sándor Tonk, Erdélyiek egyetemjárása a középkorban, Budapest, 1976, p. 270.
2
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Ineu şi din zonă s-au constatat în timpul răscoalei ţărăneşti in 1514, sub
conducerea lui Gheorghe Doja. Alăturîndu-se răsculaţilor mulţi locuitori ai
Ineului, cucerirea cetăţii a fost mult facilitată.
Un episod similar s-a petrecut în 1526 când a avut loc în nordul
Banatului şi în jurul Aradului răscoala ţărănească condusă de căpitanul sârb
Ivan cel Negru (Nenada). Nobilii adunaţi într-o armată şi-au ridicat tabăra
militară lângă Ineu, la Seleuş, această oaste nobiliară fiind învinsă. Cu forţe
mult mai mari nobilii i-au înfrânt apoi pe ţăranii revoltaţi la Frumuşeni.
În acelaşi timp, regatul Ungariei s-a prăbușit prin victoria turcilor la
Mohacs și moartea regelui Ludovic al II-lea (august 1526). În urma acestei
bătălii şi a ocupării unei părţi însemnate a Ungariei, zona Ineului ajunge sub
stăpânirea lui Ioan Zapolya5. Zona Ineului devine ţinut de graniţă între
paşalâcul de Buda şi Principatul Transilvaniei.
Ineul este menţionat ca târg în mai multe rânduri, în acte din secolul
al XVI-lea. În anul 1561, Ineul este consemnat cu oppidum 48 de porţi
(circa 160 de case)6, adică având o populaţie care poate fi estimată la circa
600 -700 de locuitori iar domeniul cetății cuprindea 30 de sate din comitatul
Zarandului7. În 1566, la Ineu sunt menţionaţi, în contextul luptelor
antiotomane, voievozii români Francisc Bota şi Alexandru iar în 1599, tot în
Ineu, voievodul Fărcaş8.
Ofensiva turcească pentru cucerirea Ineului a început la 3
septembrie 1566, cetatea fiind asediată. Garnizoana cetaţii Ineu s-a apărat
eroic 23 de zile respingând cinci asalturi otomane. În ziua de 28 septembrie,
mercenarii germani, aflaţi în garnizoană, nu au mai vrut să continue lupta.
Ştiind însă că nu pot benef icia de clemenţă din partea turcilor au acceptat
propunerea transilvănenilor ca să încerce, într-o noapte întunecoasă,
străpungerea liniilor otomane. Trupele transilvănene au reuşit cu greu să
iasă din încercuire, îndreptându-se spre Beliu, dar mercenarii germani s-au
rătăcit în pădurile din apropiere şi au căzut în mâna turcilor. La sfârșitul
lunii septembrie 1566, pe zidurile stricate ale cetății Ineu, flutura steagul
armatei turcești. Astfel, cetatea Ineului a rămas câteva decenii sub stăpânirea
turcilor9 .
5

Geza Kovach, Consolidarea societății feudale în secolele XIV-XVI, în ***Aradul
permanenţă în istoria patriei, Arad, 1978, p. 128.
6
Sándor Marki, Arad vármegye és Arad szabad kiraly város története, vol. I, Arad,1892, p.
185-189.
7
Idem, Arad és Zaránd vármegyék nemes családjai, Arad, 1895, p. 131-133.
8
Octavian Lupaş, Voievozi şi cneji români în judeţul Arad, Arad, 1941, p. 16.
9
Eugen Glück , Contribuţii cu privire la istoricul cetăţii de la Ineu, ”Ziridava”, XIII, p.
139.

10

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, încorporând cetatea și domeniul Dezna.
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. În 1574, sangeacul otoman IneuPâncota cuprindea 113 sate administrate de begul Halul.
Cetatea a devenit reşedinţa sangeacului Ineu – Pâncota, făcând
parte din vilayetul Timişoarei în perioada 1566-1595 (când avea o
garnizoană, în 1590, pe timp de pace, de 331 de ostaşi: ulufegii, azabi,
martolozi). Din 1566, cetatea Ineului a adăpostit o garnizoană, din care au
făcut parte, în conformitate cu listele înregistrate în defterul de timare din
1567, două plutoane de timarioți cu soldă, deținători de posesiuni în această
unitate administrativ-teritorială10. Timarul, posesiunea vremelnică a
spahiului, condiționată de îndeplinirea obligațiilor sale militare, trebuia să
acopere prin venitul său și cheltuielile impuse de participarea la expedițiile
militare otomane11.
Localitatea Ineu se compunea din cetatea de piatră (”kale”), unde
se afla garnizoana otomană şi din ”varoş”-ul (târgul) înconjurat de o
palancă puternică şi şanţuri umplute cu apa Crişului 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 Alb, aproape de pod12. (S-a păstrat pănă 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
comandanţii). Femeile musulmane purtau voal şi trăiau separat. În anul
1595, în momentul cuceriri Ineului de către transilvăneni, oraşul avea 4
moschei. au fost construite probabil din lemn şi au dispărut în timpul
luptelor sau imediat după asediu.
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
10

Cristina Feneșan, Vilayetul Timișoara (1552-1716), Editura Ariergarda, Timișoara, 2014,
p. 26.
11
Ibidem, p. 46-47.
12
Csortan Ferenc, Arhitectura religioasă în Vilaietul Timişoara, în ”Satu Mare. Studii şi
comunicări”, Seria Istorie, Etnografie, Artă, nr. XVII-XXI/II, 2000-2004, Editura Muzeului
Sătmărean, Satu Mare, 2005, p. 22-23.
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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, 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. Alte documente evidențiază faptul că nobilii maghiari
din teritoriile vecine, necucerite de turci, au atacat și au jefuit, în mai multe
rânduri, satele din apropierea Ineului13.
În lupta împotriva otomanilor un rol deosebit l-au avut haiducii, care
proveneau din ţăranii şi micii nobili care pierdusera totul în urma
devastărilor otomane. O asemenea ceată de haiduci a încercat în 1593 să
cucerească printr-un atac surprinzător cetatea de la Ineu. Acţiunea nu a
reuşit datorită superiorităţii numerice a garnizoanei locale 14. Prima stăpânire
otomană în Ineu nu a durat decât 29 de ani (1566-1595).
Îndată, după ce oştile lui Mihai Viteazul au obţinut primele victorii
împotriva turcilor şi în zona Aradului, încep luptele pentru izgonirea lor.
Armatele ardelene conduse de generalul Gheorghe Borbely15, printr-o
campanie reuşită eliberează şirul de cetăţi de pe valea Mureşului, apoi cele
de pe valea Crişului Alb, între care şi Ineul. Armata transilvăneană a sosit
la 16 septembrie 1595, sub zidurile cetăţii Ineu şi a început asediul printr-un
intens foc de artilerie. Turcii aveau în garnizoană 700 ostaşi.Neputând apăra
palisadele târgului, ei au incendiat localitatea civilă şi s-au retras între
zidurile cetăţii. Fiind puţini, nici transilvănenii nu se puteau gândi la un asalt
decisiv. De aceea au vrut să lichideze şanţurile de apărare şi în acest scop au
încercat să modifice cursul Crişului Alb. Munca lor a fost zădărnicită de
ploile care au umflat peste măsură apa râului. Au sperat că aducând cantităţi
mari de materiale de umplutură, să poate îmfunda şanţurile de apărare. Au
reuşit totuşi să aşeze turnurile în imediata apropiere a zidurilor, focul
tunurilor asediatorilor făcând pagube destul de mari cetăţii.
La 15 octombrie are loc asaltul haiducilor şi a celorlalte trupe
ardeleneşti, între care se aflau 1 000 de călăreţi ai banului Lugojului şi
Caransebeşului, comandate de generalul Borbely. În sprijinul asediatorilor
au sosit noi trupe care au reuşit să taie drumul unei coloane turceşti venită
din cetatea Timişoara, în sprijinul turcilor asediaţi. La aflarea acestei veşti,
13

Marki Sándor, , Arad vármegye és Arad szabad kiraly város története, I, p. 136.
Gheorghe Ciuhandu, Românii din câmpia Aradului de acum două veacuri, Arad, 1940, p.
65.
15
Detalii despre luptele purtate de banul Lugojului și Caransebeșului, Borbely, la Sorin
Bulboacă, Structuri politice și confesionale în Banatul Lugojului și Caransebeșului (15521568), vol. I, Editura ”Vasile Goldș” University Press, Arad, 2011, p. 123-125.
14
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garnizoana din Ineu a încercat tratative cu asediatorii, trimiţându-le ostatici.
La 21 octombrie 1595, garnizoana turcă din Ineu a aflat despre victoria
strălucită a lui Mihai Viteazul la Călugăreni și despre fuga lui Sinan pașa şi
descurajată a acceptat condiţiile de capitulare impuse 16. Begul Geafer, din
Ineu, cade prizonier și este dus la Alba Iulia, apoi este ulterior închis în
cetatea Gherlei. La 22 octombrie 1595, turcii părăsesc Ineul, oştile
ardeleneşti intrând în cetate. În 5 noiembrie 1595, trupele transilvănene
instalate la Ineu, au recucerit Pâncota și Șiria.
Recucerirea Ineului, ca și a altor cetăți din comitatele Arad și
Zarand se datorează în primul rând alinaței strânse atiotomane a celor 3 Țări
Române și victoriei de la Călugăreni, turcii fiind împiedicați să trimită
trupemai numeroase pentru apărarea fortificațiilor din părțile Aradului.
Caracterizând succesele repurtate în părțile Aradului, Letopisețul
cantacuzinesc arăta că ele ”mult rău făcură turcilor”17.
În contextul luptelor antiotomane, principele Transilvaniei l-a numit
ca și căpitan al Ineului pe Mihai Veer. Confruntările și hărțuielile din jurul
cetății Ineului au continuat câteva luni. Contraofensivas otomană, declanșată
în zona Ineului, nu a dat rezultate, așa încât turcii renunță la reocuparea
cetății și se îndreaptă către Oradea. Părăsind zona Ineului, turcii au lăsat în
urmă trupe de tătari care au jefuit fără milă populația românească, mai ales
din satele situate în apropierea Ineului, tătarii răpind vitele țăranilor și luând
mulți prizonieri în robie. Dar cetatea Ineului n-a putut fi reocupată de turci18.
În anul 1599, după victoria de la Șelimbăr, cetatea, împreună cu
părțile arădene, au intrat sub autoritatea lui Mihai Viteazul. O scrisoare a
principelui Andrei Bathory, din 17 august 1599, adresată marelui vizir
Ibrahim, confirma faptul că marele domn intenționa de la bun început să
elibereze cetățile Ineului și Lipovei, de mare importanță strategică 19. În 3
noiembrie 1599, Paul Nyary, căpitanul cetății Oradea, atrăgea atenția lui
Gheorghe Basta, comandantul trupelor habsburgice, să ocupe cetățile din
zona Aradului, deoarece altfel, acestea vor ajunge în posesia lui Mihai. În
același timp, și turcii se pregăteau să recucerească cetățile arădene.
Conștient de importanța acestor cetăți, Mihai Viteazul, îndată după ce s-a
instalat în Transilvania, a trimis noi căpitani la concucerea acestora. Ineul ia deschis voievodului porţile la 23 noiembrie 1599. În cetate a fost numit
căpitan Gheorghe Borbely. Acesta a pretins printre altele ca adunările
16

Kovach Geza, Eliberarea Aradului în timpul lui Mihai Viteazul, în ***Aradul
permanenţă în istoria patriei, Arad, 1978, p. 141.
17
***Istoria Țării Românești, Letopisețul Cantacuzinesc, ediție de C. Grecescu și D.
Simionescu, București, 1960, p. 63.
18
Kovach Geza, op.cit., p. 143.
19
Marki Sándor, op. cit., vol. II, Arad, 1895, p. 33.
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comitatense din Zărand să fie ţinute la Ineu sub directa coordonare a lui
Mihai Viteazul. Un alt nobil credincios lui Mihai, Gașpar Korniș, într-o
scrisoare adresată împăratului Rudolf al II-lea, a prezentat pretențiile lui
Mihai Viteazul în sensul în care comitatele din Partium și Maramureș,
împreună cu cetățile respective, să fie alipite principatului Transilvaniei20.
Marele domn unificator a luat măsuri serioase pentru aprovizionarea
cetăţilor. Un document din 24 martie 1600 relatează faptul că, voievozii din
zona Beliu (Botfei, Hășmaș, Clit etc.) s-au rupt de cetatea de la Oradea,
ieșind de sub jurisdicția habsburgilor, reprezentați de căpitanul de aici și sau adresat în toate problemele lor căpitanului de la Ineu și ”Înălțimii sale
Voievodului Mihai”21.
La 3 aprilie 1600 Mihai a ordonat expulzarea nobililor din Sibiu şi
Bistriţa, sechestrarea cantităţilor de cereale aparţinând acestora, dispunând
ca ele să fie trimise garnizoanelor de la Ineu şi Lipova, lipsite de bucate. La
4 august 1600 a cerut Bistriţei 200 de infanterişti, pentru întregirea
garnizoanei cetăţii Ineu. În lupta de la Mirăslău (18 septembrie 1600),
garnizoana Ineului a participat la bătălie, alături de Mihai Viteazul.
Garnizoana din cetatea Ineului și Gheorghe Borbely a rămas fidelă față de
marele domn și după bătălia nefericită de la Mirăslău.
La câteva săptămâni după înfrângerea suferită de domnitorul român,
la Mirăslău, cetatea Ineului ajunge în mâinile adversarului său, George
Basta, care o va administra. Peste câteva luni în drum spre Praga, pentru a
trata cu împăratul Rudolf, Mihai Viteazul trece prin Ineu, găsind adăpost
aici22. Tradiţia orală susţine că şi-ar fi instalat cortul sub tisa uriaşă de lângă
stadionul „Victoria” din actualul parc, dar hărţuit de soldaţii din cetate şi-a
continuat drumul, reuşind să treacă aceste obstacole, cu spijinul lui Korniş
Gaspar, un nobil credincios lui, plecând mai departe spre Hălmagiu și apoi
către Beiuș.
Stăpânirea lui Basta în părţile Aradului nu va dura mult, fiind supusă
tot mai frecvent la atacuri din partea haiducilor din vest care l-au sprijinit pe
Ştefan Bocskay.
În a doua jumătate a sec. al XVI-lea s-a aşezat în Ineu Gheorghe
Brancovici, înrudit cu celebra familie a despoţilor sârbi cu acelaşi nume.
Principele Sigismund Bathory i-a dăruit domeniile Şiria, Pâncota şi alte
moşii în jurul Aradului şi Cenadului23. La Ineu este menționat în 1598

20

Ibidem, II, p. 33-34.
Marin Bodea, Eugen Gluck, Nicolae Roșuț, Mihai Viteazul și Aradul, Arad, 1975, p. 44.
22
Kovach Geza, Eliberarea Aradului în timpul lui Mihai Viteazul, p. 144.
23
Gheorghe Lițiu, Episcopia Aradului. Schiță istorică, Arad, 1950, p. 14.
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episcopul ortodox Vasile24 iar la Lipova episcopul Matei. Un nepot al său
de fiu, Moise, a fost preot de mir, dar murindu-i soţia s-a călugărit sub
numele de Matei, ajungând episcop al Ienopolei, în ultimii ani ai veacului al
XVI-lea. Ca preot de mir, vlădica Matei a avut un fiu cu numele de
Solomon, care mai târziu s-a călugărit sub numele de Sava, ajungând
episcop în locul tatălui său, în anul 1605, avându-şi reşedinţa tot la Ineu25.
În veacul al XVII-lea, Ineul va juca un rol important în cadrul
Principatului Transilvaniei, devenind reședința comitatului Zarand și un
însemnat centru economic. Totodată, pe toată durata secolului al XVII-lea,
este sediul unei episcopii ortodoxe, condusă de episcopi din familia
sârbească Brancovici.

24

Vasile Faur, op. cit., p. 45.
Detalii la Sorin Bulboacă, op.cit, vol. II, Editura ”Vasile Goldiș” University Press, Arad,
2015, p. 17-18.
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Nobilimea bănăţeană în secolele XVI-XVIII
Familia conţilor de Soro
Patricia Ghemeş (Manea) **

Cuvinte cheie: înnobilare, nobil, contele Iohann Francisc Soro, comandantul
militar al cetății Timișoara, blazon.
Keywords: ennoblement, noble, Count Johann Francisc Soro, military commander
of the city of Timisoara, coat of arms.
The Banat nobility in the seventeenth and eighteenth centuries. The
family of the Counts of Soro (Abstract):
At the beginning of the eighteen century, the Habsburg Empire had
reconquered Hungary and Transylvania. The nobility theme in romanian
historiography had been a favorite topic but the authors didn't approach an
impartial version according to historical periods and the situation in various
geographies. Once the Banat entered under the reign of Emperor in Vienna in
1716, the permanent army has been established here from this stage. With the
army came in this region the administrative elite, keen to modernize the province
through investments in commercial companies, erecting public buildings and
improving local infrastructure, prerequisite for the integration standards in central
European. Among the illustrious newcomers in the province, was the aristocratic
family of the Counts of Soro, from which we will notice several representatives
headed by Johann Sebastian von Soro respectively his son, Johann Francisc von
Soro.

Tema nobilimii de origine română în istoriografie a fost un subiect
predilect, având diverse abordări în funcţie de perioadele istorice şi de
situaţia românilor din diferitele zone geografice, fiind prezentată corelat cu
contextul politic şi social al momentului, de la considerarea problematicii
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nobilimii româneşti ca argument important în lupta pentru emancipare
naţională în cursul secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea, până la abordările
recente, mai detaşate şi obiective bazate pe argumente documentare.
Prigoana la care au fost supuse alături de populaţie familiile nobiliare
bănăţene sub stăpânirea turcă, după înfrângerea Ungariei la Mohács (1526),
Banatul fiind în perioada amintită un permanent teatru de război, duce la
deplasări şi migraţii ale acestora. Secolul al XVIII-lea a reprezentat un şir
întreg de lupte între Casa de Austria şi otomani pentru stăpânirea Banatului
şi pentru controlul asupra frontierelor de Sud ale provinciei, despărţite în
mod simbolic de Dunăre şi apărate de câteva regimente militare de graniţă,
formate în marea lor majoritate de către români. Intrarea Banatului sub
stăpânirea împăratului de la Viena, începând cu anul 1716 a însemnat
stabilirea aici a unei armate permanente, construirea de cazărmi militare şi
de alte edificii publice concentrate în zonele urbane Timişoara, Lugoj,
Caransebeş – puncte strategice ale comerţului. Odată cu armata îşi face
apariţia o elită militară şi administrativă, interesată să modernizeze
provincia prin investiţii în companii comerciale, ridicarea de clădiri publice
şi îmbunătăţirea infrastructurii locale, condiţie sine qua non pentru
integrarea periferiei la standardele centralismului european. Printre
personalităţile nou venite în cadrul provinciei s-a numărat şi familia conţilor
de Soro, din rândul cărora se vor remarca mai mulţi reprezentanţi în frunte
cu Johann Sebastian von Soro şi respectiv Johann Francisc von Soro.
După ocuparea cetăţii Buda de către sultanul Süleyman Kanunî,
organizarea paşalâcului de Buda, transformarea la 29 august 1541 a
Ungariei centrale în provincie a Imperiului Otoman1, campania de cucerire
teritorială a turcilor continuă, cu scopul de a asigura flancul sud-estic pentru
noile teritorii ocupate, prin cucerirea şi apoi organizarea vilayetului
Timişoarei. Expansiunea otomană în Banat s-a desfăşurat după un model de
ocupare folosit cu regularitate în Peninsula Balcanică şi în Europa Centrală,
desăvârşit de sultanul Bayazid I (1389-1402) ce respecta două etape
distincte: în prima etapă se impunea suzeranitatea restrictivă prin impunerea
metodei de înregistrare în condici (deftere) a proprietăţilor şi surselor de
venit din teritoriile ocupate, în cea de-a doua etapă se derula cucerirea
efectivă prin operaţiuni militare de anvergură ce se finalizau cu ocuparea
efectivă a teritoriilor2.
La datele de 4 şi 5 septembrie 1541 suzeranitatea restrictivă a Porţii
se instituie separat asupra celor două provincii istorice: Transilvania şi
1

Cristina Feneşan, Constituirea principatului autonom al Transilvaniei, (în continuare se
va cita: Cristina Feneșan, Constituirea...), Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997, p. 17.
2
Eadem, Vilayetul Timişoara 1552-1716, Editura Ariegarda, Timişoara, 2014, p. 15.
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Banat. Acordarea sandjakului (steagul de investitură) atât lui Ioan
Sigismund Zápolya, cât şi comitelui de Timiş, Petru Petrović, denotă în mod
cert înlocuirea de facto şi de iure a vechilor relaţii de dependenţă faţă de
regatul maghiar dispărut odată cu bătălia de la Mohács3. Se dorea din partea
puterii otomane înlăturarea conducătorilor locali de obârşie nobilă şi
înglobarea Banatului şi Transilvaniei în structurile Imperiului Otoman. În
conformitate cu uzanţele otomane, aceşti guvernatori purtau numele de
sandjakbegi, dar şi diploma de numire (berat) prin care sultanul le defineşte
posesiunile acordate. Reluarea deschisă a ostilităţilor militare dintre
Habsburgi şi Poartă din anul 1551, apărute în urma înlăturării reginei
Isabella şi a lui Ioan Sigismund şi trecerea Transilvaniei şi Banatului sub
autoritatea lui Ferdinand I4, îl determină pe sultanul Süleyman Kanunî să
reconsidere importanţa pe care o acorda comitatelor bănăţene. Supunerea
militară a Banatului i-ar fi asigurat Porţii un câştig strategic, prin ocuparea
cetăţii Timişoarei şi a celorlate cetăți situate pe cursul Mureşului,
asigurându-se astfel controlul eficace şi asupra Transilvaniei. În vara anului
1551 Caransebeşul şi Lugojul sunt ocupate de trupele ferdinandiste,
locuitorii acestora, aderenţi credincioşi ai comitelui Petru Petrović şi reginei
Isabella Zápolya, percepând în instaurarea stăpânirii habsburgice o
primejdie mai mare pentru păstrarea situaţiei lor privilegiate decât o
ocupaţie turcă incertă5. Printr-o politică circumspectă, în anii 1551-1552,
cele două oraşe amintite, se vor salva pentru o perioadă de 106 ani de
ocupaţie otomană prin includerea lor în vilayetul de Timişoara.
În secolul al XVI-lea, Porţile de Fier se deschid pentru invazia
turcească6, campaniile militare ofensive duse de turci între anii 1551-1552,
duc la transformarea părţilor vestice şi centrale ale Banatului într-o
provincie a Imperiului Otoman, în timp ce în partea răsăriteană a regiunii se
formează Banatul de Caransebeş-Lugoj, alipit Transilvaniei până în anul
1658. Împărţit în două zone geografice distincte, Banatul de Câmpie
cuprindea comitatele Cenad, Timiş, Torontal, domeniile nobiliare
aparţinând unei nobilimi majoritar maghiare, integrată în structurile
3

Dávid Géza, Fodor Pál, „Az ország ügye mindenek előtt való”. A szultáni tanács
Magyarországra vonatkozó rendeletei (1544–1545, 1552) („Afacerile ţării sunt mai presus
de toate. Reglementări ale consiliului sultanal referitoare la Ungaria 1544–1545, 1552”),
MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 2005, doc. nr. 39, p. 71; Cristina Feneşan,
Constituirea....., p. 19.
4
Simányi Tibor, Er schuf das Reich: Ferdinand von Habsburg (Ferdinand von Habsburg,
întemeietorul regatului), Verlag Amalthea, Wien - München, 1987, p. 196.
5
Costin Feneşan, Banatul Caransebeşului şi Lugojului între Habsburgi şi Poartă în anul
1552, în „Studii şi Materiale de Istorie Medie”, vol. XII, 1994, p. 163.
6
Gheorghe Munteanu, Banatul, Sighişoara, 1928, p. 15.
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regatului Ungariei, iar Banatul de Munte cuprindea comitatele Caraş,
Severin, Cuvin, fiind populat de o nobilime românească, majoritar cnezială7.
Imperiul otoman şi-a asigurat stăpânirea regiunii dintre Dunăre, Tisa
şi ţinutul Mureşului prin transformarea Banatului de Câmpie în vilayet, ceea
ce a dus în mod inevitabil şi la deplasarea frontierelor noii unităţi
administrativ-teritoriale în detrimentul principatului autonom al
Transilvaniei8. În zonele de graniţă, populaţia a fost nevoită să-şi
îndeplinească obligaţiile fiscale atât faţă de autorităţile otomane, cât şi faţă
de cele din Ungaria ocupată de Habsburgi. Banatul de Caransebeş-Lugoj a
reprezentat în perioada 1552-1658 o forţă militară de excepţie, nobilii şi
oştenii de aici fiind cunoscuţi pentru prestaţiile armate deosebite9. Lumea
nobiliară românească din Banatul acelor vremuri a valorificat poziţia de
graniţă a teritoriului, participarea cnezilor şi nobililor bănăţeni la numeroase
acţiuni militare permiţându-le păstrarea calităţii de stăpâni de pământuri.
La baza privilegiilor comunităţilor româneşti din zonele limitrofe ale
regatului au stat obligaţiile militare ale nobililor şi cnezilor. Privilegiile,
libertăţile şi drepturile tuturor nobililor, cnezilor şi celorlalţi români din cele
opt districte bănăţene (Lugoj, Sebes, Caraşova, Bârzava, Mehadia, Almăj,
Comiat şi Ilidia) au început să se contureze de pe la sfârşitul secolului al
XIV-lea, când turcii ajung la Dunare. Confirmarea acestor privilegii
acordate se face drept răsplată pentru slujbele credincioase ale populaţiei
locale, în apărarea vadurilor Dunării, împotriva incursiunilor otomane, prin
diploma din 29 august 1457 a regelui Ladislau V. Postumul 10. Prin acest act,
regele stabileşte ca pe teritoriul celor opt districte să nu se mai dea moşii şi
sate străinilor, districtele să nu mai fie despărţite ori dăruite cuiva, fără
consimţământul nobililor şi cnezilor bănăţeni. Judecata se va face „după
legea veche” a districtului, străinii ce ar fi avut plângeri împotriva vreunui
nobil român, trebuiau să se adreseze comitelui acestora. Nobilii români,
asemenea „adevăraţilor nobili ai regatului”, urmau să fie scutiţi de dări.
Regina Isabella văduva principelui Ioan Zápolya, înainte de a părăsi
Transilvania, la data de 7 mai 1551 reînnoieşte aceste privilegii moştenite de
7

Ligia Boldea, Înnobilare şi confesiune în lumea feudală românească din Banat (sec.XIVXVI), în „Banatica”, XIII/2, 1995, p. 27-43; Şipos Ibolya, Contribuţii la istoricul nobilimii
lugojene, în „Analele Banatului”, XV, 2007, p. 155.
8
Lukinich Imre, Erdély területi változásai a török hódítás korában 1541-1711 (Schimbările
teritoriale ale Transilvaniei în epoca stăpânirii turceşti 1541-1711), Magyar Tudományos
Akadémia, Budapest, 1918, p. 75.
9
Ioan Haţegan, Habitat şi populaţie în Banat (sec. XI-XX), Editura Mirton, Timişoara,
2003, p. 19.
10
Gheorghe Ciulei, Autonomia juridică a românilor din Banat în Evul Mediu, în
„Banatica”, V, 1979, p. 286.
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românii bănăţeni11, garantându-le independenţa provinciei, drepturile şi
libertăţile câştigate din vechime, încercând în acest mod să păstreze
influenţa principilor transilvani în regiunea Banatului.
Gabriel Báthory, în data de 30 aprilie 1609, întăreşte şi lărgeşte
vechile privilegii din cele opt districte românești şi nobilitatea lugojenilor
obţinute de la regina Isabella 12, la cererea unei delegaţii formată din nobilii
Ioan Lugosy, Mihai Dees alias Literatus, Martin Băniaş şi George Radul 13,
prin emiterea unei diplome păstrate în arhiva familiei Macskasi de
Tincova14. Acest act este înfăţişat dietei Transilvaniei la data de 16
octombrie 1609, care îl ratifică la aceeaşi dată15.
Banatul de Severin, devenit ulterior Banatul de Caransebeş-Lugoj,
va fi permanent în atenţia regilor Ungariei şi apoi a principilor
Transilvaniei, statutul său de regiune militară de graniţă determinându-i pe
principii Transilvaniei (Gabriel Bethlen, Gheorghe Rákóczi I şi Gheorghe
Rákóczi II) să continue politica de privilegii în favoarea nobilimii locale,
favorizând astfel menţinerea şi formarea unei forţe importante implicată
direct în controlul provinciei. După ce succesele luptei antiotomane de la
sfârşitul secolului al XVI-lea l-au îndemnat pe principele Gabriel Báthori să
restaureze districtele, parţial dezorganizate între timp şi să le reconfirme
privilegiile, soarta lor se va pecetlui în anul 1658, când noul principe Acaţiu
Barcsay va fi obligat să le cedeze turcilor. Deranjaţi permanent de
obstacolul reprezentat de forţa militară a bănăţenilor, turcii au impus drept
condiţie a înscăunării noului principe transilvănean Acaţiu Barcsay (fostul
ban al Lugojului şi Caransebeşului) o serie de cedări teritoriale formate din
fostele districte (Caran, Sebeş, Lugoj, Mehadia, Almăj, Făget, Marginea,
11
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comitatul Severin), Budapesta, 1876, p. 75; Gh. Vinulescu, op. cit., p. 2.
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Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti,
vol. 8, Editura Cartea Românescă, Bucureşti, 1935, pp. 59-65; Şipos Ibolya, op. cit., p. 156.
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Bujor, Susani)16. O dovadă a faptului că nobilii bănăţeni, indiferent de
originea etnică sau suprafaţa domeniilor, au avut acces la cele mai înalte
demnităţi în regatul Ungariei, este reprezentată şi de această numire, încă un
argument că nu numai nobilimea armalistă a proliferat în aceste zone
geografice.
Ocuparea de către turci a Caransebeşului în luna septembrie 1658,
atrage după sine distrugerea arhivei oraşului17, unde se păstrau privilegiile
acestuia, registre de şedinţă ale sfatului orăşenesc, registrele scaunului de
judecată şi tabele de impunere fiscală. Unii nobili au reuşit să îşi salveze
documentele ce le dovedeau privilegiile în speranţa că aceste acte le vor
folosi pe viitor prevalându-se de valoarea lor juridică. Stările Transilvaniei
în cadrul Dietei de la Sebeş, ţinută în perioada 24 mai-25 iunie 1659, au
încercat să găsească o soluţie pentru nobilii strămutaţi de la vetrele lor,
marea majoritate a familiilor nobile din părţile Lugojului şi Caransebeşului
refugiindu-se în comitatul Hunedoara. Deşi Acaţiu Barcsay le promisese
nobililor bănăţeni noi moşii chiar şi în locurile în care se vor strămuta 18, în
schimbul pasivităţii militare împotriva otomanilor, rezolvarea practică a
situaţiei nu era înfăptuită nici în anul 1659. Astfel, doar familiile care aveau
în posesie bunuri imobiliare încă de dinainte de anul 1658 în comitatele
Alba şi Hunedoara au reuşit să îşi păstreze statutul anterior strămutării,
pentru marea majoritate însă a început o viaţă grea şi plină de privaţiuni.
Habsburgii sunt împinşi din nou la o acţiune militară împotriva
otomanilor odată cu noua intenţie de cucerire a Vienei în anul 1683. Eşecul
otomanilor i-a determinat pe habsburgi să elibereze Ungaria într-un timp
relativ scurt, deschizându-se astfel posibilitatea pentru austrieci de a ocupa
Banatul19. Mutarea teatrului de operaţiuni militare la frontierele Banatului
turcesc este o consecinţă firească a victoriilor repurtate de armatele
habsburgice în perioada 1683-1687. După campania din anul 1688 „când
după multă vărsare de sânge, vulturii împărăteşti izbândesc asupra
semilunii”20, dominaţia imperială habsburgică se extinde asupra fostului
16

Ioan Haţegan, op. cit., p. 19.
Costin Feneşan, Caransebeşul după Caransebeş-note cu privire la destinul nobilimii şi
orăşenimii din Banatul Caransebeşului şi Lugojului după anexarea de către Poartă (1658),
în „Patrimonium Banaticum”, III, 2004, p. 85.
18
Pesty Frigyes, Krassó vármegye története (Istoria comitatului Caraş), vol. IV, Budapest,
1883, p. 353: „...Jószága helyet ha szintén nem egyenlőt is de hasonlót adni el nem
mulattyuk”(nu vom pregeta să le acordăm pentru moșiile lor pierdute, altele, dacă nu chiar
egale, măcar similar).
19
Şipoş Ibolya, Încorporarea Banatului la Ungaria, în „Analele Banatului” Serie Nouă, XXI, 2002-2003 pp. 383-433.
20
Patriciu Dragalina, op. cit., p. 144.
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Banat al Caransebeşului şi Lugojului şi a celei mai mari părţi din Bantul
muntos. Similar primei stăpâniri habsburgice asupra Banatului de Munte
(1551-1556) nici cea de-a doua stăpânire nu este de durată21. În acest
context, Comitatul Severinului trece de patru ori de la o stăpânire la alta în
doar 10 ani (1689-1699)22.
În timpul celei de-a doua stăpâniri habsburgice, administraţia
Banatului de Munte va fi exclusiv militară şi va fi încredinţată
Comandamentului militar imperial al Transilvaniei cu sediul la Sibiu, iar
prin intermediul acestuia Consiliului Aulic de Război. Autorităţile militare
locale îşi vor stabili sediul la Caransebeş, în teritoriile smulse otomanilor
prin forţa armelor. Noua administraţie imperială va întâmpina însă
dificultăţi din partea unui grup de presiune al micii nobilimi, refugiată în
comitatele învecinate (Alba, Hunedoara) după anul 1658, grup ce va încerca
redobândirea drepturilor şi privilegiilor pierdute înaintea strămutării,
solicitarea de restitutio in integrum a nobilimii din anul 1688 adresată
generalului comandant al Transilvaniei, contele Frederic Veterani, fiind
primul demers efectuat în acest sens (bunurile şi pământurile din Comitatul
Severinului au fost redate celor strămutaţi doar în arendă, nu şi ca
proprietate, Curtea de la Viena promiţându-le reacordarea drepturilor de
proprietate deplină doar după încheierea păcii cu Poarta). Contele Veterani
acceptă restaurarea administraţiei comitatense în anul 1689, prin
confirmarea în funcţia de vicecomite de Severin a lui Petru Măcicaş
(Macskasi) de Tincova, în urma alegerii în unanimitate a acestuia din partea
obştii nobililor din comitat. Conflictele de competenţă între administraţia
imperială militară a Banatului de Munte şi administraţia comitatensă se
stopează temporar prin Ordonanţa din 169323 dată de generalul conte
Veterani ce creează cadrul legal menit a face viabil sistemul mixt de
guvernare. Prevederile acestui act elaborat de generalul Veterani scot în
evidenţă poziţia conducătoare a autorităţii militare faţă de cea comitatensă,
măsurile dispuse fiind menite să curme abuzurile, să instaureze legalitatea şi
să ferească populaţia de ruinarea sa completă24.
Susţinătorul şi reprezentantul intereselor bănăţene în raport cu
autoritatea centrală a fost banul, aşa cum se precizează într-un memoriu de
protest din 25 ianuarie 1695 adresat de elitele nobile bănăţene (obştea
21

Costin Feneşan, Stăpâni şi supuşi în comitatul Severinului în timpul celei de-a doua
ocupaţii habsburgice (1688-1699), în „Banatica”, 14, 1996, pp. 149-151.
22
Pesty Frigyes, A Szörényi bánság és Szörény vármegye története (Istoria Banatului şi a
comitatului de Severin), vol. I, Budapesta, 1876, pp. 101-120.
23
Costin Feneşan, Reglementarea din 1693 a Comitatului Severinului, în „Banatica”, IV,
Reşiţa, 1977, pp. 241-242, doc. publicat integral în anexa articolului.
24
Ibidem, p. 240.
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nobililor severineni) împăratului Leopold I de Habsburg, mai cu seamă în
calitatea sa de succesor al regilor Ungariei şi principilor Transilvaniei.
Conform documentului, nobilimea bănăţeană are dreptul de a-şi alege
conducătorul pe baza jus valachium doar „prin acordul şi cu voturile
comune ale nobilimii”. Prin acest memoriu înaintat Curţii vieneze prin Ioan
Fiat de Armeniş (semnat până la data de 9 iunie 1695 de 94 de nobili şi
orăşeni din Caransebeş şi Lugoj), nobilimea severineană protesta împotriva
numirii baronului Syava şi a contelui Perky la conducerea civilă a
comitatului fără acordul şi voturile comune ale nobilimii şi fără respectarea
vechilor reglementări care precizau: „cei ce nu au bunuri în zisul comitat
sau banat, nu au fost niciodată potriviţi să ocupe acea dregătorie”,
„dregătoria fiind acordată doar unui localnic şi proprietar, dar nicidecum
unui străin care nu are pământ în acele părţi”25.
Campania militară din Banat din anul 1698 şi moartea generalului
Veterani în bătălia de la Lugoj tergiversează decizia imperialilor în privinţa
numirilor la conducerea nobilimii din Banatul de Munte. La data de 9 aprilie
1698, împăratul Leopold I ordonă tuturor autorităţilor şi nobililor din
comitatul Severin să-l recunoască pe Petru Măcicaş (Macskási) de Tincova
în dregătoria de comite suprem care i-a fost conferită cu respectarea
dreptului de liberă alegere şi drept răsplată a serviciilor aduse cauzei
imperiale26. Însă, în privinţa regimului de stăpânire asupra pământurilor,
suveranul rămâne inflexibil, prin emiterea în data de 10 martie 1698 a
documentului ce întăreşte dispoziţiile din anul 1690 ale Camerei Aulice
privind dreptul de uzufruct asupra pământurilor şi altor bunuri imobile27.
Înfrângerea turcilor sub zidurile Vienei în 1683 şi victoriile
armatelor austriece la Buda (1686), Mohács (1687), Slankamen (1691),
Zenta (1697) şi încheierea păcii de la Karlowitz (1699), pot fi considerate un
îndelungat şir de lupte între cele două imperii pentru stăpânirea Europei
Centrale. Prin încheierea tratatului de pace de la Karlowitz (26 ianuarie
1699), se va nărui orice speranţă de redobândire a drepturilor nobilimii din
Banatul de Munte asupra pământurilor pierdute în anul 1658. În urma
campaniei militare din anii 1716-1717, Casa de Austria a reuşit să preia
controlul asupra frontierelor de sud ale Banatului apărate doar de câteva
regimente de graniţă româneşti. Secolul al XVIII-lea poate fi caracterizat de
conflictele militare între Casa de Austria şi otomani pentru stăpânirea
25

Idem, Stăpâni şi supuşi în comitatul Severinului în timpul celei de-a doua ocupaţii
habsburgice (1688-1699), în „Banatica”, XIV, 1996, p. 151; Şipos Ibolya, Contribuţii la
istoricul nobilimii lugojene, în „Analele Banatului”, XV, 2007, p. 161.
26
Costin Feneşan, Comitatul Severinului la sfârşitul sec. al XVII-lea, în „Tibiscum”, VII,
1988, pp. 217-218, documentul cu nr. XVII este publicat integral în anexa materialului.
27
Ibidem, pp. 214-215, doc. cu nr. XIII este publicat integral în anexa materialului.
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Banatului, dorinţa de a deţine controlul asupra frontierelor de sud ale
provinciei, despărţite în mod simbolic de Dunăre. Vylaietul otoman de pe
teritoriul Banatului, după o existenţă de 164 de ani, primeşte lovitura
decisivă la data de 12 octombrie 171628, când garnizoana cetăţii Timişoara
condusă de Mustafa paşa capitulează în faţa oştilor principelui Eugeniu de
Savoya.
Ulterior capitulării, prinţul Eugeniu de Savoya îl va linişti pe beilerbei,
suţinând că va proceda diferit faţă de otomanii care în anul 1552 i-au
măcelărit pe oştenii creştini ce capitulaseră. Aproape toate condiţiile puse de
otomani şi redactate într-un act ce cuprindea 10 puncte vor fi îndeplinite, iar
la 13 octombrie 1716 se va semna actul de capitulare la Timişoara, în cortul
Prinţului Eugeniu de Savoya. În data de 17 octombrie 1716, otomanii
părăsesc definitiv Timişoara.
Chiar dacă pacea de la Passarowitz stabilea statutul de drept
internaţional al Banatului, în schimb statutul său în cadrul monarhiei
habsburgice a rămas pe toată perioada administraţiei imperiale directe
(1716-1778) un măr al discordiei, o problemă controversată între autorităţile
centrale ale Imperiului habsburgic (Camera Aulică şi Consiliul Aulic de
Război) şi stările privilegiate maghiare, care doreau ca Banatul să revină la
regimul comitatens de dinainte de 1552, comitatele bănăţene urmând să fie
incluse în regatul Ungariei. Încă din anul 1715, stările maghiare din regatul
Ungariei în cadrul dietei au exercitat puternice presiuni în vederea obţinerii
teritoriilor ce aparţinuseră odinioară Coroanei Sfântului Ştefan şi de
încorporare politică şi administrativă a comitatelor Arad, Cenad, Torontal şi
Severin29. Acestor pretenţii de alipire a Banatului la Ungaria li se vor opune
cercurile conducătoare de la Viena, avându-l ca exponent de marcă pe
principele Eugeniu de Savoya.
Preşedinte al Consiliului Aulic de Război, consilier apropiat al
monarhului Carol al VI-lea, prin argumente de ordin politic, geostrategic şi
respectiv economico-financiar, prinţul Eugeniu de Savoia, susţinut de
consilierii austrieci ai Camerei Aulice şi ai Consiliului Aulic de Război, se
opune alipirii Banatului la Ungaria. Unul dintre cele mai importante
argumente politice şi geostrategice a fost reprezentat de necesitatea
transformării Banatului într-un bastion al imperiului, cu rol esenţial de
apărare al noilor teritorii intrate de curând sub stăpânire habsburgică,
28

Idem, Cnezi şi obercnezi în Banatul Imperial 1716-1778, Editura Academiei Române,
București, 1996, p. 19.
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Szentkláray Jenő, Száz év Dél – Magyarország ujabb történetéböl 1779- napjainkig (O
sută de ani din istoria Ungariei de Sud de la 1779 până astăzi), Temesvár CsanádEgyházmegyei Könyvnyomda, 1879, p. 15.
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respectiv Oltenia, Serbia, Slavonia şi Banat, totodată de aici putând fi
controlate şi tendinţele de împotrivire ale nobilimii maghiare din Ungaria şi
Transilvania la politica absolutistă de centralizare a Imperiului habsburgic30.
Decizia de a respinge cererea Cancelariei Aulice Ungare de
încorporare a Banatului la Ungaria este luată de împăratul Carol al VI-lea în
conferinţa ministerială secretă din data de 25 iulie 1718, această decizie
bazându-se pe mai multe memorii înaintate Camerei Aulice, Consiliului
Aulic de Război şi monarhului, în perioada octombrie 1716 31 - iulie 171732
de către prinţul Eugeniu de Savoia şi cele două foruri superioare amintite.
Stăpân direct asupra Banatului devine împăratul, acesta beneficiind de toate
veniturile provinciei dar şi de domenii, exercitându-şi dreptul de
suveranitate al statului cucerit prin ius gladii şi un dominium secundum
terestrae, în calitatea sa de proprietar feudal, potrivit căruia în Banat totul
devenea cameral33.
Se va înfiinţa Comisia de organizare a Ţării Banatului (Banater
Landes Einrichtungs-Commission) printr-un înalt rescript aulic din 27 iulie
1717. Preşedintele acestei comisii va fi numit contele Mercy (comandantul
militar şi civil al Banatului încă din 1 noiembrie 1716), iar adjunct va fi
desemnat generalul Wallis, comandantul cetăţii Timişoara. În luna
noiembrie a aceluiaşi an, ca o consecinţă firească, se înfiinţează
Administratia Ţării Banatului (Banater Landes Administration), instituţie cu
rol de realizare a infrastructurii administrative a Banatului 34. Structura
Administraţiei Ţării Banatului este definitivată abia în anul 1719, pe baza
propunerilor formulate de Claudius Florimund de Mercy d'Argenteau.
Guvernatorul Banatului va fi sprijinit de doi consilieri civili (răspunzători de
probleme camerale, provinciale şi de justiţie) şi de doi consilieri militari
(unul dintre aceştia având funcţia de comandant al cetăţii Timişoara).
Decretul imperial emis în 28 iunie 1719 va rămâne valabil până la data
emiterii decretului imperial din 29 septembrie 1751, când administraţia
30

Ovidiu Marinel Koch Tufiş, Dispoziţiile Camerei Aulice adresate la 7 decembrie 1717
Comisiei Bănăţene de Organizare a Mineritului, în „Analele Banatului”, Serie Nouă, XIIXIII, 2004-2005, pp. 343-371.
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Alfred Ritter von Arneth, Prinz Eugen von Savoyen. Nach den handschriftlichen Quellen
der kaiserlichen Archive. vol. II, Wien, 1858, pp. 407-408.
32
Referitor la memoriul redactat de prinţul Eugeniu de Savoia la data de 1 iunie 1717, în
tabăra de la Belgrad, vezi Sonja Jordan, Die kaiserliche Wirtschaftspolitik im Banat im 18.
Jahrhundert, München 1967, pp. 18-19; Costin Feneşan, Cnezi şi obercnezi în Banatul
Imperial 1716-1778, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1996, p. 2.
33
Sonja Jordan, op. cit., p. 1.
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Costin Feneşan, Administaţie şi fiscalitate în Banatul imperial 1716-1778, Editura de
Vest, Timişoara, 1997, p. 45.
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civilă se va separa de cea militară. Ţinut al convergenţelor, considerat o
mică Europă, în Banatul secolului al-XVIII-lea se întrepătrund influenţele
europene centrale şi cele de sud est, reuşindu-se înglobarea formelor
civilizaţiei occidentale şi orientale, permiţându-se manifestarea multitudinii
confesiunilor, plurilingvismului şi a realizărilor deosebite pe plan economic
şi socio-cultural.
Dacă oraşul Timişoara în perioada stăpânirii turceşti era caracterizat
prin dezordine, viaţă balcanică, case de lemn, străzi înguste, neorganizate şi
murdare35, biserici transformate în moschei, situaţia se schimbă după
scuturarea jugului otoman. La preluarea oraşului, administraţia imperială
găseşte Timişoara într-o stare deplorabilă, Castelul Huniade ruinat, străzile
cu gropi şi noroi, case ponosite şi surpate. În anul 1719 contele Mercy
începe zidirea impozantei cazărmi pe temelia vechilor fortificaţii din
perioada corvineștilor, pentru sistematizarea oraşului administraţia va
ordona începând cu anul 1720 repararea caselor şi demolarea celor
necorespunzătoare, în locul lor urmând să fie construite case solide din
cărămidă. Se începe construcţia fortificaţiilor cetăţii Timişoara în anul
172336, lucrările finalizate în anul 1765, fiind estimate la suma de 20.000
forinţi. Guvernatorul Mercy intenţiona să transforme zona mlăştinoasă a
Banatului într-un pământ roditor prin sistematizarea cursurilor apelor,
Timişoara urmând să devină un adevărat oraş al imperiului. Lucrările de
sistematizare sunt legate indisolubil de colonizări şi obţinerea de profituri
cât mai avantajoase din exploatarea provinciei.
Prin amenajările hidrotehnice din anii 1728-1732, cursul râului Bega
este regularizat de la Făget la Timişoara. Prin realizarea unui canal navigabil
se crea, înainte de apariția căii ferate, o cale de comunicații utilă
transportului de mărfuri grele. Ulterior, prin proiectul marelui sistem de
regularizare Timiş-Bega, realizat de inginerul Maximilian Fremaut şi
executat între anii 1759-176137, oraşul Timişoara va fi legat prin Tisa şi
Dunăre cu sistemul fluvial al Europei centrale. Prioritare la începutul
administraţiei imperiale sunt construcţiile fortificaţiilor şi cele ce trebuiau să
asigure cazarea militarilor şi coloniştilor. Luat prin cucerire, terenul devine
proprietatea erariului (fiscului), ce va vinde doar dreptul de folosinţă asupra
acestuia. Iniţial în cetate au fost admişi doar catolicii, celelalte confesiuni
fiind obligate să-şi părăsească locuinţele, multe dintre acestea grav avariate
în perioada asediului şi să se mute în Palanca Mare, în afara zidurilor cetăţii.
35
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În jurul anului 1725 se adoptă un plan de reconstruire a oraşului
interior pe baza unei trame stradale rectangulare, iar în anul 1727 se
declanşează ample acţiuni de reconstrucţie. Guvernatorul Mercy înaintează
Consiliului de Război în anul 172838 un „Regulament de construcţii pentru
oraşul şi cetatea Timişoara”, un administrator de construcţii urmând să fie
desemnat pentru supravegherea lucrărilor. Doar în anul 1751 se separă
serviciul de construcţii civile de serviciul militar, în domeniul fortificaţiilor
lucrând grupe de cinci-şapte ingineri militari, un inginer constructor sau
„administrator de construcţii”, câţiva maiştri şi peste 100 de lucrători, în anii
de vârf peste 18039. La aceştia, în cazul construcţiilor civile, se adăugau
meşterii, din ce în ce mai numeroşi, majoritatea acestora lucrând în calitate
de antreprenori particulari.
Odată cu armata îşi face apariţia o elită militară şi administrativă,
interesată să modernizeze provincia prin investiţii în companii comerciale,
ridicarea de clădiri publice şi îmbunătăţirea infrastructurii locale, condiţie
sine qua non pentru integrarea periferiei la standardele centralismului
european. Această elită, militară şi administrativă, s-a aflat de la începutul
stăpânirii Banatului la conducerea acestuia40, promovând tendinţele
reformiste ale coroanei, menite să pună în valoare militar, economic, politic,
avantajele oferite de noua provincie.
Printre personalităţile nou venite în cadrul provinciei s-a numărat şi
familia nobililor Soro, ridicată la rangul de conţi de Sicilia în 10 iulie 1735 41.
O bună strategie politică a habsburgilor având ca scop consolidarea poziţiei
imperiale în principatul Transilvaniei şi în Banat a fost conferirea titlurilor
nobiliare de conţi, baroni sau recunoaşterea şi garantarea ereditară a
titlurilor nobiliare. În secolul al XVIII-lea asigurarea titlurilor ereditare
pentru membrii aristocraţiei reprezintă o trăsătură neregăsită în perioada
anterioară42 (în epoca medievală a regatului maghiar preeminenţa nobililor sa afirmat pe baza stăpânirii imenselor domenii şi deţinerea demnităţilor
importante la curtea regală sau oficiile acesteia). Dacă la începutul
dominaţiei habsburgilor doar un număr redus dintre membrii aristocraţiei
38
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deţineau titluri de conte sau de baron, procesul va lua amploare astfel încât
va fi considerat o trăsătură distinctă a aristocraţiei.
Familia conţilor de Soro, cunoscută prin înaintaşii săi „originari din
Sicilia, ce părăsesc pamântul patriei natale, slujind cu aceeaşi credinţă
Casei noastre de Austria, mutându-se în stăpânirile noastre Austriece după
bătălia de la Zenta, în care au luptat cu curaj şi dăruire sub comanda
principelui Eugeniu de Savoya împotriva inamicilor turci”43, îşi lăsă
amprenta asupra Banatului şi pe plan administrativ, nu doar militar, amintiţi
fiind în istoriografia vremii, conţii de Soro, tată şi fiu: Johann Sebastian
Soro (1688-1761) şi Johann Francisc Soro (1730-1809). Tatăl, contele
Johann Sebastian Soro, militar de carieră, s-a remarcat în Războiul austriac
de succesiune (1740-1748) într-o companie de vânători44, ajunge apoi
comandant al cetăţii Timişoara în perioada 1752 - 1761 45, având gradul de
feldmareşal. Se căsătoreşte cu contesa Ana Maria de Sassada.
Fiul lor, contele Johann Francisc Soro, se naşte la Often (Buda), în
Ungaria în anul 1730.
Provenind dintr-o familie cu tradiţie în arta războiului, crescut în spirit
cazon, a urmat cariera tatălui prin frecventarea unei şcoli militare şi
angajarea în armata imperială sub comanda părintelui într-un corp militar
italian, participând împreună la războiul de succesiune austriac. La
finalizarea războiului, corpul de armată italian a fost dizolvat, contele
Johann Francisc Soro, tânăr locotenent, este mutat şi încadrat în regimentul
de infanterie Deutschmeister în anul 174846 şi ridicat la gradul de maior în
25 octombrie 175647. Ascensiunea sa militară i-a permis să promoveze până
la vârful armatei imperiale, devenind pe rând locotenent colonel
(24.08.1758), colonel (09.02.1759)48, general-maior (12.01.176043
SJAN Timiş, Colecţia de documente a Muzeului de Istorie şi Etnografie Lugoj, doc.
16/1792, f. 1-16.
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oraşului liber crăiesc Timişoara, traducere de Adam Mager şi Eleonora Pascu, prefaţă de
Eleonora Pascu, postfaţă şi note de dr. Ioan Haţegan, Editura Amacord, 1996, Timişoara, p.
227.
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12.11.1768), până la gradul de mareşal, general de cavalerie (24.04.1805)49,
comandant suprem al forţelor militare din Banatul Timişan, reprezentând o
carieră plină de sacrificii în slujba statului de 66 de ani50.
În plan administrativ, în calitate de membru al Consiliului
Administraţiei Banatului la 1752-175351, contele Johann Sebastian Soro,
general şi comandant al cetăţii Timişoara a putut să ia măsuri pentru
realizarea în oraş a construcţiilor edilitare moderne. Ridicarea de sedii
proprii pentru prefectură, primărie, armată, spital şi poştă se datorează în
mare parte contelui. Frumoasele clădiri din cetate au început să apară una
după alta, pe noile străzi şi în noile pieţe. În Timişoara în perioada 17171756 s-au zidit 45 de clădiri „monumentale” pentru care primăria a acordat
suma de 243.000 florini52, considerate cele mai frumoase clădiri din noua
provincie, dintre ele s-au remarcat primăria, comandamentul militar, Palatul
Contelui Soro53. Cetatea, subsistem urban complex, concentra funcţiile de
centru teritorial (capitala provinciei). Astfel, suprafaţa ocupată de cazărmi şi
instituţii o depăşea pe cea alocată simplelor locuinţe, în interiorul zidurilor
cetăţii locuind militarii şi funcţionarii imperiali, cu alte cuvinte „patriciatul
urban”. Pe locul în care în anul 1727 încă se mai regăseau ruinele unui mare
bazar turcesc, se ridică în anul 1730, pe o porţiune a fundaţiilor vechii cetăţi
din perioada lui Carol de Anjou, Palatul Comandantului 54 (Casa
comandantului/ Casa ofiţerilor superiori), clădire cunoscută în perioada
interbelică sub denumirea de Edificiul Diviziei. În clădirea ce apare cu
această denumire încă din anul 1733 pe planurile oraşului 55 sub denumirea
de Comendant Haus sau Generalathaus pe alte planuri56, au locuit
49
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comandanţii cetăţii Timişoara şi guvernatorii militari ai Banatului. (vezi fig.
1). Atât contele Johann Sebastian Soro, cât şi fiul său Johann Francisc Soro,
ambii comandanţi ai cetăţii Timişoara, au locuit în acest edificiu, motiv
pentru care, deşi la comanda cetăţii au fost numiţi şi alți comandanţi, în
memoria timişorenilor, Casa Comandantului57 existentă şi în prezent situată
în actuala Piaţa Libertăţii, este cunoscută sub numele de Palatul Soro58.
În imediata sa apropiere în acea perioadă, se afla situată biserica
franciscanilor. Vechea biserică a franciscanilor regăsită pe planurile cetăţii
Timişoara în anul 1734, în apropierea imediată a Casei Comandantului, a
fost construită în locul vechii mănăstiri transformată în moschee în perioada
ocupaţiei otomane. Biserica franciscană construită în stil baroc, cu frescă
predominant de inspiraţie italiană, având pe altarul principal icoana Sf. Ioan
Nepomuc şi a Fecioarei Maria va fi folosită de piariști până în anul 1911,
când va fi demolată. În această biserică asista la liturghie împărăteasa Maria
Tereza şi printul Albert la 16 mai 1768 59. După conţinutul raportului
Consiliului Orăşenesc, vechea biserică a ordinului piarist era atât de ruinată
încât punea în pericol integritatea trecătorilor, potrivit raportului Biroului
urbanistic, ea nici nu figura printre monumentele istorice. Astfel, conform
art. 39 din 1881, pe baza recomandării Biroului şi a Comisiei exmise,
Consiliul orăşenesc, prin hotărârea 1485/1911, a dispus demolarea ei60.
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Fig. 1. Muzeul Militar Bucureşti, colecţia Hărţi, H 855-BXVI-19, detaliu al
Planului C, № 1, anul 1734, unde apare la indice 28: „Casa Comandantului /
Comendant Haus”, iar la indice 29 „Biserica franciscanilor”

Odată cu demolarea bisericii a fost necesară exhumarea şi mutarea
celor 37 de morminte militare şi 224 civile. Mutarea s-a realizat pe 22 iulie
1912 cu o slujbă de pomenire făcută de episcopul Nemeth Joszef, în
prezenţa reprezentanţilor Consiliului Orăşenesc, a autorităţilor militare
cezaro-crăieşti, ale ordinului piarist şi a unui numeros public. Rămăşiţele au
fost depuse în 40 de sicrie şi au fost duse în cimitirul romano-catolic din
cartierul central al oraşului, într-o groapă comună situată la nord-est de
capelă, fiind prezenţi şi pastorii Ferch Matyas din cartierul central şi Gaal
Lajos pastor militar cezaro-crăiesc. În semn de omagiu pentru
personalităţile civile şi militare ale administraţiei imperiale a Banatului,
Consiliul Orăşenesc a dispus ca mormântul colectiv să fie marcat în mod
cuvenit, prin aşezarea unei plăci comemorative, pentru aceste cheltuieli,
Comandamentul Regimentului 7 Cesaro-Crăiesc contribuind cu suma de
500 de coroane61.
Pe lista reînhumaților62 se regăsesc membrii familiei conţilor de Soro
(la nr. 118, fiica contelui Johannn Sebastian de Soro, pe nume Josepha; la
nr. 222, Johann Sebastian Soro, conte, comandant al oraşului, general,
locotenent-commandant; la nr. 248, Ana Maria Soro, născută de Sassada,
contesă, mama contelui Johann Francis Soro63 şi a Josephei) şi ale rudelor
acestora prin alianţă matrimonială, socrii contelui Johann Francisc Soro (la
nr. 220, David von Hübner64, consilier al admnistraţiei cezaro-crăieşti,
tezaurar principal al mineritului montan; la nr. 224 Anastasia, văduva
61
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Hübner). Familia Hübner (socrii contelui Johann Francisc Soro) au
înfrumuseţat vechea biserică a franciscanilor din Timişoara, donând o
cristelniţă din marmură, aşezată pe un soclu, adusă de la Belgrad 65, folosită
la slujbele religioase ale acestei parohii catolice până în anul 1790.
În anul 1771, la decesul Josephei, sora contelui Johann Francisc
Soro, fiica contesei Maria de Sassada şi a lui Johann Sebastian Soro, aceasta
este aşezată în cripta bisericii franciscanilor alături de tatăl său, generalul
conte Johann Sebastian Soro, decedat la 10 ianuarie în anul 1761 66. Cu
această ocazie, în semn de omagiu pentru întreaga familie, contele Johann
Francisc Soro, Comandant al Cetăţii Timişoara, guvernator militar al
oraşului, aşează în biserică un epitaf pe placă din marmură roşie67. După
demolarea bisericii franciscane şi reînhumarea celor ce-şi găsiseră locul de
veci în criptele bisericii, placa este zidită deasupra intrării în cimitirul
militar, fiind din păcate, supusă intemperiilor vremii.
Documentele de arhivă, diplomele conferite, însemnările pe
manuscris – cazul canonicului Ioan Boroş din Lugoj, este cel mai relevant –,
mărturiile călătoriilor străini, ampla bibliografie a campaniilor militare şi a
distincţiilor acordate în urma acestora de către monarhii Austriei, reprezintă
sursele principale la conturarea vieţii, carierei militare şi meritelor familiei
conţilor de Soro la dezvoltarea Banatului, dar şi a oraşului Lugoj. În
războiul de succesiune la tronul Austriei (1740-1748), chiar dacă timp de
câteva luni situaţia părea critică, împărăteasa Maria Tereza a fost salvată
printr-o serie de factori, unul dintre aceştia constituindu-l suportul oferit de
Dieta Ungariei, obţinut în urma unui călduros apel la nobilime de a salva
Imperiul, suprapus peste greşeala mareşalului de Belle-Isle de a captura
Praga în locul Vienei68. Prima bătălie pierdută de Frederic al II-lea al Prusiei
după războaiele dezlănţuite de acesta începând din 1740, a fost cea de la
Kolin, aceasta reprezentând destrămarea mitului invincibilităţii Prusiei şi
încurajarea Austriei69, forţându-l pe Frederic al II-lea să abandoneze Boemia
şi să se retragă înapoi în Silezia. Contele Johann Francisc Soro (fiul lui
Johann Sebastian), cu o bogată experienţă militară, îşi pierde piciorul drept
64
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(de la genunchi în jos) în bătălia de la Kolin, la data de 18 iunie 1757,
salvând însă lupta şi contribuind esenţial la înfrângerea lui Frederic II al
Prusiei70. (vezi fig. 2).

Fig. 2. Amon von Treuenfest, Gustav Ritter, Geschichte des k.k. InfanterieRegimentes Hoch-und Deutschmeister Nr. 4. Ergänzungs-Bezirks-Station Wien.
Nach den Feldakten und sonstigen Originalquellen der k.k. Archive verfasst,
Wien, Verlag des Regimentes, 1879, imaginea prezentată la p. 115 (litografie
color)

Pentru curajul său în luptă, contele Johann Francisc Soro a fost
promovat, la data de 24 august 175871, în grad de locotenent-colonel, iar la
data 4 decembrie 175872 a fost decorat la Curtea imperială, devenind Cavaler
al Ordinului Maria Tereza. Distincţia, Crucea militară de Cavaler Maria
Theresia, i-a fost acordată în cadrul ceremoniei de la Viena, iar de la acea
dată acest ordin militar, instituit atunci, a rămas în Sf. Imperiu cea mai înaltă
distincţie pentru curaj în luptă. Crucea de Cavaler al Ordinului Maria
Tereza, însoţită de o diplomă de acordare a Ordinului Militar îi va aduce
contelui Soro avansarea în grad, dar şi o pensie militară pe viaţă. Pe cruce
70

SJAN Timiş, Colecţia de documente a Muzeului de Istorie şi Etnografie Lugoj, doc.
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este scris Fortitudini, adică „pentru curaj”. Monumentul DeutschmeisterDenkmal din Viena (ridicat între anii 1904-1906, în amintirea evenimentelor
importante din istoria regimentului, avându-l ca arhitect pe Anton Weber),
are, pe unul dintre cele trei bazoreliefuri, figura contelui Joahann Sebastian
Soro73 (vezi fig. 3) în cadrul bătăliei de la Kolin (18 iunie 1757). Ceremonia
de dezvelire a monumentului ridicat în onoarea Regimentului
Deutschmeister a avut loc la Viena, în data de 29 septembrie 1906 74. Ziua
bătăliei de la Kolin a devenit „Traditions Tag” pentru Regimentul de
Vânători Viena 1, această zi fiind respectată şi comemorată până astăzi.

Fig. 3. Relief vom Deutschmeister Denkmal In Wien, bildhauer Johannes
Benk, Österreichische Nationalbibliothek, Colecţia: ANNO-AustriaN
Newspapers Online, Jahresauswahl-Wiener Bauindustrie-Zeitung, 1907,
Pläne, S. 30

Infirmitatea dobândită pe câmpul de luptă îl obligă să renunţe la
serviciul activ şi să se angajeze în funcţii militare în cadrul Administraţiei
Banatului. În anul 1767, devine comandantul cetăţii Timişoara, guvernatorul
militar al oraşului, funcţie în care îşi va dovedi talentul organizatoric 75, fiind
preocupat în permanenţă de bunăstarea locuitorilor dar şi de respectarea cu
stricteţe a normelor militare. Referindu-se la situaţia Banatului anului 1767,
Lénárt Böhm aduce precizări mai exacte: „Trecuseră deja 16 ani de când în
Banat administraţia militară a fost înlocuită cu cea civilă, dar, în locul
progresului general, în multe privinţe s-a putut constata un regres. Şi de
unde provenea acesta? Din administraţia greşită a funcţionarilor. Abia este
73
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de crezut că Banatul, care azi este numit grânarul Austriei, atunci era atât
de puţin rentabil încât Maria Tereza de mai multe ori a fost nevoită să
trimită bani pentru acoperirea salariului funcţionarilor. În cabinetele din
Viena, ţăranii nu erau altfel intitulați decât hoţi, trădători, răzvrătiţi şi
împărăteasa i-a considerat ca atare, deoarece a dat crez informatorilor. În
1767 s-a înmânat, clandestin, Împăratului Joseph al II-lea un memoriu
semnat de mai mulţi patrioţi bănăţeni printre alţii şi de generalul de
brigadă Soro. Împăratul l-a citit, l-a băgat în buzunar şi fără să spună
cuiva ceva, după câteva zile a fost în drum spre Banat. Joseph al II-lea
proceda astfel în cele mai multe cazuri, dar şi trebuia să procedeze astfel
pentru a nu fi indus şi el în eroare aşa cum i s-a întâmplat mamei sale”76.
În acest memoriu, semnat de opt funcționari, unul dintre aceştia fiind
comandantul militar al cetăţii Timişoara, împăratul era rugat să vină
personal în Banat pentru a se convinge de corupţia funcţionarilor şi
abuzurile la care este supus poporul, săvârşite de contele Perlas şi
administraţia acestuia. Într-adevăr, pe timpul primei sale vizite în Banat,
Iosif al II-lea constată adevărul celor semnalate în acel memoriu, după
încheierea vizitei, contele Perlas ajunge în faţa comisiei imperiale şi va fi
judecat pentru faptele sale77. Ulterior decesului Mariei Tereza în anul 1780,
noul împărat Iosif al II-lea va începe o politică de introducere a reformelor
pe tot cuprinsul imperiului austriac.
Ţinând cont de virtuţile, calităţile şi slujbele, în principal cele
militare, ale contelui Johann Francisc Soro, în semn de recunoaştere a
acestora, după încheierea serviciului în slujba armatei imperiale, Francisc al
II-lea, împărat ales al romanilor, îl va numi în funcţia de Comandant al
Cetății Timişoara (1767-1791)78, imediat după decesul contelui Villars79 şi
ulterior în funcţia de Mareșal, Comandant militar general al Banatului la
data de 10 iulie 177880, după transferul la Trenčín a mareşalului baron Anton
Zetwitz81. Primirea în rândul marii nobilimi a Regatului Ungariei, va fi
76
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consfințită prin actul de indigenat (vezi fig. 4) acordat contelui Johann
Franscisc Soro la data de 22 noiembrie 1792, conform art. 72 al Decretul din
anul 1791 privind indigenatul: „Pentru faptele de vitejie pe care le-a făcut şi
sperăm să le facă şi pe viitor faţă de noi, faţă de Regatul Ungariei şi faţă de
coroana sacră a Ungariei, pe acest Ioan Francisc Soro şi prin el pe toţi
moştenitorii şi urmaşii săi legitimi, ca urmare a rezoluţiei serenissimului
principe Leopold al II-lea, Împarat ales al romanilor, părintele nostru de
pioasă amintire, rezolutie dată în 30 decembrie 1790 şi cu votul unanim al
stărilor şi ordinelor regatului nostru al Ungariei, prin puterea noastră
imperială şi regală îl primim şi îl numărăm în rîndul adevăraţilor magnaţi
indigeni ai regatului Ungariei”82.
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SJAN Timiş, Colecţia de documente a Muzeului de Istorie şi Etnografie Lugoj, doc.
16/1792, f. 1-18. Dr. Áldásy Antal, A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címjegyzéke
II. Címereslevelek (Almanahul Bibliotecii Muzeului Naţional Maghiar, II, Documente de
Heraldică), vol. 6, Budapesta, 1940, pp. 341-342. Interesant este faptul că, istoricul
Kempelen Béla, menţionează că recunoaşterea nobilităţii i-a fost acordată contelui Soro cu
o zi mai devreme, la 11 noiembrie 1792 faţă de documentul publicat de Áldásy Antal, cf.
Kempelen Béla, op. cit, p. 426. Nagy Iván arată că diploma de confirmare a nobilităţii s-a
făcut prin decretul 72 din 1791, cf. Nagy Iván, Magyarország családai. Czímerekkel és
nemzékrendi táblákkal (Familiile Ungariei. Cu steme şi tabele genealogice), vol. X, Pest,
Editura Ráth Mór, 1863, p. 315.
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Fig. 4. Diploma imperială de indigenat, din 22 noiembrie 1792 – f. 1v, SJAN
Timiş, Colecţia de documente a Muzeului de Istorie Lugoj, doc. 16/1792, f. 1-18

În textul diplomei de indigenat se precizează dreptul de a se bucura
de toate aceste distincţii şi rudele sale, baronul de Sturm şi cavaler de
Trautenberg. Textul nu precizează în mod expres dacă este vorba de o
posibilitate de moştenire a pensiei militare primite în urma acordării
Ordinului militar Maria Tereza sau, inclusiv de posibilitatea de utilizare a
sigiliului lui Soro. În lucrarea autorilor M. Gritzner şi Ad. M. Hildebrandt,
Wappenalbum der Gräflichen Familien Deutschlands und Österreich
Ungarns, apărută la Leipzig 1885-1890, este făcută prima descriere a
sigiliului
contelui Soro: „stema/ scut gravat, acoperit cu coroana
comitatului. I): din argint, cu un copac crescând din solul verde al carui vârf
acoperă o cruce, II): vultur auriu bicefal, III): turn cu coroana cu trei
creneluri rotunde, IV): albastru, cu șase sfere, și cu trei stele argintii în
partea de jos a scutului. Kneschke descrie sigiliul incomplet si nu foarte
corect” 83.
Stema ca atare, apare ulterior şi în lucrarea lui J. Siebmacher:
Wappenbuch84, Nürnberg, 1893, anume: scut sfertuit, având în 1, pe argint,
deasupra unei câmpii verzi, un copac cu coroana verde, din care iese o cruce
de argint, în 2, pe roșu, o acvilă bicefală de aur, în 3, pe roșu, un zid
trapezoidal de argint, peste care broșează trei turte negre așezate în fascie,
iar în 4, pe albastru, șase ghiulele, dispuse 2:2:2 și în talpă, trei stele cu câte
șase raze de aur, poziționate în fascie. Dar, fără menţiunea că este stemă
de pe sigiliu (vezi fig. 5).
83

M. Gritzner und Ad. M. Hildebrandt: Wappenalbum der Gräflichen Familien
Deutschlands und Österreich Ungarns, Leipzig, 1885-1890, p. 160.
84
J. Siebmacher's, Wappenbuch vierten bandes fünfzehnte abtheilung grosses und
allgemeines Der Adel von Ungarn, Nürnberg, 1893, Tafeln 2; Bd. 4, 15, Tafeln 253-504,
mai precis la planșa 420.
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Fig. 5. Stema/sigiliul lui Soro, J. Siebmacher's, Wappenbuch vierten bandes
fünfzehnte abtheilung grosses und allgemeines Der Adel von Ungarn, Tafeln 2;
Bd. 4, 15, Tafeln 253- 504, Nürnberg, 1893, la planșa 420

Dacă reprezentarea elemetului mobil din cartierul 3 ar fi fost
realmente un turn cu trei creneluri, aşa cum precizau autorii M. Gritzner şi
Ad. M. Hildebrandt (semnificaţia acestuia reprezentând curtea de justiţie
seniorială şi descendenţa ereditară nobliară85), exista posibilitatea încadrării
certe a stemei/sigiliului folosit în tipul armeriilor de funcţie. Din păcate, nu
există şi o imagine asociată descrierii celor doi autori astfel încât să putem
face diferenţierea în sensul evoluţiei elementelor mobile ce compun scutul
scartelat în corespondenţă directă cu schimbarea funcţiilor nobilului ce
utiliza simbolul heraldic.
Până în prezent nu a fost identificată o amprentă sigilară distinctă, de
sine stătătoare a sigiliului contelui Johann Francisc Soro, în documentele de
arhivă, a fost regăsit doar sigiliul aplicat în ceară neagră (vezi fig. 6), de
către nepotul şi descendentul său, fiul cumnatului său, cavalerul de
Trautenberg86 căsătorit cu una dintre fiicele lui David Hübner.
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G. Bascape, M. del Piazzo, L. Borgia, Araldica publica e private medievale e moderna,
Le variazioni degli stemmi comunali, Roma, 1999, p. 193.
86
SJAN Timiş, Prefectura Judeţului Severin, acte anterioare reinfiinţării comitatului, fond
223, inventar nr. 1776, dosare, dosar 14/1817: Raportul procurorului Podraczky,
scrisoarea lui Ferdinand Trauttenberg în cauza succesiunii după Petru Barbulovits, 20 mai
1817, f. 3.
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Fig. 6. Sigiliu aplicat în ceară neagră, utilizat de descendentul contelui Johan
Francis Soro, nepotul său, Ferdinand Trautenberg; SJAN Timiş, Prefectura
Judeţului Severin, acte anterioare reinfiinţării comitatului, fond 223, inventar
nr. 1776/dosare, dosar 14/1817: Raportul procurorului Podraczky, scrisoarea lui
Ferdinand Trauttenberg în cauza succesiunii după Petru Barbulovits, 20 mai
1817, f. 3

Sigiliu ovoidal (37 x 25 mm), aplicat în ceară neagră, cuprinzând în
emblemă o compoziţie heraldică formată din două scuturi de tip englezesc
de la 1648, acolate în partea de jos: cel din dreapta, scartelat, având în
cartierul 1, un copac din vârful căruia iese o cruce, în 2, o acvilă bicefală, în
3, un turn sau un cort (nu se distinge bine, fiindcă elementul este aplatizat şi
ilizibil în mare parte), în 4, şase bezanţi, dispuşi 2:2:2, asuprind trei stele
poziţionate în fascie, în talpă; cel din stânga, scartelat, având în cartierul 1,
un bărbat, redat în întregime şi din faţă, ţinând cu mâna dreaptă o coasă, cu
lama în jos, aşezată în pal şi acolând flancul dextru, mâna stângă sprijinindo pe şold; 2-3) câte trei fascii; 4) pe o terasă, un cerb, cu capul în fascie,
stând pe picioarele posterioare, pe cele anterioare ridicate şi poziţionate,
aproximativ, tot în fascie. Împrejurul scuturilor, lambrechini.
Cele două steme, din emblema sigiliului, aparţin de fapt celor două
familii: Soro la dextra şi Hübner la senestra. Se justifică acolarea lor, ţinând
cont de faptul că utilizatorul acestei steme era descendent al contelui Johann
Francisc Soro, iar diploma de indigenat preciza dreptul de folosinţă a
semnelor militare ale contelui de către tatăl său, cavalerul de Trautenberg,
iar mama sa provenea din familia Hübner, înnobilată în deceniile IV-V ale
secolului al XVIII-lea. Francisc Trautenberg devine moştenitor al contelui
Johann Francisc Soro la vârsta de 7 ani, în anul 1802, moştenind şi
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domeniul de la Satumic, acordat familiei în anul 180187. Lucrările mai
multor autori, cum ar fi Borovszky Samu 88, Anton Peter Petri89, menţionează
numele conţilor de Soro asociat cu Saurau/Saureau. Această asociere SoroSaurau apare în armorialul Steiermärkisches Wappenbuch, editat de
Zacharia Bartsch în anul 1567, unde se fac menţiuni ale evoluţiei
elementelor heraldice ce mobilează stema prezentată în respectiva lucrare.
Totodată, se atestă prima lor utilizare pe un inel sigilar în preajma anului
1568 de nobilii Soro (Domini Chonradi de Soro), deşi noua stemă rezultată
este redată printr-un scut scartelat. Componenţa elementelor mobile este
descrisă de autor la planşa 38 şi asociată familiei Sauraw (vezi fig.7).
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SJAN Timiş, Colecţia de documente a Muzeului de Istorie şi Etnografie Lugoj, doc
23/1801, f.1-8, Diplomă prin care împăratul Francisc II donează comitelui Ioannes
Franciscus Soro, consilier aulic, general şi prefect în Banatul Timişoarei, pentru meritele
sale şi ale predecesorilor săi, domeniul cameral Satumic din comitatul Caraş cu
privilegiile aferente.
88
„várparancsnok: 1752—1753 gróf Soro (Saureau) Sebestyén János tábornok” în lucrarea
autorului Borovszky Samu, Magyarország Vármegyéi és Városai, Encziklopédiája:
Temesvár (Oraşele şi comitatele Ungariei, Enciclopedie: Timişoara), Országos Monografia
Társaság, Budapesta, 1913, p. 85.
89
„Johann Graf von Saurau” în lucrarea autorului Anton Peter Petri, Die
kommandierenden Generale im Temescher Banat, 1716–1914, 33. Kurzbiographien, în
Donauschwäbische Kultur-Beiträge, Mühldorf/Inn, 1967, p. 90 şi respectiv: „Johann Graf
von Soro-Saurau”… „Johann Sebastian Graf von Soro-Saurau” în lucrarea aceluiaşi autor,
Anton Peter Petri, Biographisches Lexicon des Banater Deutschtums, Th. Breit Druck +
Verlag Gmbh, Marquartstein, 1992, pp. 1834-1835.
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Fig. 7. Imaginea primul blazon al familiei Soro-Saurau (Sauraw), Zacharias
Bartsch, Steiermärkisches Wappenbuch (1567), Facsimile-Ausgabe mit
historischen und heraldischen Anmerkungen von Dr. Josef v. Zahn und
Heraldische Besprechung von Alfred Ritter Anthony v. Siegenfeld, Graz u.
Leipzig, Ulrich Mosers Buchhandlung (J. Meyerhoff) 1893, Seite 110, Tafel 38

Descrierea heraldică a blazonului conţilor de Saurau, prezentat în
armoriarul editat de Zacharia Bartsch: scut de tip Renaştere, scartelat: 1-4)
pe roşu, un şevron de argint; 2-3) pe argint, o bufniţă neagră, redată din faţă,
cu aripile deschise şi cu zborul în sus, încoronată cu o coroană deschisă, cu
trei fleuroane, de aur. Scutul este timbrat de două coifuri cu grile, de argint,
tarate ¾ în profil şi afrontate, surmontate de două coroane deschise, cu câte
5 fleuroane, de aur, de la baza cărora pornesc, în jos, pe flancuri,
lambrechini. Două cimiere: 1) un semi-zbor roşu pe mijlocul căruia
broşează şevronul de argint amintit mai înainte, însă cu vârful poziţionat
spre senestra; 2) o pană de struţ neagră, dispusă în pal, presărată pe mijloc
cu inimioare aurii.
Ulterior, acest blazon evoluează cel mai probabil în urma alianţelor
matrimoniale cu alte familii nobiliare. Publicarea noului blazon este făcută
de Tyroff90 (vezi fig. 8.)

90

Planșa nr. 71 din vol. 13 al autorului J.A. Tyroff, Wappenbuch sämmtlicher fürstlichen
und gräflichen Häuser der oesterreichischen Monarchie, Nürnberg, 1863.
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Fig. 8. Imaginea blazonului„conteluiSaurau”apare publicată la planșa 71 în
vol. 13 din:J. Tyroff,Wappenbuch sämmtlicher fürstlichen und gräflichen
Häuser der oesterreichischen Monarchie, Nürnberg, 1863

Descrierea heraldică a blazonului publicat de Tyroff: Scut despicat de două
linii şi tăiat de una, rezultând 6 cartiere: 1 şi 3 bandate albastru şi argint; 2 şi
5 roşii, cu trei flori, cu câte trei petale, de argint, mişcând dintr-un deal
verde; 4 şi 6 de argint, cu câte un leu negru, încoronat de aur. Peste tot, scut
scartelat: 1 şi 4 roşu, cu triunghi de argint; 2 şi 3 argint, cu o bufniţă neagră,
încoronată de aur, redată din faţă, cu capul spre dreapta, cu aripile deschise
şi cu zborul în sus. Scutul este timbrat de o coroană, formată dintr-un cerc
frontal, încrustat cu pietre preţioase, având deasupra, în partea din faţă, nouă
perle mari. Peste coroană sunt plasate trei coifuri cu grile, din vârful cărora
pornesc, în jos, pe flancuri, până spre jumătatea scutului lambrechini.
Coifurile sunt surmontate de trei coroane deschise, cu câte trei fleuroane.
Trei cimiere: 1) trei pene de struţ, cele de pe flancuri mai deschise, cea de pe
mijloc mai închisă, toate presărate cu inimioare; 2) o semicalotă de argint,
din care iese o coloană sub formă de triunghi, terminată cu un inel dispus în
fascie, din care ies trei pene de struţ; 3) un semi-zbor roşu, peste care
broşează un triunghi de argint.
Ţinând cont de faptul că lucrările de specialitate, prezintă această
familie fie utilizând ambele nume asociate, în studiul nostru am prezentat şi
efectuat descrierea heraldică în consecinţă.
Contele Johann Francisc Soro a fost descris de contemporanii săi
fiind un om cult şi instruit, implicat activ în sprijinirea primei publicaţii din
Timişoara intitulată Das Intelligenzblatt91 apărută în anul 1771. Iubitor al
istoriei, a manifestat un interes deosebit pentru geografie şi descrierea
Banatului. Francesco Griselini sosit în luna septembrie, anul 1774, în Banat
se va bucura în mod direct de sprijinul contelui Johann Francisc Soro, între
cei doi se va clădi o relaţie foarte apropiată şi de lungă durată, în răstimpul
celor doi ani şi jumătate petrecuţi de savant în noua provincie a imperiului
(septembrie 1774-februarie 1777). Este foarte posibil ca Francesco Griselini
să fi avut informaţii despre acest ţinut aproape necunoscut Europei de la
mineralogul Ignaz von Born din lucrarea acestuia intitulată Briefe über
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Franz Wettel, Biographische Skizzen: Beiträge zur Gerschichte des Banates, Verlag der
Deutsch-Banater Volkbücher, Temeswar, 1932, p. 104.
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mineralogische Gegenstände, auf seiner Reise durch das Temeswarer
Bannat, Siebenbürgen, Ober- und Nieder-Hungarn92, publicată în anul 1774
la Frankfurt, an în care Griselini îşi pregătea călătoria sa spre Banat.
La sugestia comandantului militar al Timişoarei, comandant general
al trupelor imperiale din Banat, generalul conte Joahann Francisc Soro,
savantul italian Francesco Griselini publică la Viena în 1780 o lucrare
intitulată Încercare de istorie politică şi naturală a Banatului Timişan în
scrisorile notabilităţilor şi savanţilor. Lucrarea pornită mai întâi ca o
descriere a acestei provincii, „a fost sporită la sugestia guvernatorului
militar al Timişoarei, contele Soro, cu o parte introductivă, istorică, ceea ce
a impus împărţirea lucrării în două părţi distincte”93. Prima parte, intitulată
Istoria politică, cuprinde o schiţă istorică, o privire asupra populatiei cu
descrierea obiceiurilor şi datinilor sale, iar la sfârşit, o prezentare a
antichităţilor Banatului. Capitolele Istoriei Banatului sunt înfăţişate ca nişte
scrisori, adresate unor personalităţi de seamă ale vremii, primele patru
scrisori sunt adresate contelui Johann Francisc Soro, „mult prea onoratului
conte Joahann de Soro, general maior cezaro-crăiesc, commandant al
cetăţii Timişoara şi Cavaler al înaltului ordin militar Maria Theresia”94.
Partea a doua a lucrării lui Griselini, intitulată Istoria naturală,
consta dintr-o descriere a solului (şesuri, munţi şi ape), o înşirare a
bogaţiilor naturale şi a produselor sale, din prezentarea unei ipoteze
geologice asupra modului de formare a scoarţei pământeşti cu aplicare la
Munţii Banatului cu discutarea prezenţei fosilelor descoperite în călătoria
autorului de la Oraviţa la Dognecea şi a excursiei sale pe Dunăre până la
Moldova, apoi descrierea districtului minier Sasca, sfârşind cu trei capitole
sau scrisori despre modul țiganilor de a spăla aurul, cu un altul despre apele
minerale din băile de la Mehadia. Chiar dacă Griselini a intenţionat să îşi
publice lucrarea la Timişoara, în perioada în care încă se afla acolo, dorinţa
sa nu se îndeplineşte, tipografia Heimerl, înfiinţată în anul 1771, aflată în
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Lucrarea lui Ignaz von Born a fost tradusă în engleză de R.E. Raspe la Londra (1774):
Travels through the Bannat of Temeswar, Transylvania and Hungary in the Year 1770, în
italiană de F. Grisellini la Veneţia (1778), în franceză de A.G. Monnet la Paris (1780):
Voyage minéralogique fait en Hongrie et en Transylvanie.
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Călători străini despre Ţările Române, vol. X, partea a I-a, volum îngrijit de Maria
Holban, Maria M. Alexandrescu –Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 2000, p. 380.
94
Francesco Grisellini, Versuch einer politischen und natürlichen Geschichte
destemeswarer Banats in Briefen an Standespersonen und Gelehrte, Wien J.P. Krauss,
Wien, 1780, vol. I, p. 1.
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serviciul Administraţiei Banatului, fiind supraîncărcată cu lucrări necesare
acesteia95.
În jurnalul de călătorie al împăratului Iosif al II-lea, special venit să
vadă teritoriile bănăţene, este menţionată întâlnirea avută la data de 11
martie 1773 cu contele Soro, în calitate de comandant al cetăţii Timişoara,
fiind descris drept „un bun cunoscător al realităţilor bănăţene, din calitatea
avută a putut să-i explice multe din greutăţile, viaţa oamenilor de rând”96.
Personalitate complexă, comandantul cetăţii Timişoara şi comandant
general al trupelor imperiale din Banatul Timişan, mareşalul conte Johann
Francisc Soro, apare des amintit de toţi calătorii străini ai vremii, ce trec
prin Banat. Domenico Sestini, pe baza observatiile sale făcute în cursul
călătoriei de la Bucureşti spre Viena, prin Transilvania și Banat, în vara
anului 1780, completate cu o informaţie bibliografică bogată, îşi va întemeia
lucrarea intitulată Viaggio curioso-scientifico-antiquario per la Valachia,
Transilvania e Ungheria fino a Viena, ce va fi publicată la Florenţa, în anul
1815. Autorul va utiliza în opera sa porţiuni întregi inspirate din lectura
operelor altor călători (von Born, Griselini). Întâlnirea avută cu mareşalul
Soro, devenit Comandant General al trupelor imperiale staţionate în Banatul
Timişan la data de 10 iulie 1778 97, este descrisă după cum urmează: „După
ce mi-am împlinit dorinţa de a face înconjurul acestui oraş, m-am dus să
mă prezint domnului conte mareșal de Soro, care a avut nenorocul să-și
piardă un picior în penultimul război (războiul de şapte ani). Primirea a
fost foarte plăcută pentru mine, m-a poftit ca să rămân la prânz. Mi-a
prezentat pe domnul baron David von Puchler (Buchler), mare amator de
istorie naturală, care strânsese o colecție aleasă din cele mai bune
specimene ale Tirolului și ale Banatului”98.
Viaţa culturală a Timişoarei secolului al XVIII-lea l-a avut ca
exponent activ pe mareşalul conte Johann Sebastian Soro. Încă din anul
1776 oraşul se bucura de existența unui teatru german 99, în cadrul căruia
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Alexander Krischan, Franz Griselini – erster Historiograph des Banats.Von Venedig
nach Temeswar anno 1774, în Deutsche Forschungen in Ungarn, Budapesta, 1943,
München, 1980, pp. 127-186.
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Călători străini despre Ţările Române, vol. X, partea a I-a, volum îngrijit de Maria
Holban, Maria M. Alexandrescu –Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 2000, p. 129.
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SJAN Timiş, Comandamentul general bănăţean, 35/22, f. 163-166.
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Călători străini despre Ţările Române, vol. X, partea a I-a, volum îngrijit de Maria
Holban, Maria M. Alexandrescu –Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 2000, p. 375.
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Potrivit autorului Johann N. Preyer, Monographie der Königlichen Freistadt Temesvár
mit drei Plänen, Monographie der Königlichen Freistadt Temesvár mit drei
Plänen, In Commission bei Rösch, Temesvar, 1853, p. 82; idem, Monografia oraşului liber
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aveau loc şi spectacole de operă. Cea mai importantă lojă a teatrului era
ocupată de contele Soro însoţit de soţia sa, Josepha, iubitori ai spectacolelor
de teatru şi operă100. La data de 11 martie 1801101, a avut loc un spectacol
aniversar, organizat în onoarea regelui Francisc al II-lea, rege al Ungariei şi
împărat romano-german ales al Sfântului Imperiu Roman de Naţiune
Germană. Pentru această ocazie deosebită, directorul Rünener a ales
spectacolul de opera cu piesa Flautul fermecat a lui Wolfgang Amadeus
Mozzart. Despre mica Vienă şi activităţile fervente din Timişoara secolului
al XVIII-lea, apar relatări făcute la Berlin de jurnalistul Heinrich Gottfried
von Brettschneider. În anul 1778, când acesta va veni în Timişoara, contele
Soro îi va asigura cazarea şi sejurul102. Una dintre ficele contelui Berkely,
Lady Elisabet Craven, în drumul său spre Viena, ia masa alături de
comandantul Timişoarei, contele Johann von Soro şi consemnează în
jurnalul său de călătorie publicat la Londra în anul 1789, această
întrevedere, datând-o la data de 30 august 1786 în Viena103.
În călătoria sa în Banat, Ignaz von Born, unul dintre călătorii ce i-au
servit sursă de inspiraţie lui Domenico Sestini, sosit la Timişoara cu un
deceniu anterior acestuia, la începutul lunii iunie 1770, descrie oraşul
Timişoara ca fiind situat într-o zonă mlăştinoasă şi nesănătoasă, motiv
pentru care oamenii înstăriţi se retrăgeau la Lugoj, oraş situat într-o zonă cu
altitudine mai mare, înconjurat de păduri şi cu un aer mai sănătos şi mai
curat, bun de respirat, unde puteai găsi destul de des oameni cu o vârstă
foarte înaintată104. Probabil, aceste împrejurări l-au determinat pe contele
Johann Sebastian Soro (tatăl lui Johann Francisc) să cumpere mai multe
crăiesc Timişoara, traducere de Adam Mager şi Eleonora Pascu, prefață de Eleonora Pascu,
postfaţă şi note de dr. Ioan Hațegan, Editura Amacord, 1996, Timişoara, p. 205, deşi în
şedinţele primăriei germane din datele de 5 februarie şi 18 martie 1757 s-a discutat
construirea unei „case de comedii”, intenţia a rămas nefinalizată până mai târziu.
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proprietăţi în zona Lugojului unde se va retrage şi fiul său după ce va ieși în
pensie, la data de 17 aprilie 1805105, fiind amintit de istoricii vremii ca
proprietar încă din anul 1767106.
Formarea comitatelor Caraş, Timiş, Torontal în anul 1779, apare ca
o urmare a deciziei împărătesei Maria Terezia de a răspunde favorabil
pretenţiilor nobilimii maghiare de încorporare a Banatului la Ungaria, prin
semnarea de către aceasta la data de 1 februarie 1778 a decretului prin care
se ordonă trecerea Banatului la Ungaria.107
Odată cu înfiinţarea noilor comitate vor fi alese şi sediile
administrative ale acestora, în cazul comitatului Caraş acest rol revenindu-i
Lugojului. Primii funcţionari vor fi numiţi, comitatele fiind subordonate de
la bun început Consiliului Locumtenţial Maghiar (Magyar Helytartótanács),
iar prin intermediul acestuia forului aulic reprezentat de Cancelaria Aulică
Ungară (Cancellaria Aulica Hungarica / Ungariche Hofkanzlei).
Majoritatea funcţionarilor comitatensi ce şi-au inceput activitatea cu data de
1 mai 1779, proveneau din rândurile nobilimii sau clasei mijlocii maghiare.
Dacă prin diploma din 29 august 1457, a regelui Ladislau V
Postumul se stabilea, ca pe teritoriul celor opt districte bănăţene româneşti108
să nu se mai dea moşii şi sate străinilor, districtele să nu mai fie despărţite
ori dăruite cuiva, după aproape trei secole, în anul 1717 această situaţie este
radical diferită. Vânzarea bunurilor fiscale din Banat va fi iniţiată încă din
anul 1775 când guvernatorul Brigido propune vânzarea moşiilor, în data de
25 octombrie 1777 împărăteasa Maria Terezia anunţând Administraţia
Banatului că este de acord cu vânzarea bunurilor erariale, numeroasele
războaie purtate de statul austriac, obligând monarhii să treacă la vânzarea
domeniilor statului din Banat (acesta având statut de domeniu al Coroanei şi
Camerei Imperiale).
Cumpărătorilor de domenii li s-au promis mai multe facilităţi la
achiziţionarea acestora, permiţându-li-se acte de donaţie şi de înnobilare cu
toate drepturile şi avantajele pe care le au stările privilegiate din ţară,
cumpărătorii reuşind astfel să se stabilească pe noile domenii indiferent de
religie sau naţionalitate. Deşi comitatelor li s-a transmis că au prioritatea
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nobilii maghiari sau austrieci, nobilimea maghiară se împotriveşte
reglementărilor.
După decesul împărătesei, în cadrul şedinţei comitatense din data de
1 noiembrie 1780 ţinută la Lugoj, noilor autorităţi li se aduce la cunoştinţă
doleanţa şi promisiunea în acelaşi timp, din partea împăratului Iosif al II-lea
de a respecta libertăţile şi privilegiile nobilimii maghiare. Revenirea la
organizarea comitatensă din Ungaria urma să fie realizată prin vânzarea
domeniilor fiscale nobilimii maghiare, astfel fiind rezolvată problema
lichidării autonomiei Banatului şi integrarea în structurile de stat maghiare.
Însă, în anul 1781, fără să ţină cont de protestul nobilimii maghiare, Iosif al
II-lea ordonă cumpărarea ca „bunuri clasificate” a domeniilor prin licitaţii
la care era permisă participarea nu doar a nobililor, dar şi a altor persoane,
indiferent de originea etnică sau apartenenţa religioasă.109 Noii proprietari,
deţinători de domenii astfel dobândite, intrau în rândul nobilimii. Între anii
1781-1782 prin vânzarea la licitaţie publică, au fost vândute 56 110 de
domenii din Banat. Potrivit recensământului din anii 1784-1785 în comitatul
Timiș existau 123 de nobili, în comitatul Caraș numărul lor era de 108, iar
în comitatul Torontal numărul de proprietari înnobilați ajunsese la 128111.
Posibilitatea de a participa la adunările comitatului era un beneficiu deloc
neglijabil. Apariţia acestei noi nobilimi în Banat nu anulează preponderenţa
Camerei asupra proprietăţii funciare, la data de 5 martie 1784 împăratul
Iosif al II-lea emiţând un ordin de încetare a vânzării acestor domenii.
În perioada în care are loc emiterea actului de indigenat pentru
contele Johann Francisc Soro, numărul de nobili din Banat crescuse datorită
posibilităților de cumpărare a domeniilor, apărând astfel noua nobilime
proprietară de moșii, dar, în cazul contelui Soro, nu vorbim despre o
înnobilare propiu-zisă, ci de o recunoaştere a eredităţii sale nobiliare şi
primirea în rândurile marii aristocraţii a Regatului Ungariei112, conform art.
72 din Decretul de indigenat emis în anul 1791. O dată cu această
recunoaştere a nobilităţii se depunea şi jurământul de fidelitate: „Eu,
Contele Ioan de Soro, pentru că Maiestatea Sa Sacră, Imperială şi Regală
Apostolică, la cererea noastră umilă, ne-a primit în rândul indigenilor, jur
pe D-zeul viu şi glorioasa Născătoare Fecioara Maria şi pe toţi sfinţii şi
aleşii Domnului şi promit pe credinţa mea Serenissimului prea puternicului
şi invincibilului Principe Francisc al II-lea, Împărat ales şi Rege al
109
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Ungariei, că voi fi cu credinţă şi supunere, voi asculta şi voi sluji mereu,
voi păstra credinţa faţă de împăraţii şi Regii apostolici, Coroana sacră a
Ungariei, nu voi încalca privilegiile, drepturile. decretele, obiceiurile şi
celelate imunităţi respectate în acest regat şi le voi apăra chiar cu preţul
vieţii mele, voi da ascultare acestor legi, decrete şi obiceiuri ale regatului,
nu voi înstrăina stăpânirile, hotarele şi graniţele acestui regat sau dacă ar
fi alienate de alții mă voi strădui să le recuperez. La toate acestea, mă oblig
pe mine şi pe urmaşii mei, aşa să mă ajute D-zeu şi Sf. Fecioara Maria şi
toţi sfinţii şi aleşii domnului”113.
Anterior ieșirii la pensie a contelui Joahann Francisc Soro, mareşal şi
comandant suprem al forţelor militare din Banatul Timişan, sunt deja
atestate proprietăţi cadastrale la Lugoj, una dintre acestea fiind frumoasa
vilă a familiei Soro, al cărei plan a fost întocmit de Heinz J. şi copiat de
Hoffmann în anul 1791114. Cea mai frumoasă dintre proprietăţile familiei
conţilor de Soro este asemuită unui castel, probabil datorită dimensiunii sale
impozabile şi considerată de către călătorul străin Christopher Seipp, alias
Johann Lehmann (aflat în trecere prin Lugoj la 1785), casa contesei Josepha
Soro (născută Hübner, soţia contelui Johann Francisc Soro): „…Oraşul este
împărţit în două de râul Timiş. Lugojul este un loc plăcut şi vesel. În partea
nemţească se găseşte o cafenea cu biliard şi castelul de vară cu grădină al
contesei von Soro, soţia generalului şi comandantului cetăţii din Timişoara.
Această doamnă, în multe privinţe foarte remarcabilă şi spirituală, are
moşii considerabile în Lugoj şi în împrejurimile lui, la care se poate
observa exactitatea şi înţelepciunea stăpânei. Ea însăşi administrează
bunurile. Cele mai multe venituri după ele le foloseşte pentru îmbunătăţiri.
Încă înainte de a ajunge la Timişoara, se află spre dreapta o pădure a
contesei frumos rânduită. O parte din ea, este destinată creşterii fazanilor.
Mai multe hanuri, care-i aparţin sunt încăpătoare, curate şi bine ţinute. O
mare parte chiar din oraşul Lugoj îi aparţine ei. Pe teritoriul Lugojului are
semănături şi vii însemnate. Toate muncile agricole şi recoltarea se fac sub
supravegherea ei cu mare punctualitate. Ea are o vie proprie dincolo de
oraş. Aici se produc cele mai bune vinuri de Burgundia unice în Banat”115.
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Frumuseţea aşezării s-a datorat în mare parte soţiei contelui, Josepha
Hübner Soro (1741-1818), care, era descrisă aşa cum am prezentat mai sus,
de călătorul străin Johann Lehmann, ca o soţie înţeleaptă, spirituală, o
adevărată femeie de afaceri a zilelor noastre. Activităţile comerciale ale
familiei erau legate de administrarea hanurilor din Lugoj şi Făget, a
proprietăţilor şi viilor din afara comunei. Călătorul Lehman face o anologie
a vinului de Burgundia cu cel franţuzesc, calitatea produselor viticole ale
contesei fiind comparată cu cel autentic de Tokaj116. Lehmann descrie o
civilizaţie mai avansată în partea germană a Lugojului pentru că „este
frumos clădită, are meştesugari şi hanuri bune”. Gradul de confort este
dovedit de ospitalitatea şi curăţenia locului. Călătorii plătesc şi vama
podului, fac un ocol ca să ajungă la hanul respectiv numai să aibă parte de
condiţii mai bune de odihnă117. Contesa Soro, născută Hübner, va dori la un
moment dat o evaluare a proprietăţilor sale pe care le avea în Lugoj,
Caransebeş şi Făget de la sora ei, soţia baronului de Sturm. Această
evaluare s-a făcut în anul 1778118.
Descrieri succinte ale Lugojului au fost făcute de către Francesco
Griselini şi colonelul baron Karl von Götze trimis al regelui Prusiei la
Poartă în anul 1790. În monografia oraşului Lugoj, Istvan Ivany precizează
cu privire la casa contelui Soro, următoarele: „Casa lui se afla unde astazi
este strada Bonaaz (azi strada A. Mocioni) şi se întindea până lângă gară,
unde avea grădina de vânătoare”119. Familia conţilor de Soro se va implica
activ în viata Lugojului, aducându-și contribuția la modernizarea comunei
Lugojului German, ctitorind lăcaşuri de cult pentru credincioşii catolici. Aşa
cum rezultă din diploma de indigenat, generalul conte Johann Francisc Soro
se va înrudi prin alianţă matrimonială cu familia cavalerului Trautenberg,
cumnatul său dar şi cu David Hübner (27 ianuarie 1683 – 2 aprilie 1760)120,
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socrul său, cunoscut pentru rolul important în exploatările miniere din
Banat.
După ocuparea Banatului de către habsburgi, guvernatorul
Florimund de Mercy aplică măsuri cu rol de exploatare sistematică a
vechilor puncte miniere, dar și deschiderea unor mine noi. De la bun
început, domeniul minier era un domeniu al statului, Banatul fiind domeniul
Coroanei. În afara Administraţiei imperiale se înfiinţează şi o autoritate
montanistică, cu rol în administrarea şi exploatarea bogatelor zăcăminte
miniere. Iniţial, în perioada 1717-1747, această administraţie minieră a fost
numită Comisia montanistică avându-şi sediul la Timişoara, apoi Direcţia
montanistică bănăţeană, cu sediul la Oraviţa. Prin ordonanţa minieră
Banatische Bergsystema, concepută de Ignatz Neffzern121, înalt funcţionar al
administraţiei bănăţene, a început concesionarea exploatărilor miniere către
particulari în anul 1737. Instrucţiunile imperiale din 7 iulie 1740 definitivau
împărţirea districtului montanistic în patru plase montanistice, cărora le
corespundeau oficiilor montanistice (Oraviţa, Dognecea, Sasca, Moldova)122,
conducerea fiind asigurată de un şef montanistic (Bergmaister), fiind
subordonate şefului montanistic superior (Oberbergmeister) din Oraviţa.
În Timişoara rămâne autoritate montanistică supremă, în Banat
Comisia montanistică ce avea în componenţă doi consilieri şi personal
auxiliar dependent de Camera Aulică şi apoi Colegiul Aulic pentru
monetărie şi mine înfiinţat în anul 1745123. Istoricul localităţii montane
Dognecea, cu o situaţie cuprinzând producţia de metal pe perioada 17711854, manuscris aflat în Colecţia de documente a StEG124 menţionează
reînceperea activităţii miniere de exploatare a cuprului în anul 1722.
Unul dintre cei mai întreprinzători concesionari se dovedeşte a fi
David Hübner125, proprietar din Timişoara126, administrator de case, după
părerea lui N. Ilieşiu127. Născut în localitatea Banská Štiavnica, situată
actualmente pe teritoriul Slovaciei, Hübner ajunge în Banat în timpul
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administraţiei Mercy, în calitate de „Salzwagmeister”, se ocupa cu
verificarea şi cântărirea sării ce urma să treacă pe Mureş, prin vama de la
Aradul Nou. Administraţia dispune în anul 1722 ca el să urmărească
informaţiile serviciului vamal din Szeged, privind starea cursului Mureşului
şi să raporteze Administraţiei, probabil serviciului vamal 128. După răscoala
antihabsburgică din Banat (1737-1739) au fost necesare ample activităţi de
reconstrucţie ale minelor devastate, dar şi de modernizare a procedeelor de
exploatare a minereurilor. Îl vom regăsi pe antreprenorul Hübner în calitate
de şef al construcţiilor129 de la exploatarea minieră Dognecea, unde va
continua lucrările de exploatare abandonate de alţi concesionari, rămânând
printre puţinii membri activi ai asociaţiei desfiinţate în anul 1740.
Descoperă un filon de cupru bogat în mina Simeon şi Iuda. Deşi zăcământul
ar fi permis o exploatare peste 40 de ani, exploatarea acestuia durează doar
25 de ani, cantitatea reală de cupru exploatată nu se cunoaşte, este doar
aproximată însă valoarea acesteia s-a ridicat la 3,5 milioane de guldeni, din
care aproape ¾ i-au revenit lui Hübner. Averea imensă şi meritul de a
descoperi un filon important în zăcământul cuprifer de la Dognecea, i-a adus
probabil şi înnobilarea130, exploatarea cuprului în Banat şi comercializarea
aramei produse aducând fiscului venituri însemnate, situându-se, ca
importanţă, imediat după exportul de vite şi cereale131.
Probabil înnobilarea lui David Hübner survine în anul 1746, în
calitatea sa de consilier şi membru al comisiei de predare a atelierelor
metalurgice din Luncani, alături de semnătura sa, pe documentele oficiale 132,
se regăseşte şi sigiliul aplicat în ceară roşie (vezi fig. 9), utilizat pentru
validarea documentelor. Acest sigiliu nu se regăseşte pe nici unul dintre
documentele anterioare semnate de acesta.
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Fig. 9. Sigiliu oval perlat, aplicat în ceară roşie, aparţinând lui David von
Hübner; SJAN Timiş, inventar 198, Direcţia Montanistică Bănăţeană, dosar
4/1746, datat 2 aprilie 1746

Sigiliu oval perlat (24 mm), aplicat în ceară roşie, cuprinzând în
emblemă un scut spaniol, dreptunghiular, cu talpa rotunjită, scartelat: 1) un
bărbat, redat în întregime şi din faţă, ţinând cu mâna dreaptă o coasă
poziţionată puţin oblic spre dreapta, cu lama în jos şi vârful îndreptat spre
flancul dextru, mâna stângă sprijinind-o pe şold; 2-3) câte două fascii; 4) pe
o terasă, un cerb, cu capul în fascie, stând pe picioarele posterioare, pe cele
anterioare ridicate şi poziţionate, aproximativ, tot în fascie. Scutul este
timbrat de un coif cu grile, cu vedere frontală, surmontat de o coroană
deschisă, cu trei fleuroane, de la care pornesc, în jos, pe margini,
lambrechini sub formă de frunze de acant. Cimier: un bărbat, ieşind din
coroană, redat pe jumătate şi din faţă, având mâinile flexate din cot, ţinând
în dreapta, de la mijlocul mânerului, un buzdugan cu extremitatea de sus
îndreptată spre vârful capului său, cu stânga o coasă, asemănătoare cu cea de
mai înainte, însă cu vârful orientat spre senestra, flancat la dextra de litera
„D” poziţionată în bară, iar la senestra de litera „H” dispusă în bandă.
Fostul administrator de case din Timişoara îşi lasă posterităţii
numele, alaturi de cel al soţiei şi fiicelor sale, prin denumirea galeriilor şi
puţurilor minei Simion şi Iuda de la exploatarea cupriferă din Dognecea.
Prima hartă minieră a exploatării de la Dognecea datată 15 octombrie 1751
păstrată în Arhiva Centrală a Slovaciei pentru minerit133 reprezintă minele în
plan orizontal şi profil, pe hartă regăsindu-se puţurile David, Anastasia,
Barbara. Va fi considerat ulterior, exagerat sau nu, de către istoricul Böhm
Lénárt „creatorul de fapt al mineritului bănăţean, al cărui spirit
întreprinzător şi activitate persistentă a adus cele mai bogate roade”134.
133

Fond Archiv fonde Hlavny komornogrofsky urad Banski Stiavnica, nr. 910.
Böhm Lénárt, Dél-Magyarország vagy az ugynevezett Bánság külön törtenelme (Istoria
separată a Ungariei de Sud sau aşa denumitului Banat), vol. II, Ed. Unrich Gusztav,
Budapesta, 1868, p. 73.
134
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Poziţia influentă în cadrul Comisiei montanistice i-a permis
participarea în calitate de concesionar şi la alte exploatări miniere din
Banatul montan. Putem observa cu uşurinţă pătrunderea crescândă a
elementelor ierarhiei birocratice, dar şi militare în prospecţiunile şi ulterior
exploatările zăcămintelor bănăţene, „participarea lor direct fiind o
autentică manifestare a spiritului mercantilist”135. Astfel, la Sasca se vor
regăsi grupe de concesionari formate din Contele Perlas, guvernatorul
Banatului, consilierul aulic Michael Brandenburg, administratorii
districtuali Unrein, von Ohnesorg şi Schicklgruber, viceadministratorii
districtuali Vocmir, Veith şi König, consilierul minier von Hübner,
colonelul conte Soro, contele Sauer, căpitanii Faber şi Büchler,
reprezentanţi ai bisericii franciscane la Caransebeş136.
O parte din banii câştigaţi din afaceri au fost investiţi în construcția
de alte edificii civile şi bisericeşti. Nu este prima asociere a celor două
familii, respectiv cea a conţilor de Soro şi a proaspătului înnobilat Hübner,
ambele familii contribuind la ridicarea unei capele în Lugoj pe Dealul Viilor
(Die Donat Kapelle) a cărei zidire începea la 4 iulie 1758, „sfinţirea a avut
loc la 18 septembrie, acelaşi an, locul de amplasament având loc lângă
izlazul comunal. Zidirea s-a făcut pe cheltuiala familiei Hübner de faţă
fiind soţia contelui Josephina Soro”137.
O dovadă în plus că biserica (vezi fig. 10) a fost construită pe
proprietățile de vii ale conţilor de Soro (Soros Weingarten) sunt menţiunile
din Şematismele138 Episcopiei de Cenad şi reprezentarea blazonului contelui,
care putea fi văzut pe faţada capelei139. Drumul larg, care ducea la capelă a
fost denumit de localnici „Drumul Contelui”. Despre această capelă, Ivan
Ivany menţiona în anul 1907: „Cu binecuvantarea episcopului Engel,
consilierul silvic Hübner Dávid ridică la 1758 pe pământul ginerelui său,
Contele Soro, Guvernatorul Banatului, o capelă pe Dealul viilor ce oferă o
privelişte frumoasă spre oraşul Lugoj şi drumul care duce spre
Transilvania”140.
135

Volker Wollmann, Costin Feneşan, Informaţii privind mineritul şi metalurgie la Sasca,
în a doua jumătate a sec. al XVIII –lea, în „Banatica” IV, an 1977, p. 247.
136
Ibidem.
137
Ioan Boroş, Repertoriul istoric..., mss., f. 84.
138
Catalogus venerabilis cleri dioecesis Csanadiensis, Josephus Klapka 1921, vol. an
1865, p. 27.
139
Heinrich Lay, Die Donatus Kapelle - ein verschwundenes Symbol von Lugosch, Lugoser
Heimatblatt Nr. 4, an 1997, p. 6.
140
Iványi István, Lugos rendezett tanácsú város története. Adatok és vazlatok (Istoria
oraşului cu consiliu orăşenesc Lugoj. Date şi schiţe), Editura Horváth István és társa,
Szabadka, 1907, pp. 93, 146-147.
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Fig. 10. Capela Sf. Donat situată pe Dealul Viilor din Lugoj, ctitorită de
familile Soro şi Hübner; vedere circulată
în primul deceniu al secolului al XX-lea

Pe plan ecleziastic donaţiile familiei conţilor de Soro au continuat şi
prin modernizarea parohiei romano-catolice din Lugojul German. În 1751 sa refăcut, pe cheltuiala contelui Soro, comandantului cetăţii Timişoara,
acoperişul bisericii, utilizându-se 32.000 bucăţi de şindrile, lemn şi fier
transportat din Viena şi Transilvania 141. În anul 1763, Anastasia, văduva lui
David Hübner, a depus la o bancă din Viena, 300 florini. Dobânda anuală
de 5% a fost folosită pentru întreţinerea capelei. Ulterior, capela ajunge pe
mâna familiei Trautenberg, nepotul lui Hübner (fiul celeilalte fete a lui
Hübner, căci Soro nu a avut copii din căsătorie legitimă). Capela la 1836 a
trecut în proprietatea orașului, care a gestionat şi capitalul sumei de 990 de
forinți, sumă la care s-au ridicat banii depuşi în anul 1763 la banca
vieneză142.
La 11 septembrie 1801, în semn de recunoştinţă pentru o viaţă în
slujba imperiului, împăratul Francisc al II-lea a donat contelui Iohann
Francisc Soro domeniul Satumic 143. Moşia a fost estimată la suma de 13.408
florini, făcând parte din posesiunea fiscală imperială (erariu). Această moşie
este oferită în primul rând contelui, iar prin el, nepotului său Ferdinand
Trautenberg, născut din sora couterină a soţiei sale Josepha, născută Hübner.
141

Ibidem, pp. 78 – 79.
Ibidem, pp. 93, 147.
143
SJAN Timiş, Colecţia de documente a Muzeului de Istorie şi Etnografie Lugoj, doc.
23/1801, f. 1-8.
142
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Ioan Boroş, în manuscrisul său, aduce detalii importante privind modalitatea
de desfăşurarea a punerii în posesie a domeniului: „la 19 februarie 1800,
Consilierul si administratorul erarhial din Timisoara cu numele Dejan
împreuna cu notarul şi subprefectul judeţen Simion Iacabffi au eşit în
comuna vecina Satul Mic ca sa savârsească introducerea prefectului
suprem al Banatului Contele lui Soro. În posesiunea dominală a acelei
comunei înainte de introducere, inginerul erarhial Kugler a măsurat
teritoriul de pamânt, apoi comisarul regesc Bejan în vorbirea sa ţinută a
relevat meritele câştigate de către numitul conte atât în răsboaie cât şi în
zilele de pace declarândul de introdus în posesiunea bunului erarhial ce i
sa dat”144.
Satumic, situat în fostul judeţ Severin, de-a lungul râului Sudriaş,
este amintit în conscrierea din 1717, când are 30 de case şi aparţine
districtului Caransebeş. La sfârşitul sec. al XVIII-lea este proprietate
erarială, din 1801 aparţinea contelui Johann Francisc Soro, iar după
revoluţia din 1848 vor ajunge proprietari familiile Jakabffy, Trautenberg,
Asboth şi Borngaesser145.
Secretul semnalării neregulilor din Banat monarhului de la Viena,
prin întocmirea şi semnarea memoriului trimis clandestin împăratului în
anul 1767, a fost păstrat cu stricteţe de contele Johann Francisc Soro. A fost
împărtăşit prietenului său, vicecomitelui Jakabffy Simon cu puţin timp
înainte de a trece în pensie, mai exact în anul 1802, când îl roagă pe acesta
să îl înlocuiască la lucrările Dietei ungare. Tot atunci, contele Soro îl roagă
pe vicecomitele Jakabffy să facă demersurile administrative necesare pentru
îmbunătăţirea vieţii iobagilor. După un serviciu militar îndelungat de 59 de
ani, contele Johann Soro deceda la Lugoj în 18 februarie 1809 146, fiind
înmormântat cu participarea întregii comune la parohia romano-catolică din
Lugojul German: „Februarie 18, anul 1809, Generalul pensionat baronul
contele Soro în vârsta de 78 ani a repausat. Îngropaciunea s’a savâşit în
ziua de 23 Februarie prin prepozitul capitular din Timişoara: Ioan Eckler.
La îngropăciune a luat parte miliţia grănicerească şi cea de husari.
Panegiricul la ţinut Guardanul Delfini, coşciugul a fost aşezat în cripta de

144

Ioan Boroş, Repertoriul istoric despre oraşul Lugoj şi districtul, respective vechiul judeţ
al Caraşului din anul 1332 - 1851, colecţia Muzeului de Istorie Lugoj, mss. nr.
inv.179/1980, f. 290.
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Ioan Lotreanu, Monografia Banatului, vol. I, Situaţia geografică, Locuitorii, Comunele,
Institutul de arte grafice Timişoara, 1935, p. 359.
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Ibidem, p. 319; Anton Peter Petri, op. cit., p. 1834.
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sub altarul bisericii. Liturgia funebrală s’a ţinut în 24 Februarie, fiind de
faţă toate autoritaţile”147.
Jakabffy Elemer, strănepotul fratelui vicecomitelui Jakabffy Simon,
la 128 de ani după întâmplările petrecute imediat după moartea mareşalului
conte Johann Francisc Soro, îi va dedica lui Johann Francis von Soro, un
amplu material prezentat în cadrul Sedinţei Generale a Asociaţiei de Cultură
din Timişoara şi publicat ulterior sub titlul de Contele Soro şi Griselini în
periodicele bănăţene148. Sunt descrise multe detalii cunoscute probabil de
membrii familiei Jakkabfy şi transmise de la o generaţie la alta. Autorul
Jakabffy Elemer, din perspectiva realităților din secolul al XX-lea, în mod
anacronic îşi structurează materialul astfel încât cititorii săi să înţeleagă
importanţa anumitor fapte petrecute în acele timpuri, cum ar fi următoarele:
deşi contesa Josepha Soro nu vorbea limba maghiară, a insistat ca anunţul
mortuar şi invitaţia adresată oficialităţilor, nobilimii comitatense şi tuturor
care doreau sa-i aducă un ultim omagiu şi de a participa la serviciul funerar,
să fie prezentate în limba maghiară, cu toate că limba oficială utilizată era
limba latină. Scrisoarea contesei, în care erau aceste menţiuni exprese din
partea sa, împreună cu textul anunţurilor, i-au fost aduse vicecomitelui
Jakabffy Simon, consilier imperial şi regal în data de 21 februarie 1809, la
trei zile după decesul mareşalului conte Johann Francisc Soro149.
După săvârşirea serviciului funerar, întreaga nobilime comitatensă a
trecut şi pe la reşedinţa contelui, pentru a-şi prezenta personal omagiile,
adresate contesei Josepha von Soro. La plecare, contesa l-a oprit pe
vicecomitele Jakabffy, menţionându-i că nu au urmaşi şi rugându-l astfel să
păstreze cu sfinţenie două din cele mai scumpe amintiri ale soţului său,
contele Johann Francisc Soro: diploma cu sigiliu și Crucea de Cavaler a
Ordinului militar Maria Tereza, primite de conte la 29 de ani, în data de 4
decembrie 1758 precum şi cartea lui Griselini, o parte din această carte
cuprinzând scrisorile adresate contelui150. Vicecomitele Jakabffy Simon a
rămas profund impresionat şi onorat de gestul contesei, ajungând la birou lea arătat cu mândrie şi celorlalţi nobili din Lugoj, colegii de Dietă ai contelui:
Szij János, Lovrentsits Ignátz, Palik-Ucsevny János, Makay Adalbert.
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Ioan Boroş, Repertoriul istoric despre oraşul Lugoj şi districtul, respective vechiul judeţ
al Caraşului din anul 1332 - 1851, colecţia Muzeului de Istorie Lugoj, mss. nr.
inv.179/1980, f. 319.
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Jakabffy Elemer, Gróf Soro és Griselini, în „Krassó-Szörényi Lapok”, LIX, 1937, nr.
98, din 24 decembrie, p. 4-5. Jakabffy Elemer, Gróf Soro és Griselini, în „Temesvári
Hírlap”, XXXV, 1937, nr. 292 din 25 decembrie, p. 4-5.
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Jakabffy Elemer, Gróf Soro és Griselini, în „Krassó-Szörényi Lapok”, LIX, 1937, nr.
98, din 24 decembrie, p. 4.
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Ibidem, p. 5
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Având în vedere importanţa lor, nobilii au decis să le expună la sediul
Administraţiei comitatense din Lugoj, pentru a-şi aduce aminte toată lumea
de meritele prea onoratului Conte Soro. Mareşalul Conte Johann Francisc
Von Soro, rămas în memoria bănăţenilor prin întreaga sa activitate, îşi
doarme somnul de veci în cripta minoriţilor bisericii parohiale romanocatolice din Lugoj, fiind îngropat sub altarul acesteia, în stânga treptelor 151.
În anul 1816, Josephina Soro vinde nepotului său, Ferdinand Trautenberg
toate bunurile sale mobile şi imobile cu suma de 128.000 de florini în
chitanţe de obligaţiuni152. Va deceda în luna martie 1818, la vârsta de 78 de
ani. După moartea sa, domeniul de la Satumic va fi obiectul a multiple
dispute ce au generat numeroase procese, între ţărani şi moşieri, moşieri şi
administratori, dar şi generate de moştenirile liniilor succesorale.
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Franz Wettel, Biographische Skizzen: Beiträge zur Gerschichte des Banates,
Temeswar,Verlag der Deutsch-Banater Volkbücher, 1932, p. 118.
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SJAN Timiş, Prefectura Jud Severin, inv. 176: Registre (ani extremi 1779-1860), Reg.
2/1816, Congregaţia generală din 4 dec. 1816, nr. 2733.
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Despre un drapel din vremea lui Mihai Viteazul
Augustin Mureşan*, Ioan Popovici**

Abstract
The authors present a document from May 31 st 1929 about a flag
from the time of Michael the Brave lost in unknown circumstances in the
period of the Union celebration the county of Alba Iulia in the above
mentioned year. The canvas of the flag 110/150 cm, green, had in its middle
a cross with two equal arms. The flag belonged, probably, to a military unit
from Maramures, wich served in the Voivode`s army. The flag was kept
since old times in the church from Budeşti, Maramures county.
Key words: Maramureş, Budeşti, Mihai Viteazul, flag, Alba Iulia
Deşi o mare parte dintre steagurile domneşti şi ostăşeşti din Ţările Române
au intrat de-a lungul anilor în atenţia unor istorici şi vexilologi1, totuşi studierea
acestor categorii de steaguri nu s-a încheiat. Cele mai multe dintre acestea au
dispărut din cauza vechimii sau vitregiilor vremurilor şi nu ştim cum arătau. Puţine
dintre ele au rezistat străbătând veacurile şi au ajuns până la noi 2. Unele steaguri
1

*E-mail: augmuresan@gmail. com
** E-mail: puiuioanpopovici@gmail.com
În acest sens, vezi Petre Dănilă, Vexilologie, Bibliografie, în „Caietul seminarului special
de ştiinţe auxiliare ale istoriei”, IV, Editura Universităţii, Bucureşti, 1993, pp. 79-84; Maria
Dogaru, Din bibliografia vexilologiei româneşti, în „Arhiva Românească”, D. G. A. S.,
tom. I fasc. I/1995, pp. 191-201; Maria Dogaru, Augustin Mureşan, Bibliografia
vexilologiei româneşti, Complexul Muzeal Arad, 1999, pp. 35-37; Augustin Mureşan,
Vexilologie. Bibliografie (1999-2014), în „Administraţie românească arădeană Studii şi
comunicări din Banat-Crişana (coordonatori: Doru Sinaci, Emil Arbonie), vol. X, Vasile
Goldiş University Press, Arad 2015, pp. 308-310; pentru steagurile ostăşeşti a se vedea mai
ales, studiul lui Constantin Rezachevici, Steagurile militare ale Ţării Româneşti şi
Moldovei în veacul al XVII-lea, în „Revista de Istorie”, tomul 29, nr. 8, 1976, pp. 11991200.
2
Cel mai vechi steag domnesc din Ţara Românească, cunoscut până în prezent este
considerat acela din vremea voievodului Vlad Vintilă de la Slatina (1532-1535). Cu privire
la această broderie, operă de artă feudală remarcabilă, opiniile dacă piesa este steag sau nu,
sunt împărţite. El este confecţionat din mătase roşie şi are brodat pe câmpul flamurei
motivul iconografic din pecetea domnească, vezi N. Iorga, Două opere de artă româneşti
din secolul al XVI-lea la Muntele Athos, în „Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice”,
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vechi domneşti şi militare, care nu mai există au fost reconstituite de către
specialişti, pe baza unor izvoare istorice: documentare, heraldice, numismatice,
sigilografice ş. a. Aici se include şi stindardul lui Mihai Viteazul 3.
În veacul al XVII-lea în Ţara Românească şi Moldova existau steaguri de
mai multe feluri: stindardul domnesc sau al ţării, steagurile ostăşeşti cu însemne
religioase, documentate încă din secolul al XV-lea, ale căror culoare, inscripţii şi
reprezentări picturale variau de la epocă la epocă, steagul (sangiacul4) şi tuiurile5
dăruite de sultan la investitura domnilor, steagurile breslelor de slujitori (oşteni) şi
cele ale unităţilor militare, steagurile dregătorilor militari, în sfârşit, amintim aici şi
micile steaguri purtate spre vârful suliţelor de boieri (cu stemele lor) şi de trupele
călări, ale căror culori erau uneori cele ale steagului unităţii din care făceau parte 6.

În ultimii 25 de ani, cercetarea izvoarelor istorice a scos la lumină
valoroase informaţii despre steagurile domneşti şi cele militare medievale 7.
Dar nu la acestea dorim să ne referim în continuare, ci la o informaţie
curioasă despre un drapel din vremea lui Mihai Viteazul cuprinsă într-o
telegramă8, act descoperit în Fondul arhivistic „Poliţia oraşului Giurgiu” de
arhivistul Ancu Damian, de la Serviciul Judeţean Giurgiu al Arhivelor
Naţionale şi introdus în circuitul ştiinţific în anul 1995.
Această telegramă „f.(oarte) urgentă”, datată 31 mai 1929 (nr. 3552)
a fost trimisă şefului de serviciu al Siguranţei Giurgiu şi semnată de St.
Emanoil director general al amintitei instituţii. Documentul atrăgea atenţia
asupra unei pierderi patrimoniale, despre eventuala rezolvare a cazului
XXVI, 1933, 75, p. 29; Ştefan Pascu, Istoria medie a României, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1966, p. 293; J. N. Mănescu, În chestiunea tricolorului sub Mihai
Viteazul, nota nr. 9; Adina Berciu-Drăghicescu, G. D. Iscru, Tiberiu Velter, Aurel David,
Tricolorul României simbol al unităţii, integrităţii şi suveranităţii naţionale (coordonator
Adina Berciu-Drăghicescu), Editura Sigma, Bucureşti, 1995, p. 11; Andrei Pippidi,
Tradiţia politică bizantină în Ţările Române, în secolele XVI-XVIII, Ediţie revăzută şi
adăugită, Corint, Bucureşti, 2001, p. 193 ş. a.
3
Despre unele steaguri domneşti reconstituite, vezi Dan Cernovodeanu, Stindardul cel
mare al lui Mihai, în „Magazin istoric”, IX (100), nr. 7, 1975, p. 14, 1 il.; Cristache
Gheorghe, Maria Dogaru, Simbolurile naţionale ale României, Editura Sylvi, Bucureşti,
2003, pp. 51-57 ş. a.
4
Sangeac = steag turcesc de investitură de culoare verde sau roşie de obicei având semiluna
în vârful hampei, vezi Alexandru Daneş, Mic dicţionar de vexilologie, Braşov, 2010, p. 8.
5
Tui = steag turcesc constând dintr-una sau mai multe cozi de cal fixate sub vârful hampei,
vezi ibidem, p. 9.
6
Constantin Rezachevici, op. cit., p. 1200.
7
Vezi Maria Dogaru, Augustin Mureşan, op. cit., pp. 35-40; Augustin Mureşan,
Vexilologie. Bibliografie (1999-2014), pp. 308-310.
8
Serviciul Judeţean Giurgiu al Arhivelor Naţionale, fond Poliţia oraşului Giurgiu (Biroul
Siguranţei), dosar 19, f. 62.
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neavând alte informaţii. Pentru a cunoaşte despre ce este vorba, prezentăm
mai jos, această telegramă9:
„În timpul sărbătorilor Unirii de la Alba Iulia, a dispărut un drapel
cu dimensiunile 110 pe 150, vechi, în unele locuri rupt; în mijlocul pânzei
avea o cruce din două panglici egal de lungi, din care lipseau părţi, însă se
vedea culoarea drapelului, verde, gălbui decalat.
Prezintă mare valoare, fiind de pe vremea lui Mihai Viteazul şi era
păstrat în biserica Budeşti, judeţul Maramureş.
Rugăm dispuneţi urgente cercetări pentru găsirea drapelului,
informându-vă printre populaţiunea care a luat parte la aceste sărbători
sau care ştie ceva despre renumitul drapel”.
În continuare cercetătorul adaugă: „Date fiind precaritatea studiilor
de vexilologie de la noi şi numărul redus de steaguri vechi, pierderea despre
care ne informează documentul lasă un mare gol în domeniu” 10. În legătură
cu acest drapel dispărut în condiţii necunoscute în timpul sărbătoririi Marii
Uniri care au avut loc în anul 1929 la Alba Iulia, dorim a afla câte ceva şi a
îndepărta vălul necunoaşterii.
Aşadar, în timpul sărbătorilor Unirii de la Alba Iulia 11, din 20 mai
1929 la care au participat mii de oameni din toate părţile pământului
românesc a dispărut un drapel din vremea lui Mihai Viteazul. Deşi atât de
numeroase şi diverse, prin vitregia vremurilor s-au păstrat puţine (dar cu atât
mai preţioase) informaţii despre steagurile din această perioadă, martore ale
unui frământat trecut de luptă12. Între ele se află şi informaţia din telegrama
mai sus inserată, din care aflăm că acest valoros drapel exista din vechime,
fiindu-i prezentate şi unele date: dimensiunile, din care reiese forma,
9

Pentru textul telegramei, vezi Ancu Damian, O informaţie curioasă, în Revista „Clio”
(Giurgiu), Anul II, nr. 4, august 1995, p. 13.
10
Idem, art. cit.
11
Unirea Transilvaniei cu România din 1 Decembrie 1918 a fost aniversată an de an, prima
mare sărbătoare desfăşurându-se la împlinirea unui deceniu de la istoricul eveniment.
Festivităţile de la Alba Iulia au fost organizate de către guvern. Pregătirile au cuprins
numeroase manifestări, începute la 1 decembrie 1928, în principalele oraşe transilvănene şi
încheiate la Alba iulia, la 20 mai 1929, când a avut loc sărbătorirea principală. La adunare
au participat mii de oameni veniţi din toate părţile pământului românesc, vezi Transilvania,
Banatul, Crişana şi Maramureşul. 1918-1927, vol. III, Ed. Cultura Naţională, Bucureşti,
1929, pp. 1472-1480. Comitetul de organizare a pregătit o stemă a aniversării, un sigiliu, şi
a bătut medalii, vezi Victor Caţavei, Aniversările Unirii Transilvaniei cu România, în
„Ziridava”, XI, 1979, p. 506; idem, Contribuţii la heraldica, sigilografia şi medalistica
aniversării unui deceniu de la Unirea Transilvaniei cu România, în „Ziridava”, XI, 1979,
pp. 1017-1022.
12
Constantin Rezachevici, op. cit., p. 1200.
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culoarea, locul de păstrare ş. a. Necunoscând înfăţişarea acestui drapel este
dificil a-l descrie. Era un drapel dreptunghiular, confecţionat probabil din
pânză, cu dimensiunile 110 cm x 150 cm, vechi, rupt în unele locuri având
în mijlocul pânzei o cruce13 din două panglici de aceeaşi lungime, iar
culoarea drapelului14, verde, gălbui decalat15. Nu se specifică însă culoarea
simbolului din mijlocul pânzei drapelului16, adică a crucii.
Aşa cum reiese din documentul prezentat mai sus, piesa avea o mare
valoare, fiind de pe vremea lui Mihai Viteazul şi păstrat în biserica din
Budeşti17, judeţul Maramureş. Prin vechimea şi marea lui valoare istoricodocumentară, renumitul drapel a fost adus la Sărbătorile Unirii de la Alba
Iulia din 1929, dar acolo, în împrejurări neelucidate a dispărut.
Dar, cui a aparţinut acest interesant drapel confecţionat din pânză de
formă dreptunghiulară, având crucea cu braţele egale şi ale cărui dimensiuni
ale flamurei se cunoşteau, fiind date în telegramă ?18.
Din telegramă aflăm că acest drapel era din vremea lui Mihai
Viteazul şi provine de la Biserica din Budeşti, judeţul Maramureş unde era
păstrat din vechime. După opinia noastră, acest drapel ar putea fi însemnul
propriu al unei unităţi militare, sau altei categorii (detaşament de oşteni
locali înrolaţi chiar din satul Budeşti), care a luptat în sprijinul domnitorului
român, în luptele care le-a purtat în Transilvania.
De menţionat aici faptul că, la 18 noiembrie 1599 Mihai Viteazul
printr-o poruncă cerea magistratului oraşului Târgu Mureş, confecţionarea
de steaguri pentru armata sa. Cu aducerea la îndeplinire a poruncii a fost
13

Cruce = element format din două benzi aşezate perpendicular şi simetric una peste
cealaltă, vezi Alexandru Daneş, op. cit., p. 3.
14
Culoare = cromatică a drapelului şi a elementelor componente. Spre deosebire de
heraldică, în vexilologie culorile pot avea nuanţe diferite, definite într-unul sau mai multe
spaţii de culoare, vezi ibidem, p. 3.
15
Cercetătorul Ancu Damian, crede că probabil este vorba de impresia lăsată de rarefierea
materialului, iar nu de culoarea reală; a se vedea expresia „sono all verde” = am ajuns la
verde, la urzeală, vezi Ancu Damian, art. cit., p. 13.
16
Pânza steagului = ţesătură realizată din fire de mătase, damasc, bumbac etc. prinsă de
hampa steagului pe una din laturi, vezi Alexandru Daneş, op. cit., p. 7.
17
Textul din telegramă se referă la Biserica de lemn cu hramul „Sfântul Nicolae”, din satul
Budeşti-Josani, judeţul Maramureş, construită în anul 1643, în central satului, monument
istoric şi în care actualmente se păstrează cămaşa de zale şi coiful atribuite lui Pintea
Viteazul. Despre acest vestit haiduc maramureşan, vezi Avram Andea, Susana Andea,
Haiducul Pintea şi lumea sa 1693-1703, Cluj-Napoca, 2003.
18
Este posibil ca la folosirea lui cu prilejul manifestărilor dedicate sărbătoririi Unirii la
Alba Iulia, acestui drapel vechi, organizatorii să-i fi luat dimensiunile, sau le avea de la
Biserica din Budeşti.
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însărcinat Ioan Tamasfalvi19. Drapelul menţionat în telegramă putea fi
confecţionat prin această poruncă sau alta a domnitorului şi este posibil să fi
aparţinut oştenilor maramureşeni care au servit în oastea marelui voievod, în
luptele de la Mirăslău şi Guruslău. El este un drapel militar şi nu unul
bisericesc fiind depus ulterior anului 1601 în Biserica din Budeşti. Amintim
faptul că, steagurile militare cu reprezentări religioase păstrate în biserici şi
mănăstiri (ca cele ale lui Ştefan cel Mare de la Zografu, sau a lui Constantin
Brâncoveanu de la Hurezu) au putut fi socotite eronat „bisericeşti”, numai
după scurgerea unei perioade de timp, când unităţile militare cărora le-au
aparţinut dispăruseră de mult, semnificaţia lor iniţială se uitase, fiind în
schimb scoase la procesiuni poate din pricina frumoaselor reprezentări
religioase brodate pe ele20. Aici trebuie subliniat faptul că: „în Ţările
Române praporii, ca obiecte liturgice de procesiune, sunt menţionaţi pe la
mijlocul secolului al XVII-lea, dar par a fi o practică mai des folosită în
Muntenia, decât în Moldova”21. Mai mult încă, „la românii din Transilvania
praporul a pătruns fie din Ţările Române, fie din Occidentul catolic, unde
secolul XVI consemnează o adevărată explozie în ceea ce priveşte
procesiunile liturgice22.
Din veacul al XVII-lea s-au păstrat mai multe relatări despre
steagurile unităţilor militare. Ele erau foarte numeroase în armatele vremii,
de exemplu, în lupta de la Bucovel (1600) muntenii au pierdut 150 de
steaguri23, iar în bătălia de la Guruslău, Mihai Viteazul şi George Basta au
cucerit peste 110 steaguri24. Un stindard imperial a fost dăruit de împăratul
19

Ioan Lăcătuşu, Vasile Stancu, Documente din secolele XVI-XIX aflate în Arhivele
Naţionale Covasna emise de Domnii Ţărilor Române sau referitoare la aceştia, în
„Profesioniştii noştri 2, Liviu Boar, Arhivist, istoric, profesor”, Editura Eurocarpatica,
Sfântu Gheorghe, 2011, p. 218.
20
Constantin Rezachevici, op. cit., p. 1212.
21
Călători străini despre Ţările Române, vol. VI, Bucureşti, 1976 (descrierea de călătorie a
lui Paul de Alep); vezi şi Pr. Dumitru Vanca, ... Acest sfânt prapor..., în Ana Dumitran,
Ioana Rustoiu, Steagul bisericesc - obiect de cult şi exponat muzeal, Catalog, Cu un cuvânt
înainte de preot lector univ. dr. Dumitru Vanca, Editura „Altip”, Alba Iulia, 2007, p. 10.
22
Vezi Jean Delumeau, Liniştiţi şi ocrotiţi. Sentimentul de securitate în Occidentul de
altădată, trad. Rom. L. Zoicaş, Bucureşti, 2004 (cap. Fenomenul processional) şi Pr.
Dumitru Vanca, art. cit., p. 10
23
I. Corfus, Mihai Viteazul şi polonii, Bucureşti, 1938, p. 348.
24
Despre steagurile cucerite de Mihai Viteazul, la Guruslău, vezi Mika Sándor, Erdély hadi
zászlók 1601-ből, în „Turul”, 1893, pp. 9-12 (reproducerile în acuarelă în manuscrisul de la
Dresda aparţin inginerului artilerist Georg Puchner şi ele reprezintă cele 130 de drapele de
luptă capturate de Mihai şi Basta în lupta de la Guruslău şi duse la Praga împăratului
Rudolf al II-lea al Austriei). Conform acestui manuscris, steagurile prezentate împăratului
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Rudolf al II-lea lui Mihai Viteazul, la începutul lui aprilie 1601, cu prilejul
vizitei voievodului la Praga, o relatare din aceleaşi zile arătând că stindardul
menţionat: „pe o parte are o cruce şi pe cealaltă o acvilă împărătească
(...)”25. Să fi fost ipotetic, acesta, drapelul din vremea lui Mihai, prezentat în
telegramă, şi dispărut în condiţii încă neelucidate la Alba Iulia ? Nu putem
şti cu certitudine. Ştim în mod sigur numai faptul că localnicii din BudeştiJosani au păstrat un drapel din vremea lui Mihai Viteazul mult timp în
biserica din localitate. După opinia noastră acest drapel era unul de sorginte
militară poate chiar a unei unităţi de oşteni din această localitate care a
servit în oastea marelui voievod român.

Rudolf al II-lea au o provenienţă variată: primul, asemănător unui tui de paşă, reprezintă
insigna unui mârzac tătar; urmează steagul lui Ieremia Movilă, care poartă inscripţia cu
titulatura domnului în limba slavonă şi anul 7109, adică 1601. Între celelalte steaguri
ilustrate, 35 poartă stema familiei Báthory, cu cei trei colţi de lup, două au emblema
oraşului Braşov, cu coroana şi trunchiul cu rădăcini, unul - datat 1599 - are stema
Sighişoarei, iar altul - stema veche a oraşului Tg. Mureş. Majoritatea steagurilor, însă, nu
poartă însemne heraldice distinctive, fiind, în general, alcătuite din stofe de diferite culori
cusute împreună, având cel mult o cruce dispusă transversal sau un oarecare semn de
recunoaştere, vezi şi Constantin I. Karadja, Steagurile cucerite de Mihai Vitezul în luptele
de la Guruslău din 3 august 1601, în „Analele Academiei Române”, Mem. Secţ. Ist., seria
III, tom. XIV, 1933, pp. 179-184; Mihai Viteazul. Culegere de studii (sub redacţia P.
Cernovodeanu, C. Rezachevici), Bucureşti, 1975; Ioan Nistor, Trofeele cucerite de oastea
lui Mihai Viteazul în bătălia de la Guruslău, în „Mihai Viteazul şi Sălajul”, GuruslăuZalău, 375/3 august 1601, 1976, pp. 205-223; idem, Steagurile de la Guruslău, în
„Magazin istoric”, Anul X, nr. 8(113), august, 1976, pp. 16-17 ş. a.
25
Hurmuzaki, Documente privitoare la Istoria Românilor, XII, Bucureşti, 1903, p. 1179,
nr. MDCCXV. Acest stindard nu putea fi decât unul de investitură. Steagul de investitură
acordat după obiceiul medieval constituie o întărire personală a autorităţii domnului,
neafectând efectiv cu nimic libertatea de acţiune pe plan internaţional a ţărilor române, vezi
Constantin Rezachevici, op. cit., p. 1208.
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Ideea și încercările lui Iacob Heraclide Despot de preluare a
puterii în Moldova
Emanuel Jurcoi,
Facultatea de Istorie în cadrul UAIC-Iași

Abstract
The origin of idea’s Despot to acquire the power in Moldavia is
controversy as many aspects in his life. One of his colleague said that
Despot thought since Wittenberg to conquer the throne of Moldavia.
Antonio Maria Graziani said that Despot planned to acquire the power since
Vilna-Polonia and Johann Sommer affirmed that Despot as in time he lived
at Suceava he wished the throne or just after Lăpușneanu defaimed he in
front of his friends from Brașov. For each theory corresponds a motivation:
for first theory corresponds the thirst of power, for second theory the
motivation is compassion for people led by tyrant and for last theory –
revenge. The three attempts of Iacob Heraclide Despot to conquer the throne
of Moldavia was with poisoning helped by a medic Blandrada, after that he
tried with the army power but he fails because the prince of Russia, Dimitrie
Wisniewiecki attacked him because he also wanted the throne for himself.
Finaly, the thrird time Despot was again supported by his friend Albert
Lasky and he is casting death to demobilize Alexandru Lăpușneanu, which
he had learned in the meantime of his plans. This time, Despot managed to
win the throne for two years. From these attempts we notice three ways by
which the people conquered the power: 1. by poisen, 2. by army power and
3. by casting death.
Key words: power, motivation, poison, casting death, Prince Despot,
Începutul ideii lui Iacob Heraclide Despot de preluare a puterii
în Moldova
Nașterea gândului de a prelua tronul Moldovei este localizată: 1. în
timpul șederii în Germania conform lui Charles de L’Ecluse; 2. perioada
petrecută în Polonia conform lui Graziani; 3. în timpul găzduirii la Suceava
sau abia după defăimarea acestuia în fața autorităților din Brașov, conform
lui Sommer.

64

Charles de L’Ecluse prezintă momentul în care Despot a conceput
primele gânduri de cucerire a Moldovei s-a petrecut în Germania la
Wittenberg: ”Pe urmă, făcînd cunoștință la Wittenberg cu Unguri și Poloni,
învăță multe particularități privitoare la afacerile Valahiei. Bine instruit de
aceste lucruri, el se dete, îndrăzneț, că ar fi din aceaiași familie cu Voevozii
acestei țeri. Se puse în capul cîtorva garnisoane germane care erau în
Ungaria și intră în Valahia, unde nobilimea-l salută ca Voevod”1.
Gratiani considera că în timpul petrecut la Nicolaus Radivilus,
palatinul de Vilna: ”Dar Despot, când zăbovește la acesta, află, pe de o
parte din convorbirile cu cei cărora le fuseseră cunoscute faptele din
Valahia, pe de altă parte, din documentele și scrisorile pe care am spus că
el pusese stăpânire, că soția lui Alexandru, domnul valahilor, e rudă cu
acela al cărui nume îl uzurpase, că însuși Alexandru este un om sângeros și
urît de ai săi din pricina cruzimii nemăsurate … după ce a aflat aceste
lucruri și că aceasta era calea arătată de soartă, convingându-se lesne pe
sine, după ce au fost luate scrisori atât de la regele Poloniei cît și,
îndeosebi, de la Radivilus prin care era recomandat lui Alexandru,
folosindu-se de niște bărbați italieni care veniseră în aceste locuri din
dorința de a vedea provincii străine, Despot s-a îndreptat spre Valahia cu o
suită aleasă, simulând o plecare în Grecia”2.
Sommer menționează despre Despot că: ”În sfârșit, a plecat la
Alexandru, domnitor al Moldovei, care l-a găzduit mul timp, ca pe o rudă,
cu omenie și dărnicie. După ce încă nu se împlinise anul, a fost silit să fugă
de aici, fie din pricină că a fost prins că a participat cu boierii la sfaturi
despre înlăturarea, prin viclenie, a tiranului și despre cucerirea puterii, fie
că, după cum sufletele tiranilor sunt suspicioase, fusese considerat
nesăbuit”3. Despot a fugit la Brașov, însă nu după mult timp Alexandru a
trimis scrisori prin care îl defăima pe Despot ca un impostor și drept cel mai
ingrate dintre toți muritorii și prin care cerea autorităților să nu-l
adăpostească în cetatea lor. Fiind nevoit să fugă și de aici, Sommer afirmă
că ”Această insultă mistuia sufletul generos al bărbatului și nu putea să
1

Jacques Auguste de Thou, Histoire universelle de Jacques Auguste de Thou avec la suite
par Nicolas Regnault, les Memoires de la vie de l’auteur, un recueil de pieces concernant
sa personne et ses ouvrages… (Haga: 1740) apud. Bulat T.G., Încă ceva asupra lui Iacob
Heraclide Despotul în Revista istorică, publicată de Nicolae Iorga, An al II-lea, nr. 3-6,
(București: martie-iunie 1916), p. 51.
2
Gratianus Antonio Maria, A lui Antonius Maria Gratianus despre Despot-Vodă,
principele valahilor, către ilustrul adolescent Nicolaus Tomicius (Iași: Institutul European,
1998), p. 117-119.
3
Pirnensis Johannes Sommer, Viața lui Iacob Despot, Domnitorul Moldovenilor, trad.
Traian Diaconescu (Iași: Institutul European, 1998), 23.
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vadă bine pe ce cale să pășească, pe acela al răzbunării sau a păzirii de
sine pe mai departe, până când soarta l-a călăuzit la Albert Laski care
stăpânea o cetate în Scepusia …”4.
Încercările lui Iacob Heraclide Despot de preluare a puterii în
Moldova
Conform istoriografiei, există trei încercări ale lui Despot de a-l
înlătura pe Alexandru Lăpușneanu de la tronul Moldovei. Dintre acestea,
doar ultima a avut și rezultatul dorit, însă doar temporar.
Prima încercare a fost de fapt o tentativă de otrăvire a domnului
țării conform textului lui Grigore Ureche. G.Z. Petrescu stabilește pe baza
documentelor data complotului lui Despot împotriva lui Alexandru în prima
parte a lunii ianuarie din anul 15605. De asemenea, autorul interpretează că
medicul italian care a fost suspectat de o tentativă de otrăvire a lui
Lăpușneanu și care a fost răscumpărat de patriarhul Ioasaf cu 200 de galbeni
în schimbul serviciilor sale permanente, nu era altul decât Georgio
Blandrata6. Medicul era preocupat și el de răspândirea reformei protestante
chiar dacă era socinian și se cunoștea cu Despot din alte conjuncturi, ceea ce
îl făcuse să accepte să îl otrăvească progresiv probabil cu săruri de arsenie
pe Lăpușneanu7. Adina Berciu Drăghicescu plasează momentul primei
întâlniri dintre Blandrata și Despot în Polonia la curtea lui Nicolae
Radziwill, deoarece medicul Italian a rămas în preajma acestuia din urmă
din 1555 până în 15588. Nicolae Costin menționează și varianta în care
Alexandru Lăpușneanu ar fi încercat să-l otrăvească pe Despot pentru că l-ar
fi considerat trădător9.
A doua încercare de preluare a puterii
Cea de-a doua încercare eșuată a fost un plan de atac armat
împotriva lui Lăpușneanu, în toamna anului 156010. După fuga de la
Suceava și Brașov a ajuns la Albert Laski. Conform lui Sommer, acesta
4

Pirnensis Johannes Sommer, op. cit., 25.
G.Z.Petrescu, În jurul unei presupuse otrăviri a lui Alexandru Lăpușneanu, Un medic
reformator... aventurier în Revista Științelor Medicale, Extras Nr. 3, martie 1928,
(București: Cultura, 1928), p. 6.
6
Eudoxiu Hurmuzaki, vol VIII, p. 89, nr. CXIX; Ieronim Ferro, reprezentantul dogelui
Veneției la Constantinopol îl informează pe acesta la 20 decembrie 1560, despre
evenimentul petrecute în Moldova.
7
G.Z.Petrescu, op. cit. p. 14-15.
8
Adina Berciu Drăghicescu, O domnie umanistă în Moldova Despot-Vodă (Iași: Albatros,
1980), p. 44-45.
9
Nicolae Costin, Letopisețul Țării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601 și de la 1709
la 1711 (Iași: Junimea, 1976), p. 196-197.
10
Drăghicescu, op. cit. p. 49.
5
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deținea o cetate în Scepusia (Kezmark n.n) și a fost cel care l-a susținut în
planurile sale pe Despot11. Episodul de la Kezmark îl voi trata din
perspectiva izvoarelor narative apoi a izvoarelor documentare și a literaturii
epistolare. Kezmark a fost centrul de pregătire pentru cucerirea Moldovei.
Conform izvoarelor narrative: Laski chiar a mijlocit față de Antonius
Szekeli și Rossellus, pentru a se alia cu Despot. Szekeli era un viteaz
strălucit iar Rossellus un franc priceput în organizarea războaielor. Boierii
moldoveni fugari îl sprijineau pe Despot. Cu o armată restrânsă Despot a
încercat să-l atace pe Alexandru însă palatinul Rusiei, Dimitrie
Wisznowieski i-a ieșit în cale cu multă cavalerie12. Graziani menționează că
Despot având o armată mică nu s-a confruntat cu palatinul Rusiei ci a
abandonat toate instrumentele de război și a fugit la Maximilian. Marțin
Pașcovschi descrie un alt motiv pentru care Despot nu reușește să
cucerească Moldova. În loc de mobilizarea palatinului Rusiei cronicarul
polonez descrie mobilizarea lui Lăpușneanu la graniță cu 40.000 de oameni
iar armata lui Despot de 10 ori mai mică 13. Oricum consecința este aceeași,
retragerea lui Despot. Pașcovschii menționează că mercenarii săi au fost
răsfirați prin sate și trebuiau să fie gata de un atac în curând14.
Documentele atestă prezența lui Iacob Heraclide Despot Vodă la
Kezmark în perioada anilor 1560-156115. În acest timp a fost găzduit de
Albert Lasky, prietenul său și împreună au făcut din acest loc, centrul
pregătirilor diplomatice și militare pentru recuperarea Moldovei. Adina
Berciu Drăghicescu surprinde foarte bine perioada aceasta a primei pregătiri
care a durat din primăvara până în toamna anului 1560: ”În 1560,
Ferdinand I primea un raport de la Francisc Forgach, episcopul de
Oradea, altele de la Maximilia, de la Sigismund Torda, preceptor al
imperiului și de la Albert Laski. În toate se argument ape larg necesitatea
înscăunării în Moldova a unui domn favorabil politicii imperiale și care în
momentul de față era socotit a fi Iacob Heraclide Despot”16.

11

Johann Sommer Pirnensis, op. cit. p. 25-27.
Antonio Maria Gratianus, op. cit. p. 125.
13
Marțin Pașcovschi, în Grigorie Ureche, Letopisețul Țării Moldovei, ediție îngrijită de P.P.
Panaitescu (București: Minerva, 1987), p. 120.
14
Marțin Pașcovschi, op. cit. p. 120.
15
Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei, şi Ţării Româneşti,
vol I (Bucureşti: Cartea Românească, 1929), nr.220, 1 martie 1560 – Kessmarck; Eudoxiu
Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor culese de Eudoxiu de Hurmuzaki
(de aici înainte DH) vol II, partea I, (1891) nr. CCCXLV, 3 martie 1560 – Kesmark; DH,
vol. II, partea I, nr. CCCXLVI, 3 martie 1560 – Kesmark;
16
Adina Berciu Drăghicescu, op. cit. (1980), p. 48.
12
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Corespondența oficială este inițiată la 1 martie 1560 de către Despot
care îi cere lui Ferdinand I să îl protejeze în schimbul credincioșiei sale 17.
Apoi sunt păstrate trei scrisori datând din 3 martie 1560, două semnate din
Kesmark de către Albert Lasky și Despot către Ferdinand I, iar una din
cetatea Vesruaccensi prin care Despot îl instruiește pe Sigismund Torda 18.
Ultimul din cele cinci documente păstrate din luna martie 1560 inițiază o
corespondență din Lauzonie cu Maximilian al II-lea prin care Despot trece
efectiv la cererea ajutorului habsburgilor de a-l ajuta să dobândească
Moldova19.
În următoarea zi, 1 aprilie 1560 Despot Vodă îi cere și lui Ferdinand
I să îl ajute să își ia tronul Moldovei iar în 2 aprilie 1560 Albert Lasky
intervine la Maximilian al II-lea pentru a-l ajuta pe Despot20. În data de 9
aprilie 1560 Ferdinand I îi confirmă privilegiul lui Despot iar acesta îi
trimite la aceeași dată o scrisoare lui Maximilian al II-lea prin care îi cere o
oaste care să-l alunge pe Lăpușneanu de pe tron21. În urma răspunsului
favorabil primit de Ferdinand I apelează tot prin Torda Sigismund ca
împăratul să-i ofere un salvconduct și să-i reconfirme privilegiul oferit de
Carol Quintul22.
După ce a solicitat un salvconduct în imperiu și confirmarea
privilegiului oferit de Carol Quintul, Despot a mai cerut, în 4 mai 1560, lui
Ferdinand I să-l înscrie în oastea împărătească și să-i ofere o pensie 23. În
aceeași zi i-a scris și lui Maximilian al II-lea să intervină la împărat pentru
această cauză a sa24. Ferdinand I emite salvconductul în 22 mai 1560 către
toți supușii imperiului, însă abia 24 mai 1560 îi trimite salvconductul lui
Despot și îi oferă o pensie de 400 florini anual25. În aceeași zi Despot îi
mulțumește lui Maximillian pentru intervenția sa însă în următoarea zi, 25

17

Andrei Veress, op. cit., nr.220, 1 martie 1560 – Kessmarck;
DH vol. II, partea I, nr. CCCXLV, 3 martie 1560 – Kesmark; nr. CCCXLVI, 3 martie
1560 – Kesmark; nr. CCCXLVII, 3 martie 1560 – arce Vesruaccensi.
19
DH, vol. II, partea I, 3 martie 1560;
20
DH, vol. II, partea I, nr. CCCXLIX, 1 aprilie 1560 – Leutschouiae, nr. CCCL, 2 aprilie
1560 – Kesmarcensi.
21
DH vol. II, partea I, nr. CCCLI, 9 aprilie 1560; Andrei Veress, op. cit., nr.223, 9 aprilie
1560 – Chesmark;
22
Andrei Veress, op. cit., nr. 224, 25 aprilie 1560 – Kesmark;
23
DH, vol. II, partea I, nr. CCCLII, 4 mai 1560 – Kesmarcensi.
24
Andrei Veress, op. cit., nr. 225, 4 mai 1560 – arce Kesmarcensi;
25
Andrei Veress, op. cit., nr. 226, 22 mai 1560 – Wien; nr.227, 24 mai 1560 – Wien; nr.
228, 24 mai 1560 – Wien.
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mai 1560 îi solicită din nou să mijlocească fără amânare pentru el la
Ferdinand I deoarece boierii l-au chemat în Moldova26.
Pentru luna iunie 1560 sunt păstrate două scrisori: prima dintrele ele
se adresează senatului orașului Selmeczbanya și este semnată de către
Despot aflat în arce Kesmarcensi la data 20 iunie 1560. Despot cerea
senatului să-i trimită o recomandare pentru Georgius Schertling, un meșter
de tunuri angajat de către acesta 27. Cea de-a doua scrisoare este adresată de
către Despot lui Ferdinand I și îi solicită acestuia să-i ofere privilegii și
ajutor. Textul a fost semnat în 25 iunie 1560?28.
În 13 iulie 1560, Marin di Cavalli scria din Instambul dogelui
Veneției faptul că împăratul Ferdinand are planuri să-l înlocuiască pe
domnul Moldovei cu un descendent al despoților sârbi29. Ferdinand I ca rege
al Ungariei îi ordonă cămărașului Francisc Pesti să-i plătească o pensie
anuală de 500 florini30.
În toamna anului 1560, Despot și trupele sale militare au înaintat
spre Moldova însă au fost nevoiți să se întoarcă întrucât Nicolae Sieniawski
și Dimitrie Wisniowiecki au răspuns favorabil poruncii regelui Poloniei prin
care interzicea magnaților și castelanilor să-l ajute pe Despot 31. Cu o armată
restrânsă Despot a încercat să-l atace pe Alexandru însă palatinul Rusiei,
Dimitrie Wisznowieski i-a ieșit în cale cu multă cavalerie32. Graziani
menționează că Despot, având o armată mică (Sigismund Torda a fost
instruit să ceară lui Ferdinand I, 2000 călăreți și 1000 pedeștri 33), nu s-a
confruntat cu palatinul Rusiei, ci a abandonat toate instrumentele de război
și a fugit la Maximilian. Spre deosebire de Sommer, Graziani specifică
momentul întâlnirii cu Lasky abia după această încercare eșuată. Interesant
este faptul că în această perioadă avea aceleași planuri ca și Despot și
ruteanul Dimitrie. În 30 octombrie 1560, Hieronimo Ferro scria din
Instambul dogelui Veneției despre porunca dată sangeacelor de la Dunăre și
Țării Românești de a-l ajuta pe Lăpușneanu împotriva ruteanului
Dumitrasco care amenința intrarea cu oaste în Moldova34. Dumitrașco a fost
26

Andrei Veress, op. cit., nr. 229, 24 mai 1560 – arce Kesmarcensi; nr.230, 25 mai 1560 –
arce Kesmarcensi.
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Andrei Veress, op. cit., nr. 232, 20 iunie 1560 – arce Kesmarcensi.
28
DH, vol II, partea I, nr. CCCLIII, 25 iunie 1560.
29
Andrei Veress, op. cit., nr. 233 13 iulie 1560 – Instambul.
30
Andrei Veress, op. cit., nr. 234, 21 iulie 1560 – Wien.
31
DH, vol II, partea I, nr. CCCLV, Die Natalis domini 1560, Cassouiae și nr. CCCLVI,
1560.
32
Antonio Maria Gratianus, op. cit, p. 125.
33
DH, vol II, partea I, nr. CCCXLVII, 3 martie 1560 – arce Vesruaccensi.
34
Andrei Veress, op. cit., nr. 236, 30 octombrie 1560 – Instambul.
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susținut de Sigismund Ioan conform raportului lui Hieronimo Ferro către
dogele Veneției iar în 30 septembrie 1561 Daniel Barberigo îl inform ape
dogele Veneției că Dumitrașco vroia să intre în Moldova însă a fost bătut de
sangeacul de Silistra35.Ambasadorul franc la Constantinopol îl informa pe
episcopul d’Acqs că Dimitrie Wisniewiecki a adunat armată ca să intre în
Moldova36.
A treia încercare de preluare a puterii
Eșecul temporar al lui Despot i-a oferit lui Lăpușneanu ocazia de a
se pregăti pentru un nou atac și pentru a nu fi luat prin surprindere.
Alexandru Lăpușneanu a solicitat ajutor sultanului, motiv pentru care acesta
a poruncit, în ianuarie 1561, sangeacurilor de la Dunăre să-l sprijine iar
regele Poloniei Sigismund August la 1 aprilie 1561 a interzis din nou
supușilor săi să-i ofere ajutor lui Despot37. A treia încercare de preluare a
domniei a fost mult mai greu de realizat după acest eveniment deoarece
Lăpușneanu era acum mai atent și mai pregătit pentru un nou atac.
Lăpușneanu a cerut lui Soliman să-l sprijine contra lui Despot iar acesta îi
puse la dispoziție din ianuarie 1560, sangeacurile de la Dunăre. Regele
polon Sigismund August era și el obligat prin tratatul ”păcii veșnice”
reînnoit în 1553 între Polonia și Poartă, să fie de partea lui Lăpușneanu.
Totuși nobilimea protestantă polonă îl sprijinea pe Despot chiar dacă regele
le-a interzis această implicare38.
Cert este că Despot a reluat pregătirile pentru un nou atac armat.
Despot scria din Cassovia la 29 noiembrie 1560, senatului orașului Löcse
să-i plătească lui Toma Messerschmidt suma de 10 florini. Suma cerută era
pentru serviciile acestuia de a-i confecționa armament 39. În praznicul
Nașterii Mântuitorului din anul 1560, Francisc Zay îl informează pe
Ferdinand I despre situația Poloniei și atitudinea acesteia față de Despot 40.
Iar în 26 decembrie 1560, Despot îi promite lui Francisc Zay 15.000 florini,
4 cai turcești, 12 cai românești și 50 de boi anual din momentul cuceririi
tronului Moldovei41. Conform acestor izvoare documentare, Despot a fost în
Cașovia la finele anului 1560. Acesta era startul noilor pregătiri pentru
cucerirea Moldovei. În 19 ianuarie 1561 Ferdinand I îl informează pe
35

Andrei Veress, op. cit., nr. 239, 14 ianuarie 1561 – Instambul, nr. 247, 30 septembrie
1561 – Instambul.
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DH, Supliment I vol. I, nr. XXVII, 30 octombrie 1561 – Constantinopol.
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DH, vol. I, nr. CXI, 1 aprilie 1561 – Vilna; Adina Berciu Drăghicescu, op.cit. (1980), p.
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Adina Berciu Drăghicescu, op. cit. p. 49.
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Veress, 29 noiembrie 1560 – Cassovia (nr. 237).
40
DH, vol. II, partea I, nr. CCCLV, Die Natalis domini 1560, Cassouiae.
41
DH, vol. II, partea 5, nr. CCVI, 26 decembrie 1560, Cassovie.
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Francisc Zay că îl va sprijini pe Despot în schimbul jurământului de credință
pe care îl va face în prezența lui Zay și a lui Francisc Turzo. Ferdinand I îi
permite lui Despot să adune trupe în provinciile sale, îi oferă un ajutor de
8000 florini42. Împăratul Ferdinand îi poruncește lui Francisc Turzo în 12
martie 1561, să facă tot posibilul să-i de-a lui Despot cei 8000 florini 43. În
30 martie 1561, Despot informează senatul orașului Löcse că v-a îndeplini
cererea însă îl roagă să aștepte până se va întoarce prietenul său Laski din
Polonia44. Francisc Zay îl informează pe Ferdinand I că Despot a strâns deja
o oaste de 900 de oameni (sexingentos equites et trecentos pedites) însă
numărul acesteia crește în fiecare zi dar în mod discret 45. Ferdinand I în
răspunsul dat lui Zay îi reamintește că el i-a permis lui Despot să-și adune o
oaste însă să o facă în mod discret, în secret 46. În 3 iulie 1561 Despot se
plânge lui Maximilian al II-lea că Francisc Zay nu vrea să lase niște ofițeri
să meargă cu el în Moldova și îi cere acestuia să intervină la Zay. Deși
inițial vroia ofițerii pentru 6 săptămâni în 7 august își revizuiește cererea
pentru 3 ofițeri timp de 2 săptămâni47. Maximilian al II-lea a susținut și el
propunerea lui Francisc Zay pentru ajutorarea lui Despot și mai apoi a
încuviințat gestul lui Zay de a plăti săptămânal trupelor lui Despot suma de
1800 florini, întrucât în 14 octombrie 1561 Albert Laski îl informa pe Zay
că Francisc Turzo nu vroia să plătească mai mult de 1300 florini iar în 8
octombrie 1561 Ferdinand I îl anunța pe Despot că nu are cei 8000 de florini
ca să-l împrumute48.
Iacob Heraclide Vodă cel dibaci în lupte așa cum îl descrie
cronicarul Azarie49, pune la cale împreună cu Lasky o înscenare a morții sale
cu scopul de a-l demobiliza pe Lăpușneanu. Succesul acestei farse
demonstrează din nou abilitățile militare ale personajului. În continuare vor
fi redate textele lui Antonio Maria Graziani, Martin Pașcovschi și Nicolae
Costin.
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Andrei Veress, op. cit., nr. 244, 3 iulie 1561 – Chesmark; nr. 245, 7 august 1561 – arce
Kesmarcensi.
48
DH, vol. II, partea 5, nr. CCXI, 26 aprilie 1561, Vienna, nr. CCXXII, 27 octombrie 1561,
Viennae, nr. CCXXI, 14 octombrie 1561, Kesmark, Andrei Veress, op.cit., nr. 248, 8
octombrie 1561, Praga.
49
Ioan Bogdan, Letopisețul lui Azarie, Extras din Analele Academiei Române, Seria II,
Tomul XXXI, Memoriile secțiunii istorice, (București: Institutul de Arte Grafice Carol
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Antonio Maria Graziani menționează:
”Cît timp se pregătesc acestea, Despot, ca să atace pe Alexandru
liberat de teamă și, din această cauză, nepregătit, se preface bolnav, în
Kesmark, cetatea lui Laski; după ce s-au răspîndit zvonuri despre boala care
se agrava, puțin mai apoi, ca să înșele spionul lui Alexandru despre care știa
că este la Kesmark, poruncește să fie anunțată moartea sa; ca să-I dea
credință mai mare, a suportat să fie transportat, ca mort, închis într-un sicriu
și acoperit cu giulgiu”50.
Pașcovschi povestește:
”Iară pre Despot l-au închis Laschii într-o taină a sa, unde nimenea
nu intra acolo, fără numai Laschii și au scos cuvântu la gloate cum Dispot sau războlit. Și așa din zi în zi, arătîndu-să Laschii cu voie rea cătră toți
pentru boala lui Dispot și umblîndu tristu, nu după multă vreme într-una de
zile a ieșit Laschii afară la gloate, arătîndu-să posomorît la față și cu haine
negre, arătîndu-să jalnicu și cu voie rea, mărturisindu cătră toți cum Dispot
au murit. Și au învățat ce trebuie să îngrijească de pogrebanie și au
poruncitu de au făcut un sicreiu și l-au băgat în taină, unde era Dispot și au
pus în sicriu o piatră mare și au smolit și sicriul bine, cum ar fi un mortu
întrînsul, zicîndu că au smolit pre Dispot întrînsul. Și deci aducîndu preoți
mulți cu toate gloatile sale și cu multă jale au făcut îngroparea și au astrucat
acel sicriu. Decii vrîndu Laschii ca să crează cu toții că au murit Dispot, au
trimis cuvîntu și scrisori în toate părțile dîndu știre de moartea lui Dispot…
Alexandru … bucurîndu-să că s-au mîntuit de vrăjmașul său, au slobozit
oștile pre acasă”51.
Nicolae Costin consemnează:
”Și vrînd să fie pre taină lucrurile lor, au făcut veste că au murit
Dispot și îndată Laschi au ascunsu pre Dispot într-o cămară de taină și făcu
veste că-i bolnav și să arătă mâhnit și cu voe rea Laschi pentru Dispot. Iară
peste puține dzile, eșit-au / Laschi jealnic, dzicînd că au murit Dispot și de
cheltuiala ce au făcut cu atîta somă de bani pentru Dispot rămîne păgubaș.
Făcut-au săcriu de mort și au pus o piatră mare și-l duce cu preoți la beserică
de-l prohodesc și-l îngropară. Și după acestea, s-au pornit Dispot cu oști
…”52.
50

Antonio Maria Gratianus, op. cit., p. 125.
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Mărturiile acestea descriu înscenarea morții lui Despot ca un fapt
real și se completează una pe cealaltă chiar dacă sunt anumite aspecte
aparent contradictorii. Ideea înscenării a fost a lui Despot conform lui
Graziani deși celelalte două mărturii ar lăsa să se înțeleagă că inițiativa a
fost a lui Lasky. Toate mărturiile prezintă agravarea unei boli ca motiv al
morții aventurierului. Locul înscenării este menționat de Graziani ca fiind
Kezmark, însă celelalte două izvoare permit înțelegerea unui loc ce aparține
lui Lasky. Numele lui Lasky se regăsește în toate aceste texte. De asemenea
toate amintesc de un sicriu însă Graziani afirmă că Despot a fost transportat
în sicriu iar Nicolae Costin și Martin Pașcovschi specifică o piatră mare care
a fost dusă și îngropată. Probabil că cele două informații nu se exclud
reciproc ci doar se completează. Doar Nicolae Costin amintește și de
plângerea lui Lasky pentru paguba ce a făcut-o sprijindu-i planurile lui
Despot.
Momentele diferite în care autorii ne descoperă că Despot a
frământat pentru prima dată gândul de a cucerii tronul Moldovei sunt
importante întrucât acestea ne dezvăluie și motivațiile diferite pentru care
Iacob Heraclide Despot a încercat să prindă puterea. Dacă primul gând s-ar
fi născut la Wittenberg atunci motivația era una strict setea sa după putere.
Apoi dacă primul gând s-ar fi născut la Vilna în Polonia sau la Suceava în
Moldova, atunci motivația nu ar fi fost una de compasiune pentru cei
stăpâniți de un tiran (Lăpușneanu). In final, dacă ideea de cucerire ar fi fost
născută în inima sa pentru prima dată la Brașov atunci motivația sa era una
de răzbunare. Probabil că cea mai plauzibilă variantă este că Despot a avut
primul gând la Vilna însă după evenimentul de la Brașov a amplificat
dorința sa de cucerire. Desigur că nu poate fi ignorată nici setea personajului
după putere însă momentul Wittenberg pare să fie totuși prea îndepărtat.
Încercările de cucerire descoperă trei metode prin care oamenii au
încercat să dobândească puterea: 1. Otrăvirea concurenților 2. Puterea
armată și 3. Înscenarea morții. Despot se pare că ar fi apelat la medicul
Blandrada pentru otrăvirea lui Lăpușneanu, apoi la sprijinul habsburgilor
pentru închegarea unei armate de mercenari însă în ultima fază prietenul său
Lasky care de la început i-a pus la dispoziție domeniul său de la Kezmark, sa pus garant pentru acesta în fața conducătorilor politici ai vremii a fost gata
acum să-și zălogească moșiile și să-l ajute să-și însceneze moartea. Această
farsă consider că a fost avantajul decisiv în preluarea puterii întrucât
momentul confruntării armate de la Verbia a fost mai mult unul simbolic.
Această ultimă încercare de preluare a puterii a fost o reușită pentru Iacob
Heraclide Despot însă doar una efemeră, pentru doi ani de zile (1561-1563).
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Mişcările ţărăneşti din Transilvania şi loturi din Ţara
Zarandului
Teodor Pătrăuţă
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Izvoarele istorice ale istoriei moderne arată foarte clar că aşa numită
criză a feudalismului şi formarea relaţiilor capitaliste au creat o mulţime de
contradicţii, care din punct de vedere social au culminat cu răscoala ţăranilor
din 1784, răscoală care a cuprins şi Ţara Zarandului.
Nenumăratele abuzuri ale domnilor de pământ au creat în sânul
ţărănimii o puternică stare de revoltă. În timp ce Horea e primit de împăratul
Iosif al II-lea (1780-1790), ţăranul Moldovan Teodor din Ineu se afla la
Buda cu „ponoase ale ţăranilor români” 1. Apogeul stării de revoltă s-a
manifestat în răscoala condusă de Horea, Cloşca şi Crişan din anul 17842.
În târgul din 31 octombrie, ţinut la Mesteacăn, sub conducerea lui
Crişan s-au adunat sute de ţărani din Zarand şi ţinutul Hălmagiului, care în 4
noiembrie au ocupat localităţile din jurul Hălmagiului: Lunca, Ociu, Aciuţa,
Pleşcuţa, Hălmăgel. Castelele nobiliare au fost incendiate iar nobilii obligaţi
să se refugieze la Arad3. Un preot din Bodeşti a însemnat în Evangheliarul
său câteva cuvinte despre acţiunile răsculaţilor din acest ţinut4.
În urma incidentului de la Curechiu, din noaptea de 1 noiembrie
1784, la îndemnul lui Crişan „să stingă pe toţi nobilii”, răbufnesc primele
flăcări ale răscoalei. Revolta populară se extinde şi în comitatele Zarand şi
Hunedoara simultan. La 4 noiembrie răsculaţii atacă Hălmagiul şi
localităţile din jur, înaintând pe Crişul Alb şi ajung la Sebiş.
La 7 noiembrie o coloană a răsculaţilor, cărora li s-au alăturat şi
ţărani din satele de pe traseu, ajung la Ineu unde întâmpină o rezistenţă
serioasă, din partea armatei şi a autorităţilor 5. Se ştie că spre 20 noiembrie
răscoala a fost înăbuşită, ea însemnând o puternică lovitură dată feudalităţii.
1

Gheorghe Ciuhandu, Schiţe din trecutul românilor arădani din veacul XVIII, Arad, 1934,
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Detalii la David Prodan, Răscoala lui Horea, vol. I, Bucureşti, 1979, pp. 42-119.
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Ioan Lupaş, Răscoala românilor din Transilvania la anul 1784, Cluj, 1934, p. 92.
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Traian Mager, Ţinutul Hălmagiului, Arad, 1938, p. 100-101.
5
Arhiva Parohiei ortodoxe Şomoşcheş, adresa 2115/1903 şi 2545/1905, Registrul de
esibite 1903 şi 1905.
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În zilele de 7-8 noiembrie 1784, Ţara Zarandului este cuprinsă de flacăra
răscoalei. Ţăranii din aceste ţinuturi au participat la răscoală sub conducerea
preotului Nicolae Popovici. Episcopul ortodox Petru Petrovici din Arad este
înştiinţat despre arestarea a doi preoţi neuniţi din Ineu care au încercat să
atragă la ortodoxie pe credincioşii calvini din Sebiş, făgăduindu-le că dacă
trec li se să scrisoare care să-i apere de furia răsculaţilor 6. De la Ineu cetele
răsculaţilor înaintează spre Pâncota, Mîsca, Galşa, Şiria, ridicând la luptă
întreaga ţărănime din Podgoria Aradului.
Nobilii cuprinşi de panică, întruninidu-se la 9 noiembrie cer ajutor
Consiliului de Locotenenţă Regală din Buda şi astfel sunt mobilizate
unităţile militare de la Arad, Pecica şi Seghedin. Ţăranii au încercat să
reziste, dar fiind slab înarmaţi au fost înfrânţi7. Sute de ţărani sunt
întemniţaţi iar alţii înspăimântaţi de răzbunarea nobililor şi-au părăsit vetrele
fugind în păduri. Preoţii care i-au sprijinit pe răsculaţi sunt anchetaţi. Astfel,
în 13 noiembrie 1784, preotul Nicolae Vaianovici din Ineu este anchetat de
şeful districtului cameral – Barta Istvan. Preotul ortodox susţinea că în anul
1781 Horea a fost la episcopul Pavel Cnezevici (1770-1783). Pentru că
Horea a trecut cu ceata de răsculaţi prin Ineu, preotul Nicolae Vaianovici a
primit sarcină de la noul episcop Petru Petrovici (1784-1786) să primească
bine pe Horea care venea cu răsculaţii săi şi cu decret imperial pentru a
stinge nobilimea şi neamul unguresc.
Barta Istvan îl acuză pe Nicolae Vaianovici că îi vorbise despre
întinderea răscoalei ardelene, despre Horea şi despre episcopul ortodox al
Aradului. Preotul Nicolae Vaianovici este întemniţat. Episcopul Petru
Petrovici îi ia apărarea şi solicită o nouă anchetă acre a ţinut până în 19
februarie 1785, dar nu se cunoaşte rezultatul acestei anchete8.
Liniştea care s-a instalat după înfrângerea răscoalei a fost relativă.
Înăsprirea exceselor nobiliare, ale armatei şi ale autorităţilor imperiale au
dus la apariţia unor noi forme de luptă. În anul următor, 1785, zona Ineului
s-a remarcat printr-o acţiune locală. În primăvara anului 1785, în
împrejurimile Ineului şi Sebişului a izbucnit o răscoală sub conducerea lui
Beci Petru, răsculaţii pornind spre cetatea Şiriei, dar au fost înfrânţi de
trupele imperiale aflate în comitatul Zarandului9.
În 4 august 1786, juratul Nagy Iozsef din Sebiş îi scrie vicecomitelui
Aradului despre sancţiunile lotrilor asupra nobililor din Ineu şi Buteni şi
afirmă că s-au pus cete de pază care zi şi noapte urmăresc să preîntâmpine
6

David Prodan, op. cit., vol. I, p. 531.
Ioan Lupaş, op. cit., p. 127-128.
8
Gheorghe Ciuhandu, op. cit., p. 63-81.
9
Arhiva Protopopiatului Ortodox Ineu, Dosar 1905, 1906.
7
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atacurile şi să intercepteze legăturile dintre locuitorii satelor şi cei plecaţi în
lotrie. Comitatul cere ajutor militar iar în 1787 sunt iniţiate noi acţiuni de
combatere a lotriei. În 30 martie 1787, episcopul ortodox Pavel
Avacumovici vorbeşte într-o pastorală despre „norodul românesc din
Boroş-Ineu cum că lotruşag în turmă adunat face”. Dar lotria nu încetează
ci se continuă programul răscoalei din 1784.
Atanasie Roşu din Ineu, într-o declaraţie făcută episcopului Pavel
Avacumovici din 5 iunie 1787 dezvăluie cauzele lotriei din părţile Ineului.
El face această declaraţie în urma denunţului făcut împotriva lui de
Mognojul Brancovici din Ineu cu privire la cuvintele pe care le-a rostit
„împotriva domnilor de varmeghie”. Având ca martor pe Ioan Daliman din
Bârsa declară că „împotriva domnilor nimic nu am grăit de rău numai am
zis homojului că fugarii aceia se cer să-i sloboadă oriunde de casă, în
Banat, acăr între militari, unde îi vor slobozi domnii, numai să nu mai
rămână, în satele lor de pizmă şi alean”10.
Abuzurile nobililor lovesc şi în viaţa tradiţională a poporului. Astfel,
în a doua zi a anului nou 1791, Gavril Bucatoş din Buteni se plânge
împotriva solgăbirăului Bartoş (Barta Istvan) din Ineu care, neţinând seama
de sărbătoare, a scos oamenii la vânătoare, nu se orientează după noul
calendar şi a oprit să nu umble colindătorii cu dube şi cu ţurca.
Ca urmare a acestei situaţii, din anul 1792 începe un nou val de
mişcări ţărăneşti, fiind cunoscută ca formă de luptă dezertarea din armată.
Tineri înarmaţi cu puşti şi pistoale se alăturau cetelor de lotri. Din raportul
judecătoriei din Ineu din anul 1799, către Consiliul Locotenenţial din Buda
reiese că o astfel de ceată a pustiit mai multe curţi din ţinut îndreptându-se
spre Banat, Transilvania şi Principatul Valahiei 11. În perioada anilor 18211822, lotrii au atacat de 20 ori domeniile din Ineu, Şicula, Cermei, Şepreuş,
Tauţ şi Răpsig. Din acţiunile acestor lotri s-a inspirat scriitorul Ioan Slavici
în nuvela „Moara cu noroc”.
Moara cu noroc sau birtul „La mândra Măriuţă” cum îi spuneau
ineuanii se afla acolo unde se despărţea drumul spre Buteni şi spre Beliu. Pe
acest drum se mergea spre Beliu la târgul de miercuri, spre Sebiş la târgul de
joi, spre Ineu pentru vestitul târg de vinerea şi spre Pâncota unde se ţinea şi
se mai ţine şi astăzi sâmbăta cel mai mare târg de vite. La Ineu se păstrează
şi astăzi zicala „Adă Doamne sâmbăta să mergem la Pâncota”.
Eroul nuvelei lui Ioan Slavici, Lică, se numea Ciul Antonie şi s-a
născut la Ineu în anul 1837. S-a căsătorit cu Iuliana (Giula) şi a avut doi fii:
Ciul Teodor (Buga) şi Ciul Gheorghe. A locuit în „uliţa cehască” (aici s-au
10
11

Florian Dudaş, Zărandul, chipuri şi fapte din trecut, Bucureşti, 1981, p. 90-94.
Ibidem, p. 98-100.
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aşezat cehi care lucrau la fabrica Mundus), azi strada George Coşbuc, nr. 35.
Lică a fost „sămădău”- adică păstor de porci la turmele baronului şi avea ca
prieten pe Horvat Iosif „Iosa lui Hebri” – boitar la cireada de vite a
baronului,acesta din urmă fiind cunoscut de câţiva bătrâni din Ineu, el
decedând în prima jumătate a secolului XX.
Ca tovarăş de ceată l-a avut pe Pintea, care pentru faptul că ştia
potecile şi secretele lotrilor a fost pus de către autorităţi jandarm la Ineu,
devenind astfel duşman al lui Lică. Pentru că Lică dădea rar pe acasă,
jandarmii l-au arestat pe fiul său Gheorghe. Aflând despre acest lucru, Lica
s-a predat singur, intrând în prefectura din Arad cu puşca în spate.
Cazul său este cercetat de avocatul Mircea Stănescu la care era
stagiar Ioan Slavici. Acesta, ocupându-se de dosarul lui Lică şi ascultându-i
istorisirile, ca bun psiholog şi literat ce era, a ţesut minunata nuvelă „Moara
cu noroc”. După eliberarea din închisoare, Lică a fost îngrijit de
credincioasa lui soţie Iuliana, la bătrâneţe pierzându-şi auzul. A decedat în
anul 1899 la Ineu, fiind înmormântat în cimitirul din „Dărăbuţ”, la capătul
străzii Mihai Eminescu spre Tămand. La Ineu se cântă şi astăzi „mănâţeaua
lui Lică”, melodie după care el a jucat cu Ana, soţia lui Ghiţă la birtul care
aducând venit asemenea unei mori a fost numit „Moara cu noroc”.
Mişcările ţărăneşti au continuat, în anul 1837, izbucnind răscoala de
pe domeniul baronului Atzel de la Şicula. Ţăranii au ocupat cu forţa vechile
lor pământuri răpite. Comuna fiind încercuită de 200 de soldaţi, revolta a
fost înfrântă, mulţi ţărani fiind arestaţi şi judecaţi.
Mişcările ţărăneşti din Ţara Zarandului din preajma revoluţiei din
1848-1849 au împletit tot mai mult revendicările sociale cu cele naţionale,
răsculaţii cerând drepturi economice, sociale, politice şi culturale pentru
Naţiunea română din Transilvania.
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Legenda numelui satului bihorean Broaşte (azi Stânceşti) şi
sigiliul său cu „armă vorbitoare”
Augustin Mureşan*
Complexul Muzeal Arad

Abstract
The author presents the legend related to the name the village
Broaşte (today Stânceşti) and describes the seal of the ”talking arms”. The
original seal made of brass is kept at the Bihor County Service of National
Archives. The seal piece, incision worked, has a round shape, 35 mm in
diameter. The emblem includes a frog sitting on the right of the seal,
leaning its upper legs on a pebble at the edge of a pond. The little frog is
flanked by wiry rush.
This seal can be included both in the category of the seals bearing
an emblem on flora and fauna, and in the category of the seals containing
elements which can be interpreted as “talking arms”, suggestive of the
place name.
Keywords: The Bihor County, Broaşte (today Stânceşti), legend,
seal, “talking arms”.
Localitatea Broaşte1 (azi Stânceşti2), judeţul Bihor este atestată
documentar în anul 16003. De-a lungul anilor aşezarea este menţionată ca
1

*E-mail: augmuresan@gmail.com
Satul Stânceşti (fost Broaşte) aparţine de comuna Bunteşti, judeţul Bihor, vezi Legea nr.
2/1968 privind organizarea administrativ-teritorială a României, în „Colecţia de legi,
decrete, hotărâri şi alte acte normative, 1968 (1 noiembrie-31 decembrie)”, 1970; Ion
Iordan, Petre Gâştescu, D. I. Oancea, Indicatorul localităţilor din România, Edit.
Academiei R. S. R., Bucureşti, 1974, p. 237; Ioan Degău, Comuna Bunteşti. Monografie,
Edit. Abaddaba, Oradea, I-II, 2004.
2
Prin Decretul nr. 799 al Consiliului de Stat din 17 decembrie 1964 privind schimbarea
denumirii unor sate şi comune, publicat în „Monitorul Oficial” nr. 20 din 18 decembrie
1964, satul Broaşte, comuna Dumbrăvani, raionul Beiuş, regiunea Crişana a fost denumit
Stânceşti, începînd cu data de 1 ianuarie 1965. Întrucât după noua denumire, în cele mai
multe menţiuni de până acum în legătură cu acest sat s-au făcut referiri şi la numele vechi,
am considerat de cuvinţă, să păstrăm în titlu ambele nume ale acestei localităţi.
3
Coriolan Suciu, Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania, vol. II, O-Z, Edit.
Academiei R. S. R., Bucureşti, 1967, p. 145. O atestare mai veche a aşezării cu denumirea
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denumire în documentele vremii, în mai multe variante: 1600, Bikafalva;
1602-1603 Békafalva, Kisbékafalva; 1692 Brostye; 1828 Bróst, 1851 Brost,
Békafalva, 1913 Kisbékafalva, 1964 Broaşte, Stânceşti4 ş. a. Acest sat
bihorean este păstrător al unor autentice valori ale creaţiei culturii populare
autohtone5.
De-a lungul anilor despre satul Broaşte, s-au ţesut diferite legende
populare6 în legătură cu trecutul lui multisecular şi numele său, întâmplări
legate de toponimia aşezării ş. a. Aceste legende sunt parte integrantă a
istoriei localităţii şi culturii populare fiind zămislite de localnici de-a lungul
timpului şi transmise din generaţie în generaţie.
În rândurile de mai jos, ne propunem să prezentăm o scurtă dar,
veche legendă7, păstrată în tradiţia populară referitoare la numele acestui sat
a cărui faimă sporeşte cu trecerea timpului în amintirea localnicilor şi
sigiliul său8 cu „armă vorbitoare”. Legenda şi sigiliul acestei aşezări sunt
de Bikafalva ar data din anul 1582, vezi Ioan Degău, Nicolae Brânda, Satele din districtul
Beiuş în secolele XIII-XVII. Atestări şi sigilii, de pe http: //www.tarabeiusului.
ro/depresiunea-beiusului/sigilii-sate.
4
Coriolan Suciu, op. cit., p.145. Pentru denumirea localităţii Broaşte, mai vezi Silvestru
Moldovan, Nicolau Togan, Dicţionarul numirilor de localităţi cu poporaţiune română din
Ungaria, Sibiu, 1909, p. 36; Valeriu Şotropa, Unitatea poporului român privită din punct
de vedere al toponimiei, în „Revista Institutului Social Banat-Crişana”, anul XI, mai-iunie,
1943, p. 309 şi Sebők Lászlo, Határokon túli magyar helységnevszótár, Budapest, 1997, p.
168.
5
În acest sens, menţionăm Biserica de lemn din localitate cu hramul “Sf. Ioan Gură de
Aur”, monument istoric şi de arhitectură populară, vezi Repertoriul monumentelor naturii,
arheologice, istorice, etnografice, de arhitectură şi artă a judeţului Bihor, Oradea, 1974, p.
243; Ioan Godea, Caracteristici ale culturii populare din Bihor, Edit. Sport-Turism,
Bucureşti, 1977, p. 83; Bihor-ghid turistic al judeţului (Ignatie Berindei, Sever Dumitraşcu,
Viorel Faur, Ioan Godea), Edit. Sport-Turism, Bucureşti, 1979, pp. 123-124; Ioan Godea,
Ioana Cristache Panait, Monumente istorice bisericeşti din Eparhia Oradiei (judeţele Bihor,
Sălaj şi Satu Mare), Edit. Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Oradea, 1978, p. 177 ş.a.
Demn de amintit faptul, că „în Broaşte, în Roşia şi în Sârbeşti se fac sumane în
„ştează„ sau „piuă”, vezi Enciclopedia României, vol. II, 1938, p. 61.
6
În cazul de faţă, legenda denumeşte o localitate reală şi este legată de loc şi de timp, vezi
amănunte despre legende, în lucrarea Legende populare româneşti, Ediţie îngrijită de Octav
Păun şi Silviu Angelescu, Editura Albatros, Bucureşti, 1983, p. XXXI.
7
Despre alte nume vechi şi legende, vezi Nagy Márton, Régi nevek – régi regék, Oradea,
1927.
8
Sigiliul este amprenta rămasă pe suportul documentului (în ceară, hârtie, soluţie de aur,
tuş sau fum) în urma aplicării matricei sigilare ce poartă o emblemă şi un text menit a
individualiza posesorul; sigiliul este principalul mijloc de garantare a secretului şi de
asigurare a autenticităţii actului, vezi Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istorieiArhivistică, cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie, Edit.
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strâns legate una de cealaltă, după cum vom arăta mai jos. Prezentarea lor cu
titlul care se află în fruntea articolului nostru se datorează afecţiunii pe care
o avem faţă de localitatea natală şi a valorii sigiliului acestei aşezări
bihorene ca izvor sfragistic.
După cum reiese de mai sus, localitatea s-a numit secole la rând,
Broaşte, iar locuitorii săi localnici, broşteni. Cu acest nume localitatea apare
atestată de-a lungul vremii peste tot în izvoarele istorice documentare 9,
sfragistice10 etc. Cu toate că numele vechi, original a continuat să fie folosit
de localnici, denumirea actuală ”Stânceşti”, a satului s-a impus şi păstrat ca
nume oficial. Dar, de unde provine numele Broaşte, dat acestui sat
bihorean ?. Pentru a afla această enigmă ne vom referi la legenda numelui
acestei vechi aşezări. Ea este în strânsă legătură cu incursiunile turceşti în
Bihor11, ajunse posibil către finele secolului al XVI-lea şi în zona
Beiuşului12, unde se află aşezat acest sat. O oaste a turcilor trecând prin
această zonă, a prins-o noaptea şi a fost nevoită să-şi instaleze tabăra
militară, pe un câmp, la marginea satului.
Una dintre legendele care circulau pe seama numelui acestui sat
”spune că denumirea datează din timpul năvălirii otomane, când oastea
turcilor, care a înnoptat lângă sat, n-a putut dormi din pricina orăcăielilor
broaştelor ce trăiau în bălţile din preajmă” 13. Aceasta este scurta legendă a
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 213.
9
Vezi Barbu Ştefănescu, Bodo Edith, Ruperea Tăcerii, Editura Muzeului Ţării Crişurilor,
Oradea, 1998, p. 330 şi Ioan Degău, op. cit.
10
Pe tiparul de sigiliu al satului Broaşte (azi Stânceşti) în emblemă este gravată o broască.
Acest interesant izvor sigilografic a fost prezentat succint de arhivistul Augustin Ţărău,
într-un studiu şi o lucrare, cuprinzând rezultatele cercetării sale în domeniul sfragisticii
rurale din Crişana, vezi Augustin Ţărău, Armorialul general al sfragisticii rurale din
Crişana, în „Biharea, culegere de studii şi materiale de etnografie şi artă”, XXXI/XXXIII,
2004-2006, p. 212 şi idem, Sfragistica rurală din Crişana, Edit. Arca, Oradea, 2009, p.
108. Desenul sigiliului localităţii Broaşte este reprodus (după Augustin Ţărău) şi la Ioan
Degău, Nicolae Brânda, Satele din districtul Beiuş în secolele XIII-XVII-Atestări şi sigilii;
de pe http://www.tarabeiusului.ro/depresiunea-beiusului/sigilii-sate. O descriere amănunţită
a sigiliului, vezi la Augustin Mureşan, Un sigiliu comunal bihorean din secolul al XIX-lea
cu „armă vorbitoare” în „Studii de arheologie - In honorem Doina Ignat”, Supliment al
revistei Crisia, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 2014, pp. 245-248.
11
Vezi L. Borcea, Bihorul medieval. Oameni, Aşezări, Instituţii, Edit. Arca, Oradea, 2005,
p. 240.
12
Vezi I. Degău, N. Brânda, Beiuşul şi lumea lui. Studiu monografic, vol. I, Oradea, 2008,
pp. 300-307.
13
Legenda a fost preluată din tradiţia populară locală de domnul prof. univ. dr. Aurel
Chiriac, directorul Muzeului Ţării Crişurilor şi relatată la o întâlnire cu ziariştii bihoreni, în
legătură cu elaborarea unor steme de localităţi din judeţul Bihor, vezi articolul semnat de
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numelui acestui sat bihorean. Aşa se explică numele satului Broaşte, botezat
după acestă legendă. Noi nu ştim cât de adevărată este această poveste din
vremurile trecute, transmisă din generaţie în generaţie, dar cu certitudine ea
are un sâmbure de adevăr. Ea este susţinută puternic de tradiţia populară
locală şi are un oarecare câştig de cauză.
Într-adevăr, este posibil, ca în toamna anului 1598, cu ocazia
asediului cetăţii Oradea14, pe acolo să fi ajuns în raid de jaf cete de akângii15
ale oştirii turceşti având ca rost aprovizionarea armatei. Acest fapt poate fi
dovedit şi de o altă interesantă legendă legată de toponimul „Balta Podită” 16.
Ambele aceste legende sunt rodul imaginaţiei populare şi au o valoare
folclorică de necontestat.
De la această aşezare rurală bihoreană aşa cum am menţionat mai
sus, ni s-a păstrat un interesant tipar sigilar17. O scurtă incursiune
Florin Budea, Steme la tot judeţul, în ziarul „Bihoreanul”, din 30 ianuarie 2006.
14
Început la 25 septembrie 1598, atacul turcesc a marcat un prim succes cinci zile mai
târziu, când întreg oraşul a fost cucerit, asediatorii trecând la consolidarea dispozitivului din
jurul cetăţii. Numărul asediatorilor s-a ridicat la circa 20.000 de luptători, conduşi de
serdarul Satârgi Mehmet-Paşa, vezi Liviu Borcea, Contribuţii la istoria politică a Bihorului
în epoca lui Mihai Viteazul (1598-1600), în „Crisia”, V, 1975, pp. 105-106; Gruia Fazecaş,
Doru Marta, Nicolae Pop, Cetăţile medievale ale Bihorului - trecut şi prezent, Editura
Duran`s, Oradea 2012, pp. 42-43.
15
Akângii, trupe auxiliare turceşti care aveau printre alte rosturi şi aprovizionarea armatei
otomane; erau renumite pentru raidurile de jaf desfăşurate cu ocazia campaniilor militare.
16
În vara anului 2010 trecând prin satul Stânceşti (fost Broaşte), ne-am oprit şi deplasat pe
jos, la locul din hotarul acestei localităţi, numit “Balta Podită”, unde mama mea, Victoria,
născută în sat, în august 1929 avea o mică suprafaţă de teren agricol. Acolo, lângă locul
unde erau grajdurile fostei Cooperative Agricole de Producţie l-am întâlnit pe un localnic
pe nume Iulian Nistor (în vârstă de 81 de ani) bun cunoscător al istoriei locale care era cu
animalele sale pe păşunea satului. L-am întrebat de ce i se zice la locul menţionat mai sus
„Balta Podită” ?. Fără să stea mult pe gânduri localnicul ne-a relatat, cu siguranţă şi
dezinvoltură, că oamenii bătrâni din sat îi spuseseră lui şi altora următoarea legendă: „mai
demult pe acolo au trecut turcii, dar pentru a putea trece peste baltă au făcut un pod de
lemn, astfel că „balta s-a podit” de unde a rămas acel loc, până astăzi, cu numele „Balta
Podită”.
17
Tipar sau matrice sigilară, obiect confecţionat dintr-un material dur (fier, oţel, alamă, aur,
argint sau diferite pietre preţioase), care poartă gravate pe suprafaţa sa, în negativ, un text şi
o reprezentare menite a individualiza posesorul, exprimând atributele sale în viaţa socială.
Matricea este alcătuită din două părţi: a) suprafaţa metalică (de obicei rotundă) pe care se
află gravată emblema şi legenda şi b) mânerul, confecţionat din metal, os, lemn, pietre
preţioase etc. Sinonim tipar sigilar, vezi Dicţionar al ştiinţelor speiale..., p. 163.Tiparul
sigilar al localităţii Broaşte pe care îl prezentăm se păstrează în colecţia de sigilii a
Serviciului Judeţean Bihor a Arhivelor Naţionale (în continuare prescurtat: S. J. B. A. N.),
fond colecţia de sigilii, matricea sigilară, nr.318.
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sigilografică cu privire la semnificaţia acestui însemn sigilar se impune.
Matricele sigilare folosite în trecut de localităţile rurale bihorene au fost
clasificate de cercetătoarea Maria Dogaru în următoarele categorii: 1.
matrice sigilare având în câmp elemente atestând formele de relief; 2. Tipare
sigilare în cadrul cărora sunt amintite flora şi fauna; 3. compoziţii atestând
principalele ocupaţii ale locuitorilor; 4. reprezentări sugerând lupta de
apărare18.
Tiparul sigilar la care ne referim este confecţionat din alamă.
Rondela sigilară are o formă rotundă cu diametrul de 35 mm, lucrată în
incizie pentru sigilarea cu ceară.
În câmpul sigilar (Fig.1) s-a reprezentat o broască19 cu gura închisă
şi ochii deschişi, puţin bulbucaţi, aşezată şi orientată, spre dreapta acesteia,
sprijinită cu picioarele din faţă pe o piatră colţuroasă. Acest animal mic din
clasa batracienilor, este flancat în faţă de trei, iar în spate de două fire de
trestie de papură, aplecate, bătute de vânt. Toate elementele incluse, în
emblemă sunt «susţinute» de o apă, redată prin linii orizontale 20. Broasca21
gravată în câmpul sigilar este o „armă vorbitoare” care face aluzie la
denumirea localităţii22.

18

Maria Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, Bucureşti, 1984, p.
121.
19
Augustin Ţărău, Armorialul general al sfragisticii rurale..., p. 212; idem, Sfragistica
rurală...,p. 108; Augustin Mureşan, Un sigiliu comunal bihorean..., pp. 245-248.
20
Prin linii orizontale plasate la egală distanţă între ele, se reprezintă prin semne
convenţionale specifice heraldicii, culoarea albastră, vezi Marcel Sturdza-Săuceşti,
Heraldica,Tratat tehnic, Edit. Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, p. 40 şi Maria Dogaru, Din
heraldica României, Edit. JIF, Bucureşti,1994, p. 30.
21
Animal acvatic şi htonian, broasca e asociată cu luna, cu apele cereşti (ploaia) şi cu
femeia, având un simbolism preponderant benefic, vezi Ivan Evseev, Dicţionar de
simboluri, Edit. Vox, Bucureşti, 2007, p. 61.
22
În acest sens, potrivit legendei numelui satului, relatată de d-l prof. univ. dr. Aurel
Chiriac, pe acest sigiliu original al satului Stânceşti (fost Broaşte) „apare o broască, pentru
că, mai demult, localitatea se numea Broaşte”, vezi Florin Budea, art. cit.
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Fig. 1. Sigiliul localităţii Broaşte (azi Stânceşti), jud. Bihor
În exerga formată din trei cercuri liniare, unul în interior şi două în
exterior s-a scris legenda cu litere majuscule: * BROST KÖZSĖG *
PECSĖTJE (SIGILIUL COMUNEI BROAŞTE). Textul legendei s-a scris
în limba maghiară, iar denumirea aşezării în limba română, deoarece
locuitorii erau români. Legenda conţine apelativul sigilar PECSĖTJE
(SIGILIU) şi statutul administrativ-juridic al aşezării KÖZSĖG (COMUNĂ)
şi denumirea veche a acestei localităţi BROST (BROAŞTE), cu ortografiere
în limba maghiară.
Pornind de la denumirea acestei aşezări care are origine românească,
reprezentarea din câmpul sigilar este cât se poate de plastică şi sugestivă. O
broască orientată în profil spre dreapta, stând pe o piatră şi flancată de
vegetaţia caracteristică, de la marginea unei bălţi. Este probabil, vorba de
locul din hotarul localităţii denumit “Balta Podită”, loc odinioară şi chiar
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până în zilele noastre cu un mediu acvatic, prielnic pentru vegetaţia papurei
de baltă şi în care trăiau animale mici, amfibii din clasa batracienilor.
Reprezentarea din emblemă face din acest sigiliu comunal rural, un
izvor sfragistic, preţios pentru trecutul localităţii. Pe lângă utilitatea lui
practică, acest tipar sigilar este purtătorul unui mesaj pe care comunitatea
locală a dorit al face cunoscut contemporanilor şi posterităţii. În acest sens,
imaginea din câmpul sigilar se referă la elemente legate de flora şi fauna
caracteristică acestei aşezări rurale. La alegerea acestor elemente s-a plecat
de la numele aşezării, dar şi de la ceva specific ţinându-se cont de relieful
local şi vegetaţia sa caracteristică. Prin gravarea în emblemă a elementelor
prezentate mai sus, meşterul gravor-anonim al tiparului sigilar a ţinut cont
de legenda cu numele localităţii, respectând astfel, tradiţia istorică locală.
Vestigiul sfragistic poate fi inclus în categoria sigiliilor care au în
câmpul sigilar reprezentată flora şi fauna. Dar, el poate fi încadrat şi în
categoria sigiliilor având în emblemă, elemente gravate ce pot fi interpretate
ca „arme vorbitoare”, sugerând numele localităţii23.
Tiparul sigilar a fost confecţionat pentru sigilarea cu ceară, dar noi
nu excludem posibilitatea folosirii lui şi la sigilarea cu fum care era mai
ieftin. Acest tipar sigilar rural nu este datat. Apreciem că el ar data din
secolul al XIX-lea şi a fost folosit o vreme îndelungată de cancelaria
comunală a localităţii24. Cercetarea documentelor păstrate pe care s-a
conservat acest sigiliu, ar putea facilita datarea lui aproximativă sau
stabilirea datei de folosire. El dovedeşte faptul că, în baza statutului
administraţiv-juridic de comună, această localitate avea dreptul de a emite
acte în numele ei, şi de a garanta autenticitatea lor, prin utilizarea sigiliului
propriu. Acest sigiliu cu „armă vorbitoare” nu este singular între sigiliile
localităţilor rurale din fostul comitat Bihor. Sigilii având în emblemă
elemente cu rol de „arme vorbitoare” le întâlnim şi pe sigiliile altor localităţi

23

„Armele vorbitoare” exprimă sau fac aluzie la numele posesorului, vezi Dicţionar al
ştiinţelor speciale ale istoriei..., p. 47.
24
S. J. B. A. N., fond Oficiu Regional pentru Organizarea Teritoriului-Crişana, Registre
Cadastrale, dosar 328/1896.
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rurale bihorene, între care menţionăm: Călugări (azi Ponoarele) 25, Copăcel
(1874)26, Rogoz (azi Rogoz de Beliu, jud. Arad)27 etc.
Legenda numelui satului Broaşte (azi Stânceşti) şi sigiliul acestei
localităţi au o strânsă legătură. Legenda se referă la numele satului, iar
sigiliul prin reprezentarea din emblema sigilară se referă la flora şi fauna
localităţii şi are rol de „armă vorbitoare”. El este un valoros izvor sfragistic
cu privire la realităţile lumii rurale. Vestigiile sigilare săteşti reprezintă,
poate, cele mai pretenţioase „compoziţii heraldice” ceea ce înseamnă că
sfragistica noastră şi-a păstrat caracterul original şi era strâns legată de
realităţile pământului românesc28.

25

În câmpul sigiliilor ce desemnează aşezarea Călugări (azi Ponoare) se află un personaj cu
atributele demnităţii religioase (crucea şi cârja), reprezentând un călugăr, vezi Gheorghe
Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene – izvoare etnografice, zona Vaşcău (I), în
“Biharea”, 9, 1981, p. 204; Maria Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare…, p. 123, fig. 8;
Augustin Ţărău, Armorialul general al sfragisticii…, p. 141; idem, Sfragistica rurală…, p.
55.
26
Sigiliul din 1874 al acestei aşezări are în emblemă o salcie, cu frunziş, vezi Augustin
Ţărău, Armorialul general al sfragisticii…, p. 152; idem, Sfragistica rurală…, p. 63.
27
Harnicul arhivist Gheorghe Mudura depistând şi prezentând sigilii ale localităţilor
bihorene din zona Beliu interpretează cele două plante din emblema sigiliilor din secolul al
XVIII-lea ale satului Rogoz (azi Rogoz de Beliu), ca fiind “probabil de porumb” (pe
sigiliul aplicat pe actul din 1781) sau “două spice de grâu” (pe sigiliul de pe actul din
1787), vezi Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene – izvoare etnografice, zona
Beliu (III), în “Biharea”, XV, 1985, pp. 414-415. După părerea noastră, cele două elemente
din emblemele celor două sigilii ale satului Rogoz (de Beliu) sunt “două plante de rogoz”,
cu rol de « arme vorbitoare », vezi Augustin Mureşan, Ioan Popovici, Sigilii săteşti şi
comunale din comitatul Arad şi împrejurimi (secolele XVII-XIX), Edit. Gutenberg Univers,
Arad, 2009, p.110, fig. 164 şi fig. 165 şi Augustin Mureşan, Rectificări la sigiliile din
secolul al XVIII-lea ale satului Rogoz, comitatul Bihor,, în “Administraţie românească
arădeană”.Studii şi comunicări (Coordonatori: Doru Sinaci, Emil Arbonie),vol. IV, “Vasile
Goldiş” University Press, Arad- 2012, pp. 86-91.
28
Ionel Penea, Satul în izvoare sigilare, în „Acta Musei Porollisenssis”, XIX, 1995, pp.
127-129.
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Iosif al II-lea –un despot luminat prezent pe meleaguri
arădene
Gabriela Adina Marco*
Ioana Nistor**

Rezumat. Prezenta lucrare cuprinde aspecte referitoare la unul
dintre iluştrii „despoţi luminaţi” ai Europei, Iosif al II-lea, care, practicând
un absolutism legitimat prin raţiune, urmărea o operă de unificare şi de
centralizare, acordând sau respectând libertatea cultului, străduindu-se să
asigure o justiţie echitabilă şi dezvoltă învăţământul. Iosif al II-lea este o
personalitate unică prin reformele realizate, mai ales având în vedere faptul
că acest tip de reforme reprezintă o punere în practică a unor idei inovatoare
apărute de curând la vremea respectivă în societatea europeană. În
călătoriile sale efectuate în toate colţurile imperiului, a ajuns şi pe meleaguri
arădene.
Cuvinte cheie: Iosif al II-lea, iluminism, reforme, vizita imperială,
Nădlac, Arad.

Iosif II (1741-1790) – împărat al Sfântului Imperiu Roman din 1765
(co-împărat până în 1780) până în 1790 – este unul dintre cele mai potrivite
exemple de despoţi luminaţi ai Europei.
Repere biografice. Născut în Viena, la 13 martie 1741, primul fiu al
Mariei Tereza, arhiducesă de Austria, şi al lui Francis Stephen de Lorena,
Mare Duce de Toscana, Iosif şi-a asumat un prim mare triumf doar prin
faptul că s-a născut băiat. Cu un an mai devreme, bunicul lui Iosif, Charles
VI, nu lăsase nici un moştenitor de spiţă bărbătească, iar Maria Tereza i-a
succedat pe linie ereditară a Casei de Habsburg. Succesiunea ei la tron,
contestată de Frederick al II-lea al Prusiei, a dat naştere la un război general
european (războiul pentru succesiune în Austria) şi faptul că Maria Tereza

*

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Biblioteca Universitară „Tudor Arghezi”,
doctorandă la Institutul „George Bariţiu” al Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca;
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Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Biblioteca Universitară „Tudor
Arghezi”.
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dăduse naştere deja la trei fete, a ridicat încă şi mai multe întrebări privitoare
la succesiune1.
Războiul pentru succesiune în Austria a costat Casa de Austria una
dintre cele mai bogate provincii ale sale, Silezia, o pierdere confirmată în
Războiul de şapte ani (1756 – 1763)2. Maria Tereza şi miniştrii ei erau
hotărâţi în primul rând să recupereze provincia şi mai târziu să-şi recupereze
într-un mod sau altul pierderile. Amândouă scopuri impuneau o revizie
generală amănunţită a forţelor armate monarhice (aflate într-o stare
inadecvată), care la rândul lor impuneau şi o revizuire generală a maşinăriei
statului cu scopul de a strânge fondurile necesare. Iosif a fost educat pe baza
acestor scopuri.
Când a ajuns la vârsta de 20 de ani, cu o frunte înaltă, ochi albaştri
pătrunzători, un nas roman, buze strâmbe, Iosif îşi învăţase deja lecţia, poate
încă prea bine. În 1761 el a înaintat mamei sale un memorandum,
propunând o reformă generală a statului care sugera o centralizare generală
atât de cuprinzătoare încât nu numai că ar fi desfiinţat puterile existente ale
domeniilor provinciale, dar ar şi fi călcat în picioare diferenţele naţionale ale
dominioanelor larg răspândite ale Casei de Austria. A fost refuzat, cu
recomandarea de a-şi vedea de alte treburi. Între timp, s-a măritat cu
Isabella de Bourbon Parma în 1760; în 1762, ea a născut o fetiţă, Maria
Tereza; un an mai târziu, Isabella a murit, o lovitură resimţită din plin de
Iosif. Cu toate acestea, pentru a-şi asigura succesiunea, el a consimţit la o a
doua căsătorie, cu Josepha a Bavariei, pe care a tratat-o cu dispreţ, iar când
ea a murit în 1767, el a refuzat să mai accepte o a treia căsătorie. Moartea
fiicei lui în 1768 i-a întărit propria mizantropie3.
Domnia timpurie. În 1765, tatăl lui Iosif, care-şi câştigase domnia
ca sfânt împărat datorită ajutorului soţiei sale, a murit. În mod
corespunzător, Iosif a fost ales ca sfânt împărat 4. Poziţia sa în acel moment
constituia însă o anomalie. Tatăl său, în ciuda titlului pompos, fusese de
fapt, prinţ-consort5; Maria Tereza nu îl lăsase să se implice în conducerea
administrativă a dominioanelor. Iosif nu era doritor să joace un asemenea
rol pasiv. Mama sa i-a acordat titlul de co-regent, dar a devenit clar curând
că acest titlul era doar formal. Pentru următorii 15 ani, Iosif se va plânge că
1

Istoria Europei, coordonatori: Jean Carpentier, Francois Lebrun, Bucureşti, Edit.
Humanitas, 1997, pp. 247-249.
2
Walter Oppenheim, Habsburgii şi Hohenzollernii. 1713-1786, Bucureşti, Edit. All, 1995,
p. 60-70.
3
Istoria Europei…, loc. cit.
4
Larousse. Cronologie universală, Bucureşti, Edit. Lider, 1996, p. 268.
5
Walter Oppenheim, op. cit., p. 104-109.
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a fost împiedicat să iniţieze ceea ce considera el a fi reforme necesare pentru
imperiu.
În schimb, împărăteasa i-a încredinţat lui Iosif responsabilitatea de a
conduce ministerul afacerilor externe. În 1772 a avut loc prima împărţire a
Poloniei. Maria Tereza era reticentă să participe în ceea ce ea considera ca
fiind o acţiune imorală, dar Iosif a insistat, iar Austria a primit provincia
poloneză sudică a Galiciei. În 1778, Iosif a încercat să câştige un avantaj din
faptul că succesiunea familiei domnitoare a Bavariei, Casa de Wittelsbach,
se stinsese. Pe baza unor cerinţe, oarecum dubioase, la succesiune a
Habsburgilor, el a trimis trupele armate austriece. Această acţiune i-a dat
prilejul lui Frederick al II-lea al Prusiei să se afişeze ca şi apărător al
libertăţii germane, declarând război Austriei. Cum nici o parte implicată nu
dorea un război major, operaţiunile au degenerat curând într-un dezordonat
război de manevră, etichetat cu dispreţ de către participanţi „războiul
cartofilor”6, participanţi care au petrecut mai mult timp săpând câmpuri
decât luptând. Tratatul de la Teschen din 13 mai 1779 pune capăt războiului
pentru succesiune în Bavaria, dând Austriei câştiguri teritoriale
nesemnificative.
Reformele lui Iosif al II-lea. În 1780, Maria Tereza a murit7, iar
Iosif, care acum a devenit singurul conducător al dominioanelor
habsburgice, dar şi împărat, se afla în poziţia care-i permitea implementarea
programului de reforme de mult dorit. Reformele pe care Iosif le-a introdus
acum (cu câteva excepţii) fuseseră studiate în timpul domniei mamei sale şi
erau înrudite organic cu politicile formulate tot în acel timp. În orice caz,
reformele lui Iosif erau îndreptate în sens larg împotriva nedreptăţilor
vechiului regim.
În 1781, Iosif desfiinţează iobăgia, cu toate că ţărănimea austriacă
mai avea încă obligaţii financiare şi de muncă. În acelaşi an, un edict de
tolerare a pus aproape în egalitate pe supuşii protestanţi şi greco-ortodocşi ai
monarhiei. În următorul an, şi evreilor austrieci li s-au acordat o măsură de
tolerare. Poziţia dominantă a Bisericii Catolice era în continuare subminată
de crearea Comisiei privind Afacerile Spirituale, care era cât pe aici să
câştige controlul laic asupra Bisericii8. În acelaşi timp, Iosif al II-lea a
ordonat dizolvarea marii majorităţi a mănăstirilor austriece. Aceste
evenimente l-au determinat pe Papa Pius VI să facă o călătorie fără
precedent la Viena, dar Iosif a refuzat să renunţe la orice punct al
problemei, iar Papa s-a întors la Roma fără a obţine nimic.
6

Ibidem. p. 162.
Ibidem.
8
Jean Berenger, Istoria Austriei, Bucureşti, Edit. Corint, 1999, p. 56.
7
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În 1783, a transformat robota, obligaţia de muncă datorată de către
ţărani către stăpânii nobili ai pământurilor, în obligaţii financiare, o acţiune
care a dus la dificultăţi. În scopul de a stabili exact suma datorată de către
ţărani, era necesar să se topografieze şi să se înregistreze toate terenurile de
pământ. Dar, cum nobilimea obişnuia în mod curent să-şi ascundă o parte a
terenurilor pentru a scăpa de impozite, aceasta a început de acum să se
opună serios şi făţiş lui Iosif, deşi ar fi putut să nu o facă deoarece
Împăratul nu a abolit cenzura. În 1786, a desfiinţat breslele meşteşugăreşti
restrictive, o reformă care a fost concepută pentru a crea un avantaj
economic cert, dar care a mărit în mod considerabil numărul inamicilor lui
Iosif9. Într-un final, în 1789, Iosif a abolit total robota10.
Aceste reforme, şocante cum erau din punctul de vedere al
avantajului economic şi de care se bucurau clasele privilegiate, ar fi fost
totuşi dificil să fie puse în aplicare în circumstanţe la nivelul ideilor. Acestea
fiind spuse, comportamentul ciudat al lui Iosif în ceea ce priveşte politica
externă (în anii 1780) nu a contribuit la întărirea poziţiei lui. În 1784 a
încercat încă o dată să obţină Bavaria – de data aceasta în schimbul Ţărilor
de Jos. Frederick al II-lea a reuşit să blocheze planul încă o dată, pozând
încă o dată ca liderul „Ligii prinţilor germani” – Fürstenbund11 –
organizaţia având ca scop menţinerea status quo-ului. Mult mai rău, în
1787, ca rezultat al unei alianţe recent încheiată cu Rusia, Iosif a implicat
Austria într-un război cu Imperiul Otoman. Era menită a fi o acţiune
comună cu ruşii, dar aceştia erau implicaţi într-o campanie separată
împotriva Suediei şi l-au lăsat să-şi rezolve singur problemele. Rezultatul sa concretizat într-un fiasco militar, care a atras după sine „dureroase”
pierderi teritoriale şi în ceea ce-l priveşte pe Iosif, i-a ruinat sănătatea.
Concomitent cu aceasta, supuşii lui din Ţările de Jos, respingându-i
încercările de a-şi întări reforma ecleziastică de acolo, s-au răzvrătit.
Ungaria, cu ajutorul prusacilor, ameninţa cu secesiunea. În 1790, Iosif a fost
obligat să renunţe la reformele din Ungaria.
Vizita imperială pe valea Mureşului. În a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea, viaţa nădlăcanilor şi a tuturor locuitorilor din
Transilvania şi Banat îşi urma cursul firesc, cu activităţile cotidiene
desfăşurându-se normal. Dar, în anul 1773 s-a întâmplat ceva ce a tulburat
„liniştea” cu care au fost obişnuiţi locuitorii acestei părţi de imperiu – a
9

A se vedea: Decretul împăratului Iosif al II-lea cu privire la desfiinţarea iobăgiei, în
Istoria universală modernă (1640 – 1850). Crestomaţie, Chişinău, 2000, p. 221.
10
S. Berstein, P. Milza, Istoria Europei, vol. III, Iaşi, Edit. Institutul European, 1998, p.
253.
11
Walter Oppenheim, op. cit., p. 162.
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venit în vizită Iosif al II-lea, pe atunci regent alături de mama sa,
împărăteasa Maria Tereza (1740-1780).
Vizita imperială a constituit un eveniment dincolo de cotidian pentru
viaţa fiecărei comunităţi. Această vizită se încadrează în primul rând în sfera
„dialogului politic şi instituţional” dintre suveran şi comunitate 12. Vizitele
imperiale erau dublate de acţiuni de „ordonare” a vieţii comunităţilor. Erau
prilejuri de a demonstra dorinţa Vienei de a avea grijă de supuşi, de a le
ameliora stilul de viaţă. Toate erau făcute şi în perspectiva „anulării” sau
diminuării forţei presiunilor exercitate de masele populare. Pentru populaţia
de rând vizitele imperiale erau un prilej în plus de a exprima plângeri, cereri,
pledoarii pentru recunoaşterea a o serie de drepturi sau de a cere dreptatea.
„Locuitorii români, şvabi şi maghiari, cu preoţii şi notabilităţile lor civile,
bisericeşti şi militare, îşi întâmpină suveranul cu uimire şi supuşenie, în
straie de sărbătoare, dar şi cu nădejdi în îndreptarea relelor de care se plâng
prin jalbe şi petiţii ori prin viu grai”13. Fiind evenimente ieşite din cotidian,
vizitele imperiale au fost consemnate prin însemnări pe cărţile de cult.
Spre deosebire de vizitele efectuate de suveranii epocilor anterioare,
care doreau doar să se afişeze în public pentru a fi veneraţi de populaţia de
rând, vizitele lui Iosif al II-lea „sunt mai ales călătorii de cunoaştere
nemijlocită a provinciilor şi supuşilor, a trupelor şi graniţelor, a
complicatului şi greoiului aparat politico-administrativ din teritoriu, de
estimare a resurselor naturale şi a veniturilor camerale, a activităţilor
economice şi fiscale, de soluţionare a problemelor ş.a.”14.
Ilustrul călător a „plecat din Viena la 6 mai 1773, peste Buda şi
Szeged, în caleaşca aurită însoţită de coloana celor 12 căruţe (trase de câte
trei perechi de cai) şi 76 de călăreţi, cu relativ mica sa suită de ofiţeri, înalţi
demnitari, curieri, secretari şi servitori”15. După un popas la Szeged şi Mako,
împăratul ajunge pe teritoriul Banatului românesc la 9 mai 1773, prima
localitate vizitată fiind Nădlacul. Traseul împăratului urmează malul
Mureşului, prin Pecica, ajungând la Arad. Pe întregul traseu străbătut prin
Banat şi Transilvania Iosif primeşte „plângeri ale supuşilor (români şi
unguri) împotriva stăpânilor”16. La Nădlac Iosif al II-lea constată că niciun
12

Doru Radosav, „Les entrées royales în Transilvania şi Banat (sec. XVIII-XIX). Discurs
oficial – discurs imaginar”, în Tentaţia istoriei. În memoria profesorului Pompiliu Teodor,
coord. Nicolae Bocşan, Ovidiu Ghitta, Doru Radosav, Cluj-Napoca, edit. Presa Universitară
Clujeană, 2003, p. 131.
13
Ileana Bozac, Teodor Pavel, Călătoria împăratului Iosif al II-lea în Transilvania la 1773,
vol. I, Cluj-Napoca, Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane, 2006, p. 49.
14
Ibidem, p. 11.
15
Ibidem, p. 49.
16
Ibidem, p. 526.
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locuitor nu vorbeşte limba maghiară, dar se cunoştea limba latină „şi pe icicolo cea germană”17, drept urmare, împăratul dă ordin să se înfiinţeze
imediat o şcoală primară, care a funcţionat într-o clădire de lângă primăria
oraşului până în anul 1790.
În acea perioadă şcoala de la Nădlac făcea parte din districtul şcolar
de Oradea. În anul 1777 curtea de la Viena împarte teritoriul Ungariei în opt
districte şcolare. Districtul de la Oradea avea în subordine reţeaua şcolară
din comitatele Arad, Bekes, Bihor, Cenad, Caraş, Maramureş, Sătmar,
Timiş-Torontal, Ungrocea, Zabolcs, Cumania Mare18. Împăratul consideră
că „educaţia tineretului român este una din cele mai importante şi mai
urgente afaceri de stat, să aibă grijă ca şcoalele să fie deschise cât mai
curând şi până se vor isprăvi edificiile şcolare în bună ordine, instrucţia să
fie înfăptuită unde e posibil în case închiriate”19.
Primul nume de învăţător care a activat la Nădlac, consemnat în
documentele păstrate, provine de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. În 1789,
timp de 10 luni, la Nădlac la şcoala confesională a activat învăţătorul Lazăr
Ioanovici20. Acesta a mai profesat şi la Arad şi Şiria. Manualul după care se
învăţa în acele vremuri era un Bucvar conceput de Mihail Roşu, tipărit la
Viena în 1777 şi reeditat în 1781. Acesta era profesor la şcoala pedagogică
din Timişoara.
La finalul călătoriei Iosif al II-lea redactează un Raport final în
„şapte capitole tematice” care „acopereau ceea ce Iosif al II-lea considera a
fi problemele esenţiale ale Principatului transilvan: 1-2. trupele imperiale şi
regimentele de graniţă; 3. viaţa economică şi aspectele demografice; 4.
problemele camerale, de fiscalitate şi justiţie; 5. administraţia şi justiţia la
nivel gubernial, comitatens şi local; 6. realităţi confesional-religioase şi
şcolare; 7. sistemul sanitar şi problemele de carantină la graniţa cu Imperiul
Otoman”21.
Prin călătoria sa şi, mai ales, prin urmările acestui voiaj, Iosif al IIlea a dat un impuls aplicării ideilor iluministe în societatea transilvană. „La
17

Petre Ţiucra Pribeagul, Pietre rămase. Contribuţie la Monografia judeţului Arad,
Bucureşti, Imprimeria Căilor Ferate Române, 1936, p. 367.
18
Vasile Popeangă, „Reţeaua şcolară a districtului Oradea în anul 1825-1826”, în Ziridava,
Arad, nr. XIII, 1981, pp. 249-258.
19
Pamätnica 50 rokov slovenského stredného školstva v Rumunsku; Memorial 50 de ani de
învăţământ liceal cu limba de predare slovacă din România, Nădlac, 1995, p. 168; N. Albu,
Istoria învăţământului românesc din Transilvania până la 1800, Blaj, Tipografia „Lumina”
Miron Roşu, 1944, p. 166.
20
Vasile Popeangă, Un secol de activitate şcolară românească în părţile Aradului (17211821), Arad, 1974, p. 27.
21
Ileana Bozac, Teodor Pavel, op. cit., p. 70.
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1773 scopul era de cunoaştere nemijlocită a realităţilor transilvane,
caracterizate prin tensiuni şi conflicte în interiorul provinciei, dar şi prin
opoziţia stărilor privilegiate faţă de tendinţele centralizatoare ale Vienei”22.
Vizitele efectuate de Iosif al II-lea, prin interacţiunea suveranului cu supuşii
(„au şi vorbit cu sătenii”), „a lăsat urme durabile în conştiinţa locuitorilor
provinciei”23, contribuind la conturarea imaginii „bunului împărat” care are
grijă să îmbunătăţească viaţa celor săraci. Vizitele lui Iosif al II-lea din
perioada 1768-1788 „stau sub semnul pragmatismului politic, al nevoii de
soluţionare la faţa locului a diverselor urgenţe administrative, economice,
militare”24. Toate autorităţile au fost convinse de „importanţa învăţământului
ca pârghie a dezvoltării”25, de aceea acest capitol a avut o pondere destul de
însemnată în însemnările împăratului. Vizita lui Iosif al II-lea a dat un
impuls tendinţelor reformatoare a sistemului educaţional, ca parte din
„procesul reformării generale a societăţii transilvănene” 26. Urmările vizitei
s-au încadrat, de asemenea, în spiritul iluminist al epocii, îmbunătăţindu-se
mai mult sau mai puţin condiţiile de trai ale supuşilor, o consecinţă fiind
înfiinţarea de şcoli elementare. După opinia împăratului Iosif al II-lea şi cel
mai neînsemnat supus al său trebuia să posede un anumit bagaj de
cunoştinţe pentru a fi un bun ţăran, un bun meşteşugar şi mai ales un bun
apărător al ţării sale.
Consecinţele călătoriei lui Iosif al II-lea nu au întârziat să apară. De
la cei mai înalţi demnitari şi până la cei mai umili supuşi, toţi au simţit
urmările voiajului imperial, precum şi al reformelor impuse de „despotul
luminat”.
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Iosif Tămaș - un tribun uitat al revoluției de la 1848-1849 din
Transilvania
Nicolae Dumbrăvescu,
Universitatea ”1 Decembrie 1918”, Alba-Iulia

S-a scris și cu siguranță se va mai scrie mult despre prefecții,
viceprefecții și tribunii legiunilor românești care au luat ființă în toamna
anului 1848 la inițiativa lui Simion Bărnuțiu 1, după modelul de organizare
roman, (unele legiuni ș-au luat chiar denumiri romane precum „Auraria
Gemina”, „Auraria și Salinae”, „Prima Blasiana”, Ulpia Traiana, iar unii
conducători ai acestor legiuni ș-au latinizat numele precum: Constantin
Romanus Vivu, Axente Severus, Ioan Jovitza Brad ș.a.), prin care românii
transilvăneni încercau și mai mult să își legitimeze originea latină și
vechimea în spațiul intracarpatic, însă, o carte care să cuprindă toate
biografiile tinerilot care au condus aceste legiuni nu a cunoscut încă lumina
tiparului.
Pornind de la această constatare, ne propunem ca în continuarea
acestui articol să aducem în atenția istoricilor și pasionaților de istorie o
scurtă biografie a tribunului Legiunii a III-a de Câmpie Iosif Tămaș,
originar din localitatea Bord din Comitatul Cetatea de Baltă, ginerele
preotului din St. Mărghita. Acesta, a fost elev al școlilor blăjene acolo unde
la surprins și Revoluția de la 1848-1849 din Transilvania, ca teolog în anul
patru după cum aflăm din Protocollum Classificationum ductum pro
Auditoribus Studiorum Theologicum in Seminario Diocesano Blasiense 2.
Colegi i-a avut pe Nicolae Albani din Ciufud, comitatul Alba Inferioară,
Petru Bonta din Şeuşa, comitatul Turda, Simion Mihali din Hususău,
comitatul Solnocul inferior, Vasile Pop din comitatul Cluj, Ioan Pop din
Comana de Jos a districtul Făgăraş, George Raţiu din Cavnic, districtul
Chioar, Ioan Cioara din Hunedoara și Vasile Turcu din Cătina, comitatul
Cluj3.
1

Nicolae Iorga, Historie des Roumains de Transilvanie et Hungarie, vol. II, București,
1915, p. 302.
2
Iacob Mârza, „Şcolile de la Blaj si Revoluţia de la 1848 -1849 din Transilvania", în
Omagiu Părintelui Profesor Ioan Mitrofan la 65 de ani de viaţa şi 35 de ani de preoţie.
Coordonator: William A. Bleiziffer, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitara Clujeană,
2014, p. 316.
3
Ibidem, p. 317.
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Răspândirea ideilor revoluționare în sânul tinerimii din Blaj, în
special prin intermediul profesorului Aron Pumnul care așa cum rezultă
dintr-un articol publicat în paginile periodicului Blăjan Organul Luminarei
vedea în această revoluție un moment prielnic pentru obținerea unor drepturi
pentru națiunile asuprite (așa cum era și cazul românilor) 4 nu l-a lăsat
indiferent pe tânărul teolog Iosif Tămaș. Drept urmare, acesta, alături de
majoritatea tinerilor care studiau în „Orașul Luminilor”, a luat parte la
adunarea tinerilor studenți și teologi blăjeni din 25 martie 1848, unde se
pare că a ascultat cu multă atenție discursurile înflăcărate ale profesorului
Aron Pumnul însă, fără a lua cuvântul. Această adunare a aprins în inima
tânărului teolog și mai mult idealurile naționale motiv pentru care se va
implica în continuare în pregătirea adunării de la Duminica Tomii, fiind
unul dintre tinerii care a răspândit proclamația lui Aron Pumnul 5 în satele
din Câmpia Transilvaniei.
Mânat de focul revoluției Iosif Tămaș a luat parte la adunările de la
Duminica Tomii și cea de la 3/15 mai însă, fără a ține discursuri înflăcărate
în fața mulțimii așa cum a făcut-o un alt tânăr teolog Vasile Moldovan.
După cele două adunări de la Blaj din primăvara anului 1848, Iosif
Tămaș continuă să i-a parte la acțiunile național revoluționare ale românilor
transilvăneni. Astfel, în ziua de 18 iunie 1848, Iosif Tămaș împreună cu
Vasile Moldovan și Ioan Oros alias Rusu, au făcut adunare de popor în
Chirileu pe locul numit Unghiul Tatălui care din acel moment a fost numit
Câmpul Libertăți, unde au vestit oamenilor ștergerea iobăgie după cum ne
mărturisește Isaia Moldovan în memoriile sale: „În 6/18 iunie 1848 s-a
publicat peste tot ştergerea iobăgiei. Chirileul era vestit pentru fratele meu
Vasile, mai pe urmă prefect. Din ziare, precum „Gazeta” şi „Organul
Luminării”, ştiam toate ce vor fi publicate, şi ca să-i prevenim, fratele-meu
Vasile, Ioan Oros cancelist la Tabla regească în Vaşarheiu, Iosif Tămaş
căplan în St-Mărghita, mai pe urmă paroh în Bord, făcură adunare de
popor în Chirileu, în locul care s-a numit „Câmpul Libertăţii”, s-au pe aşa
numitul loc „Unghiu Tatălui”6.
4

Organul Luminarei, număr LXIV, din 17 martie 1848, p. 64.
Pentru mai multe amănunte despre contribuția lui Aron Pumnu la implicarea tinerilor
teologi în izbucnirea revoluției de la 1848-1849 din Transilvania vezi: Ilie Rad, Aron
Pumnul (1818-1866), Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2016, pp. 90-113.
6
Isaia Moldovan, Din întâmplările vieţii. Note şi schiţe, Ediţie îngrijită şi studiu introductiv
de Nicolae Dumbrăvescu, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2014, p. 24; Pentru mai multe
amănunte
despre
acest
eveniment
vezi:
http://www.cuvantul-liber.ro/news/64787/61/Aspecte-privind-participarea-cerghizenilor-laRevolutia-de-la-1848-1849 accesat în 19 noiembrie 2016; Nicolae Dumbrăvescu, „Ziua de
18 iunie 1848 reflectată în paginile memorialiștilor mureșeni Isaia Moldovan, Vasile
5
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După ce-a dea III-a adunare de la Blaj din septembrie 1848 Iosif
Tămaș a fost numit tribun al Legiunii a III-a de Câmpie condusă de
prefectul Vasile Moldovan după cum putem afla din lista document realizată
de Silvestru Moldovan7 și după cum ne mărturisește Vasile Moldovan în
memoriile sale: „Mi-am numit de viceprefect pe Florin Lăscudean din
Cucerdea, de tribuni pe Iosif Tămaş ginerele preotului din St.-Marghita,
Iacob Oltean din Vaidei, Alexandru Pop din St. Paul, Petru Bonta din
Seuşa, Alexe Popviciu din Sântă Mărie și Ignat Teodor din Lăscud ”8.
Se implică încă de la început în organizarea Legiunii a III-a de
Câmpie, motiv pentru care împreună cu Vasile Moldovan și Ioan Oros alias
Rusu au mers la Blaj pentru a lua unele informațiuni despre organizare
legiunilor românești9. Participă împreună cu prefectul Vasile Moldovan,
viceprefectul Florian Lăscudean și câțiva lăncieri la bătălia de la Voivodeni,
unde au format aripa dreaptă a trupei lui Urban10.
După înfrângerea lui Urban la Sântioana și Reghin, tribunul Iosif
Tămaș se întoarce peste Câmpia Transilvaniei care era pustiită și în mare
parte transformată în cenușă, la Blaj unde nu a stat foarte mult timp. De aici
a mers împreună cu prefectul Vasile Moldovan și viceprefectul Florian
Lăscudean la Cetatea de Baltă unde odată cu restaurarea comitatului s-a
reorganizat legiunea.
Supusă unor atacuri succesive din partea rebelilor maghiari în luna
ianuarie 1849, Legiunea a III-a de Câmpie se fărâmițează i-ar tribunul Iosif
Tămaș a stat mai mult timp refugiat prin păduri după cum aflăm din
memoriile preotului din Chirileu Isaia Moldovan cel care la reîntâlnit spre
finalul revoluției la marginea pădurii Deagului: „Cam pe la amiază am ajuns
la pădurea Deagului. Tot pe marginea pădurii, mergând mai mult tăcuţi, deodată
zărim lângă nişte copaci doi indivizi, care, observându-ne, s-au retras în pădure,
însă peste puţin cunoscându-ne, au venit la noi şi, după salutările obişnuite, am
şezut la umbra unui copac. Indivizii erau Iosif Tămaş, ginerele preotului din St.
Modovan și Ioan Oros alias Rusu” în Tinerii istorici și cercetările lor, coordonator Nicolae
Dumbrăvescu, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2014,pp 97-104; Gelu Neamțu, „3/15 mai –
18 iunie 1848 desființarea iobăgiei în Transilvania”, în Studii istorice privind relațiile
româno-ungare, Coordonator Nicolae Edroiu, Cluj-Napoca, 2010, p. 155-159. Idem, „18
iunie 1848 „Duminica Sfintei Treimi„ ziua oficială a desființări iobăgiei în Transilvania”, în
Anuarul Institutului de Istorie George Bariț, Cluj-Napoca, 2004, pp. 523-540;
7
Silvestru Moldovan, În Panteon. Mormintele marilor noștri bărbați de la 1848-1849,
Reeditare Cluj, 1929, p. 90
8
Vasile Moldovan, Memorii din 1848-49, Braşov, Tipografia A. Mureşianu, 1895, p. 87.
9
Ibidem, p. 88.
10
Ioan I. Costea, Reghin destin și istorie, Reghin, Editura Petru Maior, 2007, p. 195;
Alexandru Ceușianu, „Vremuri de osândă. Revoluția de la 1848-1849 din perspectiva unui
orășel ardelenesc” în Țara Bârsei, 1934, număr 4, p. 330.
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Mărghita, fost tribun la fratele meu; celălalt Georgie Pop, paroch în
Bobohalma”11.

După Revoluția de la 1848-1849 din Transilvania, Iosif Tămaș se
dedică în totalitate vieții preoțești ocupând funcția de preot în localitatea
Bord fără a se mai implica în vre-un fel în viața politică a Transilvaniei.
În concluzie, studiul de față, nu reprezintă decât o mică contribuție la
îmbogățirea istoriografiei românești cu un nou medalion biografic al unui
tânăr teolog care în timpul Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania, a
pus mai presus idealul național decât propria-i viață. Prin urmare, consider
că ar fi necesar ca istoricii și cu precădere cei tineri, să-și aplece atenția și
asupra biografiilor acestor tineri care au făcut posibile ținerea primelor
adunări naționale la Blaj. Tot ei, au organizat Transilvania în legiuni
românești și ș-au apărat națiunea cu sabia în mână în fața tăvălugului
maghiar.
Astfel, în încheiere, nu îmi rămâne decât să subscriu la ideea lansată
de reputatul istoric clujean Gelu Neamțu care sublinia faptul că: „pe toți cei
persecutați, hăituiți sau executați în frunte cu preoți de ambele confesiuni,
trebuie să-i considerăm astăzi adevărați martiri ai credinței și eroi ai luptei
pentru libertatea românilor”12.

11

Isaia Moldovan,Din întâmplările, p. 69.
Gelu Neamțu, „Religia Română” în Transilvania, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2010,
p. 30; Idem, „Persecuţii şi abuzuri împotriva unor preoţi ortodocşi din Transilvania în vara
anului 1848” în Anuarul Institutului de Istorie George Barițiu, XL, 2001, p. 290.
12
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Loialism dinastic și identitate națională la românii ardeleni
în secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.
Contribuții ale istoriografiei românești
Preot Silviu Ionel Ferciug
Bocșa Română

Motto:
,, Stihuri de laudă și de mulțumire/
Lui Iosif împărat cu bună fericire/
De aceasta Românii-i mulțumesc/
Și pe Iosif împăratul românilor fericesc,/
Căci el ca un îndurat s-a milostivit/
Pe români într-a sa voință i-a îngăduit,/
Biserici, preoți, dascăli a ridica îngăduiește/
De aceea tot poporul foarte îi mulțumește./
Acestea zicând și cu mare căldură grăind:/
O, dulce Iosife împărate și cu totul luminate,/
Cea neîncetată lui Dumnezeu mulțumită înălțăm/
Și pe dânsul pentru împărăția ta îl rugăm/
Și încă noi de-a pururi și totdeauna vom sta/
Picătura de sânge cea mai de pe urmă /
Pentru împărăția ta vom vărsa/1.

Istoriografia românească a fost constrânsă în perioada regimului
comunist să se axeze pe anumite aliniamente ale noii ideologii, care se
opunea unei dezvoltări cursive de tematici istorice; în această categorie
restrictivă a intrat și tematica vizând monarhii și instituția monarhiei, nu
doar în privința Principatelor Unite („Calea Regelui”2), nucleul viitorului
stat românesc modern, ci și în legătură cu monarhii care au stăpânit peste
teritoriile românești aflate sub alte Imperii, cum au fost românii din
Transilvania. Aceasta în ciuda faptului că istoria românilor s-a împlinit prin
1

Ioan Lupaș, Istoria bisericească a românilor ardeleni, Sibiu, Editura Tipografiei
Arhidiecezane, 1918, p. 125.
2
Ioan Buga, Calea Regelui, București, Editura Sf. Gheorghe-Vechi, 1998.
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„instituția domniei” (Nicolae Iorga), strâns legată de destinul poporului
român, pe care l-a modelat.
Aversiunea marxistă constantă față de istoriografia occidentală
referitoare la structurile organzatorice imperiale, a generat sincope în
tratarea completă a conceptului de „conducător”, deoarece nu admitea
nicidecum „figura” Împăratului, Țarului sau Regelui, considerând aceste
simboluri perimate și desuete, afine cu despotismul, asuprirea, reacțiunea,
respingerea etnocratismului.
Evenimentele din 1989 au eliberat gândirea istorică românească de
aceste constrângeri și astfel istoricii au început explorarea acestor direcții de
cercetare, creând un orizont al cunoașterii lărgite, renunțând la stereotipii
discursive, construindu-și direcții originale în tratarea unor atari subiecte,
absente din arealul istoriografic românesc.
Nu puțini autori, cu predilecție din Transilvania, s-au dedicat tratării
istoriei Imperiului Habsburgic, a păstrării identității românilor în cadrul
acestei entități și totodată definirii loialismului dinastic al românilor ardeleni
în secolele XVIII-XX.
O analiză lucidă în privința relației istorice dintre românii ardeleni și
politica imperială habsburgică a creionat Dimitrie Năstase: „În secolul al
XVIII-lea, Habsburgii au ales o cale interesantă de legitimare. Au pus în
subsidiar rolul de Împărați creștini, acordând prioritate originii lor antice în
construcția mitului. Această decizie nu a fost deloc întâmplătoare. În
procesul de formare a identităților, desfășurat într-un spațiu creștin, istoria
popoarelor care constituiau Imperiul a pus accentul pe antichitate, pe obârșia
lor romană. Iată deci punctul de convergență dintre descendența «romană» a
familiei de Habsburg și cea a românilor. Constituirea comunității moderne și
mitul politic a fost un proces organic, ușor demonstrabil în cazul nostru.
După căderea Constantinopolului, domnitorii români, marea boierime își
asumă calitatea de urmași ai împăraților bizantini. Prin urmare, procesul
amintit anterior era facilitat de moștenirea bizantină, ortodoxă, cu
legitimarea prin descendență imperială a domnitorilor români care a inclus
sensurile imperiului, a împăratului în versiunea lor populară”3.
Istoria Transilvaniei, prin intermediul operei istorico-lingvistice a
corifeilor Școlii Ardelene și nu numai a lor, a beneficiat de închegarea unei
3

Dimitrie Năstase, Imperial claims in the Romanian Principalities from the Fourteenth to
the Seventeenth Centuries. New Contributions. În: The Byzantine Legacy in Eastern
Europe, edit. Lowell Clucas, New York, Columbia University Press, 1988, pp. 185-224,
apud Liviu Maior, Habsburgi și români. De la loialitatea dinastică la identitate națională,
București, Editura Enciclopedică, 2006, p. 16.
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legături organice cu trecutul, în special cu originea romană, care a contribuit
la devenirea românității: „Miturile politice, dinamica naționalismului
cultural, au inclus afilierea imperială, transmisă prin tradiție, având ca figură
centrală pe împăratul Traian, cuceritor al Daciei. Mitizarea personajului
fondator a fost favorizată de dezbaterea istorico-lingvistică în jurul originii
limbii și poporului român, cu prelungirea ei pe parcursul veacului al XIXlea. În Transilvania, memoria colectivă îl asociază pe împăratul Traian cu
Iosif al II-lea, personajul august care nu uita să se refere de fiecare dată, pe
parcursul vizitelor sale în Transilvania, Banat sau Bucovina, la ilustra
obârșie a românilor”4.
Persistența acestei tipologii a Puterii a instaurat ipostaza cea mai
consistentă a „bunului împărat”, care a „alimentat imaginarul tradițional și
modern” structurând caracterul sacru al persoanei care exercită funcția
conducătoare5.
Sacralizarea persoanei regale sau imperiale s-a dovedit o amprentă
mentală dintre cele mai puternice, care s-a perpetuat în corpul social
românesc din Transilvania.
Modernitatea europeană, odată cu formarea națiunilor și concomitent
procesului de centralizare al acestora, a preschimbat autoritatea politică,
care s-a obiectivat într-o ipostază specifică, concretizată în imaginea
„Regelui Soare” sau a „Bunului Împărat”, componente fundamentale ale
acestei mitologii.
Comunitatea tradițională românească, clădindu-se pe fundamentul
religiozității, chiar dacă acesta era de factură populară, nu a ieșit din
complexul sacrului, care „a avut un rol determinant ca factor de legitimare
politică în societățile tradiționale”6.
Sociologia politică a încorporat fundamentul sacru al puterii politice,
acesta devenind un „loc comun”7, întrucât în decursul timpului s-au stabilit
raporturi și mecanisme care guvernează relația dintre putere și acest element
al religiozității.
Monarhul, învelit în aura sacralității, perpetuată din timpurile epocii
medievale, se relevă comunității ca un personaj supranatural, cum este și
cazul regilor Franței și ai Angliei, care aveau atribute vindecătoare sau
4

Liviu Maior, op. cit., p. 16.
Toader Nicoară, Transilvania la începuturile timpurilor moderne (1680-1800). Societate
rurală și mentalități colective, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1997, p. 339.
6
Ibidem, p. 340.
7
Jean-Paul Sironneau, Sécularisation et religions politiques, Paris, Mouton, 1982, apud
Toader Nicoară, op.cit., p. 340.
5
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taumaturgice, ceea ce pentru un popor era o garanție a sănătății generale și a
continuității istorice8.
Asemenea capetelor încoronate din marile monarhii europene și
regalitatea habsburgică și-a însușit aceste caracteristici, pe care altădată le
posedau magicienii și vracii9, întruchipate în timpurile moderne în putere
totală, decizii politice salvatoare și înțelepte, ce trebuiau la unison acceptate.
Lumea modernă a adus o schimbare decisivă, generalizată a
societății, extinsă de la palierul politic la cel al mentalităților, care se
adaptează noilor prefaceri. Constatăm astfel o detașare de epocile anterioare,
renunțându-se la ideologii perimate, preluând totul într-o grilă critică, astfel
că lucrurile nu mai sunt judecate într-o manieră atât de simplă în societățile
secularizate. Menționăm că se disting două tipuri de atitudini: „o atitudine
iconoclastă, care exprimă un punct de vedere raționalist și desacralizant, ai
cărui adepți sunt moștenitorii actuali ai filosofiei luminilor, ai marxismului
sau adepții radicali ai teologiei secularizante. Adepții acestei orientări
consideră metamorfozele moderne ale sacrului (miturile) ca «vestigii»,
«supraviețuiri», ale unor comportamente arhaice, proprii omului religios,
dar care vor dispare în fața procesului secularizării și raționalizării. Conform
acestei atitudini sacrul nu-i decât un moment de irațional al istoriei noastre
o «rămășiță a tribalismului», o înstrăinare a naturii umane autentice,
condamnat să dispară. Cealaltă atitudine consideră că omul este în mod
natural religios și că hierofaniile timpului nostru nu sunt deloc vestigii
arhaice pe cale de dispariție, ci expresii particulare ale unui mod de a fi în
lume, modul religios. Orice situație umană este o sursă de sacru, în măsura
în care orice experiență omenească ajunge la expresia limitelor sale, a
sfârșitului și a morții și nu poate să nu caute puteri supraumane, care să-i
permită să depășească aceste limite”10.
Istoriografia românească s-a pliat pe ancadramentele cunoașterii
sacralizante și și-a însușit o dimensiune globală privind fenomenul istoric
punând în evidență „manierele în care oamenii societăților trecute văd,
percep și imaginează cosmosul, lumea care-i înconjoară, cum se văd pe ei
înșiși și unii pe alții, precum și sistemele de valori în funcție de care își

8
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modelează atitudini, comportamente, reacții unii față de ceilalți, ca și față de
provocările mediului natural, social sau politic”11.
Marele istoric Nicolae Iorga face cel dintâi pas spre deschiderea
istoriografiei românești către cea europeană, dedicând în opera sa masivă
pagini însemnate subiectului privind mitul „bunului împărat”, inserând
dihotomia: ungurii sunt răi, împăratul bun12.
Rezumativ, mitul împăratului se prezintă astfel: ,,a fost cândva un
împărat bun și niște unguri răi. Și împăratul acesta bun, de altfel ca toți
împărații, era gata să acorde Românilor cele mai largi privilegii politice. Din
nenorocire erau unguri răi. Te întrebi dacă împăratul bun era făcut pentru
Ungurii răi sau ungurii răi pentru împăratul bun. Eu cred că și una și alta. Ce
ar face Ungurii răi dacă n-ar fi împăratul bun? Ar fi o revoluție. Și ce ar face
Împăratul bun dacă n-ar fi Unguri răi? Ar fi dreptate națională, atunci ar
trebui să ajugem la concluzia aceasta că în adevăr pentru Împăratul bun au
fost făcuți Ungurii răi, tot așa de mult cât pentru Ungurii răi a fost Împăratul
bun. Această idee, plină de încredere, de admirație către împărat, era un fel
de continuare a Împăraților romani de odinioară, a Împăratului din basmele
românești”13.
Propaganda Curții din Viena nu era suficientă pentru implantarea în
mentalul colectiv a mitului bunului împărat, ci colportarea imaginii despre
această însușire nativă a monarhului a fost posibilă datorită sistemului
administrativ austriac și a despotismului luminat, demers început, însă,
înainte de perioada domniei lui Iosif al II-lea, care s-a concretizat prin
ritualul audiențelor acordate tuturor celor nemulțumiți, care nu au fost
ascultați în timpul împărătesei Maria Tereza.
„Toți domnitorii din casa Habsburgică au dovedit oarece bunăvoință
față de neamul românesc și numai împrejurărilor extrem de nefavorabile
pentru noi, vitregiei vremurilor avem să le atribuim tristul fapt că
binefacerile pe care ei voiau să le extindă asupra Românilor s-au lovit de
piedici la executare și n-au putut fi prefăcute în fapte, ci au rămas simple
dorințe. Niciunul dintre ei nu ne-a fost mai binevoitor ca împăratul Iosif al
II-lea, acest domnitor cu mâna lungă și cu cap luminat. Și nefericirea
noastră a fost că tocmai pe timpul glorioasei sale domnii, n-am avut oameni
cu destulă forță intelectuală pentru a-i înțelege intențiile. Au rămas, deci,
11
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neascultate intențiile acestui mare domnitor, căruia noi, cu toate acestea,
avem să-i rămânem mulțumitori și să-i binecuvântăm memoria în veacul
vecilor”14.
Vechiul Regim (Regimul Principilor) s-a făcut vinovat, în concepția
unora, fiind înlocuit cu noua administrație austriacă ce a impus schimbări
majore și mutații însemnate la nivelul structurilor social-politice,
economice, culturale și bisericești. Noul Regim, pentru a-și legitima
dominația, a impus aproape simultan cu ascensiune sa în Transilvania
anumite mituri necesare asigurării supremației și autorității (mitul
eliberatorului de sub tirania turcească, mitul păcii, al progresului și mitul
justițiarului)15.
Nici zona politicului nu a rămas văduvită de mit, mai ales că
reformele împăratului Iosif al II-lea au exercitat o fascinație deosebită în
popoarele Coroanei: „Niciun popor din tot cuprinsul monarhiei nu are cauze
mai mari de a celebra memoria împăratului Iosif al II- lea precum o are
poporul român, din mai multe puncte de vedere, dacă protopărinții noștri ar
fi fost atât de înaintați în idei ca să-l priceapă, precum nu l-au priceput
nepoții lor, am avea încă și alte cauze de a-i fi mulțumitori. Prin multe
mijloace de cultură se deschide calea la o mulțime de tineri români de a
înainta în știință. Împăratul nu s-a îndestulat a face numai atât pentru
cultură, ci el a împins pe acest popor mult mai departe pe calea
civilizațiunii. De câte ori călătorea prin Transilvania, vizitând regimentele
grănicerești, a dat ordine stricte pentru înființarea de școli în toate
companiile și comunele unde nu erau”16.
Împăratul Iosif al II-lea a fost reevaluat în contextul Răscoalei lui
Horea (1784-1785), eveniment istoric de amploare, când Suveranul de la
Viena a luat decizii care l-au impus în conștiința publică ca „bunul împărat”,
iobagii percepându-l ca un om providențial. El a întreprins reforme sociale
menite să modernizeze structurile instituționale de orice natură, asigurânduși astfel fidelitatea supușilor: „în concurența dintre stat și nobilime, statul
trebuie să deplaseze ostilitatea supusului dinspre sarcinile publice spre cele
senioriale, să apară ca ocrotitorul lui, să-l atragă de partea lui, să-i îndrepte
ostilitatea împotriva nobilimii. Atrăgând pe iobag de partea sa, regimul n-
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avea să se mai teamă de solidarizarea lui cu nobilimea în vreo mișcare
racoțiană”17.
Prin această politică de fidelizare a maselor, împăratul încerca
adoptarea unei confesiuni apropiată de cea a Vienei, prin înființarea de
regimente grănicerești, școli, dar mai ales prin contactul nemijlocit realizat
prin călătoriile sale. Simțindu-i apropierea, populația românească din
Transilvania și-a manifestat afectivitatea, numindu-l „drăguțul nostru
împărat”, această proximitate fizică primind în timp însușiri legendare.
Mentalitatea țărănească a suferit schimbări profunde ca urmare a acestei
politici imperiale: „Țărănimea vede că nu mai e lăsată la discreția stăpânilor
săi. Stăpânul nu mai e sacrosanct, atotputernic, inatacabil. Și deasupra lui
este o lege, o autoritate supremă, care se arată ocrotitoare, a împăratului.
Mental, există și pentru supus un drept, o justiție, o apărare. Nu se respectă,
e abuz”18.
Negreșit, în interpretarea faptelor și evenimentelor istorice, trebuie
ținut seama de tratarea cât mai obiectivă a subiectelor ca nu cumva în
această problematică a discursului mitologizant, să riscăm a susține ideea că
elementul românesc majoritar din Transilvania ar fi aderat în totalitate la
mitul civilizator al împăratului habsburgic, deoarece „există credincioși,
necredincioși și indiferenți în raport cu oricare mit”19.
Trebuie observată corelația între împăratul creștin și turcul păgân,
astfel că mitul bunului împărat creștea asimptotic, în timp ce se degrada
covârșitor imaginea turcului cuceritor. „O dată ce imaginea negativă a
turcului a fost evacuată din complexul mitic românesc, fenomenul s-a
produs cu o intensitate deosebită și datorită unui factor psihologic:
insatisfacțiile concrete ale vieții cotidiene, cauzate de abuzurile nobilimii
maghiare și patriciatul săsesc. Or, este cunoscut faptul că atunci când
modelele autohtone nu oferă soluții așteptate unui moment de criză,
interesul colectiv se îndreaptă instinctiv către efigii externe, idealizate în
funcție de necesități, în cazul nostru, credința în bunătatea nesfârșită a
împăratului austriac”20.
Unele istoriografii - cehă, slovacă, poloneză și rusă - au identificat
acest mit al bunului împărat cu un „monarhism țărănesc” 21, funcționarea sa
fiind explicată de aceste demersuri istoriografice într-un mod de gândire
17
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unilateral, reductibil doar la presiunea exercitată de cercurile conducătoare
vieneze prin sugestie ideologică. Însă „considerarea acestui mit al bunului
împărat drept o iluzie cultivată la școala manipulării aspirațiilor țărănești
spre țeluri rezonabile și nepericuloase pentru putere este o abordare
simplistă, care ignoră multe alte aspecte și nu ia în seamă mutațiile reale
înregistrate în secolul al XVIII-lea în însuși conținutul puterii de stat,
exemplul iosefinismului, dar și în conștiința țărănimii, care se transformă
într-o conștiință politică incipientă, care poate să aprecieze de acum în mod
pozitiv sau negativ inițiativele Curții”22.
Evident, Curtea din Viena era interesată de ascultarea și încrederea
supușilor, în vederea păstrării liniștii și păcii în cuprinsul Monarhiei, în
această direcție folosindu-se de o propagandă cu reformele tereziene și
iosefine în mod special, ca prin acestea să se configureze la nivelul
conștiinței societății românești din Ardeal, dar și la nivelul conștiinței altor
popoare din Imperiu de sentimente prodinastice, născând în cele din urmă
un patriotism imperial23.
Mitologii afirmă că mitul este, prin excelență, o formă a gândirii
colective prezentă mereu în orice societate, indiferent de gradul de evoluție
al acesteia. În societățile tradiționale, înțepenite în imobilism mental, puțin
receptive la înnoirile din sfera vieții sociale, cu un sistem arhaic de gândire,
influența mitului este majoră și este lesne acceptat de indivizii ce trăiesc în
acea societate, care au o emotivitate sporită, izvorâtă în primul rând din
sentimentul neputinței. Membrii unei atari societăți tradiționale își derulează
întreaga lor viață într-un climat de așteptare și încordare, de teamă, căutând
să-și găsească un protector împotriva „universului” ostil – oricare ar fi
acesta: natura, sistemul social etc., protector pe care-l găsesc fie în obștea
sătească, fie în stăpânul pe a cărui moșie lucrează, fie chiar în persoana
suveranului. O astfel de societate tradițională, o civilizație țărănească,
rustică întâlnim și în Ardealul primei jumătăți a secolului al XIX-lea, o
societate care, în condițiile politico-sociale în care trăia, era în căutarea unui
apărător și a unui salvator legitim, care să-i ofere soluția ieșirii din condiția
social-politică degradantă în care se zbătea24.
21
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Mitul „bunului împărat”, unul dintre cele mai des întâlnite mituri
politice, s-a realizat în strictă asociere cu simbolul luminii, cel care face să
dea înapoi forțele malefice, le intimidează, restaurează ordinea așteptată și
totodată rezolvă un deziderat colectiv de dimensiuni considerabile25.
Participanții de la Marea Adunare de la Blaj s-au întors în locurile de
obârșie cu hotărârea neclintită de a rămâne alipiți de poruncile „bunului
împărat”, care sacrifică totul pentru Patrie: „Ți-o luat împăratul un prunc șio murit pe front la talieni, te-o durut, dar dacă tai din pădure un pahui nu se
cunoaște. De-o dat foc nemeșii la un sat românesc și-o murit douăzeci,
treizeci de oameni beteji, bătrâni ori copii o fost jele mare, oamenii s-o
întunecat și s-o cruntat ca piatra, dar iară s-o vindecat [...] țara și nația dacă
le pierzi alea nu le mai dobândești pe veci. Ți se șterge numele”26.
Flăcăii transilvăneni nutreau o dragoste nățărmurită față de împărat,
sentiment împărtășit cu sinceritate lui Avram Iancu: „noi odată cu capul nu
ne dăm, iar ce va da Dumnezeu să fie, noi de către împăratul nu ne
despărțim, noi până la un picur de sânge nu ne dăm”27.
Imagine sacrosanctă a împăratului nu a putut să învingă cursul firesc
al destinului, dator cu o moarte ca oricare supus obișnuit. Prin moarte se
confirma condiția fragilă de muritor, aidoma servilor săi. Poporul a fost
profund îndurerat și consternat în anul 1790 când, în ziua de 20 februarie,
„părintele patriei” și-a dat ultima suflare, manifestându-se conform
ritualurilor creștinești, prin purtarea doliului și urmând rânduielile bisericești
obișnuite în aceste cazuri; astfel s-au oficiat în biserici „parastas, după
obicei întru pomenirea [...] de jale a vechiului împărat, întru Domnul
răposat”, apelându-se totodată la sensibilizarea memoriei colective, prin
păstrarea vie a imaginii imperiale, actualizarea memoriei lui Iosif fiind
împlinită în toate colectivitățile unde, „la fiecare biserică, trei zile s-au tras
clopotele câte trei ore”28.
Trebuie spus încă că avem și excepții de la filonul general, atitudinea
compasivă față de dispariția din viața pământească a monarhului nu a fost
una generală. A existat și o categorie a populației care din rațiuni politice se
poziționa contra Curții Imperiale și care, la aflarea veștii, nu și-a ascuns
satisfacția că a scăpat de incomodul și imprevizibilul împărat: „în capitala
25
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Ungariei era atât de mare bucuria pentru înfrângerea sufletească a lui Iosif,
încât vestea despre moartea lui, nici n-au cutezat conducătorii s-o comunice
mulțimii, de teamă că aceasta, în paroxismul bucuriei, se va deda la
manifestațiuni necuviincioase”29.
Un canal preferat de autorități pentru a promova cultul venerării
suveranului a fost cel al manualelor de istorie prin intermediul cărora, în
mod concis, s-a cultivat loialismul dinastic, îndată după desființarea
Sfântului Imperiu Romano-German și formarea Imperiului Austriac în anul
1806, când împăratul Francisc al II-lea devine Francisc I al Austriei. Atunci
se va edita a doua ediție a manualului „Datorințele supușilor către
monarhul lor”, care se studia și în școlile din Transilvania30. În paginile
cărții, accentul era pus pe atașamentul față de Coroană și pe patriotismul
viitorilor cetățeni, dar și pe o atitudine reverențioasă, chiar sacralizantă, în
raport cu persoana împăratului, folosindu-se în acest scop și trimiteri
biblice. Această tradiție de transmitere și inoculare a sentimentului dinastic
în inimile copiilor și ale părinților, prin intermediul educației școlare, s-a
menținut prin scrierea și editarea altor lucrări cu acest caracter patriotic,
toate având drept scop principal perpetuarea și amplificarea legăturilor
dintre supuși și Curtea Imperială31.
Pentru atingerea țelului propus, adeziunea deplină a cetățenilor față
de Curtea din Viena, propaganda imperială a apelat la mijloace diverse, a
reinventat noțiuni și definiții, pe care le-a folosit în discursul oficial, un
exemplu fiind noțiunea de Patrie, căreia i s-a dat o definiție lărgită și
debarasată de tenta etnicizată: „Prin patrie nu se înțelege numai locul în care
suntem născuți, ci mai cu seamă se înțelege ținutul și stăpânirea sau țara în
care viețuim, ne hrănim și avem toată securitatea și sprijinirea după zisa:
oriunde ne este bine, acolo ne este și patria”32.
În mozaicul etno-confesional al Imperiului, fiecare dintre națiunile
componente au căutat să-și creioneze identitatea, accentuând laturile
pozitive, care să îi individualizeze în comparație cu celelalte nații. Au apelat
pentru aceasta la figuri emblematice, la anumite trăsături naționalcongeniale, uneori fizice, cu rolul de a-i singulariza, în dorința de a realiza
29
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un profil etno-psihologic laudativ: „Românii au statură ceva mai mică ca
ungurii... din români purced, ca și din alte popoare de subt sceptrul austriac,
meșteri buni, neguțători înțelepți, ostași inimoși, dregători harnici, bărbați
învățați, preoți evlavioși și economi strădalnici”33. Creionarea acestor calități
general pozitive cu referire la români, care induc ideea de valoare, de
calitate, intrinsecă, în contextul dat, au o menire dublă: aceea de
autovalorizare, din dorința de a justifica o poziționare egalitară în contextul
demografic al Imperiului, în raport cu celelalte națiuni, dar și de a pune în
valoare confrații din teritoriile românești, pe care îi reprezintă într-o manieră
pozitivantă34.
Imaginea imperială în percepția colectivă a fost variată, modelată de
politica Tronului, de contextul politic, dar și de trăsăturile umancomportamentale ale monarhilor, așa cum acestea au fost propagate între
supuși. Împărații care s-au succedat pe tron posedau calități și virtuți, dar și
defecte și slăbiciuni, pentru fiecare dintre aceștia balanța pozitiv-negativă
fiind individualizată, dar cu toate acestea fiecare în parte s-a bucurat de o
anumită devoțiune publică, întrucât se identifica într-o oarecare măsură cu
Patria, concept suprem de atașament patriotic cultivat în această manieră de
politica de stat: „Despre Patrie numai așa putem avea închipuire adevărată,
dacă vom ști și vom mărturisi că Patria noastră este Împăratul nostru și când
noi folosul Patriei noastre îl vom condiționa de la folosul Împăratului
nostru. Pănă când vom cugeta și face așa, Patria noastră va fi ori raiul
dumnezeiesc și noi ne vom folosi de roadele acestui rai, care să fie. Amin”35.
Identificarea aceasta ne îndreptățește să înțelegem că monarhul și
autoritatea sa absolută erau echivalente cu noțiunea mai abstractă a Patriei,
lucru care poate lesne explica de ce eforturile de emancipare națională ale
românilor se adresau suveranului36. Astfel, toate revendicările românești,
plângerile redactate în cadrul programului național românesc, aveau drept
principal adresant persoana împăratului, ca prim factor de decizie, acesta
având putere decidentă în cazul memoriilor care ajungeau la Viena.
33
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Cursul istoriei unui stat a fost dintotdeauna influențat de numeroși
factori, de conjuncturi complexe și complicate, care au înrâurit evoluția sau
au cauzat involuția entităților statele, regulă de la care nu fac excepție nici
marile imperii. Continuitatea în istorie nu este niciodată garantată, deoarece
evenimentele derulate deviază adesea direcția de evoluție, declanșând crize
politice majore, care se pot aplana prin compromisuri. La mijlocul
deceniului șapte al secolului al XIX-lea politica externă austriacă se
resimțea de pe urma războaielor pe care le avusese cu Italia și Prusia,
înfrângerea în bătălia de la Königgrätz, din 1866, declanșând o criză majoră,
sporind tensiunea și temerile în rândul cercurilor vieneze.
Dificultățile externe erau dublate de cele din interiorul granițelor,
unde relațiile cu Budapesta rămâneau tensionate, fapt ce a determinat Viena
să înceapă negocierile cu elitele politice maghiare, finalizate cu apariția
statului Austro-Ungar, sistem politic și de guvernare cunoscut sub numele
de dualismul austro-ungar. Astfel, la 8 iunie 1867, Francisc Iosif I s-a
încoronat ca rege al Ungariei, eveniment ce a marcat noua formulă de
organizare politică, organizatorico-administrativă și socială a Monarhiei37.
Imperiul a fost împărțit în două părți distincte, linia de demarcație fiind râul
Leitha. Conform noii configurații geografice, Transilvania era încorporată
părții estice, Transleithania, dependente direct de centrul politic de la Pesta,
unde funcționa un guvern și un Parlament propriu.
Dualismul a generat mari nemulțumiri în rândul românilor,
manifeste la modul vizibil în cadrul Adunării de la Blaj din 1868, când se
aniversau evenimentele pașoptiste, derulate cu două decenii înainte,
elaborându-se cu această ocazie un document pentru restaurarea autonomiei
Principatului transilvan, intitulat Pronunciament38. Autoritățile maghiare au
ripostat cu brutalitate față de autorii documentului, dar aceștia au fost
grațiați de intervenția împăratului, punându-se capăt, în acest fel,
eventualelor represalii39.
Documentele istorice consemnează faptul că, după octombrie 1875,
odată cu preluarea funcției de prim-ministru de către Kálmán Tisza, politica
de maghiarizare s-a intensificat în Transilvania, context în care elitele
politice românești au adoptat tactica politică a pasivismului, eforturile lor
fiind îndreptate spre educarea politică a conaționalilor. În mod concret,
liderii Partidului Național Român au decis boicotarea alegerilor,
37
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nerecunoașterea noului cadru politic, implicit a alipirii forțate a
Transilvaniei la Ungaria. Era o modalitate de protest, singura la care s-a
apelat vreme de mai multe decenii.
Manualele școlare emană o irepresibilă nostalgie după un monarh
just și nepărtinitor, cum a fost Iosif al II-lea, care era caracterizat ca
un ,,domnitor atât de bun, încât și azi vorbește poporul despre bunătatea
lui”40. Indubitabil, împăratul Iosif al II-lea rămâne reprezentarea ideală a
monarhului luminat, fiind prezentat în manuale ca un reformator și un
susținător fervent al educației: „șterse multe mănăstiri și din averile lor făcu
școli”41; un model moral și un conducător egalitar („înțelept și drept”; „a
intrat prin casele sărmanilor și prin ale bogaților ca să-i cunoască pe toți”) 42.
Icoana bunătății împăratului a făcut așa încât văpaia răsculaților lui Horea să
nu aducă „nicio atingere caselor împărătești și lucrurilor împăratului”43.
Atributele nobile ale împăratului luminat nu au fost apreciate
unanim, căci s-au ridicat și voci critice la adresa domniei sale. Reprezentant
de seamă al despotismului luminat, a gândit reformele pentru binele
supușilor, însă transpunerea acestora în practică a stârnit adesea critici
virulente, chiar din partea celor cărora li se adresa programul său
reformator: „...el greși în două lucruri. Mai întâi el făcea tot pentru popor,
dar nimic cu conlucrarea poporului său, prin popor, care va să zică Iosif voia
să fericească popoarele după gândul său. A doua: el și-a pus un scop greșit.
Se năzuia să înființeze o monarhie austriacă glorioasă și puternică, care să
fie unitară în toate privințele... Statul să aibă armată înfricoșată și vistierie
plină”44. Eșecul politico-administrativ al lui Iosif al II-lea a fost pus de unii
dintre criticii săi pe seama insuficientei cunoașteri a caracterului
multinațional al Imperiului. Cu toate neîmplinirile politice ale acestuia,
politica de curte a reușit să-l poziționeze într-o aură sacramentală,
intangibilă și profund pozitivă, astfel încât imaginea sa nu s-a deteriorat în
timp în manualele școlare. Acestei direcții s-a raliat și viziunea unor iluștrii
reprezentanți ai națiunii române, care susțineau că augustul suveran: „ar fi
dorit ca toate popoarele sale să fie bogate, mulțămite și fericite. A socotit că
40
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atunci ar fi popoarele sale fericite, dacă ar fi toate de un gând, dacă toate ar
fi de o limbă și dacă nu ar avea unii mai multe drepturi decât alții” 45. Chiar
și memorandiștii l-au considerat pe împărat ca fiind o figură excepțională 46,
care s-a detașat de alți monarhi prin politica înțeleaptă și dorința de a susține
națiunile Imperiului, de a împlini un program politic favorabil maselor largi
de supuși.
Eșecul mișcării memorandiste, la care se adaugă politica dusă de
guvernele de la Budapesta, pe durata întregului regim dualist, politică ce
viza consolidarea națiunii politice maghiare, cu o considerație mai redusă
arătată naționalităților nemaghiare din Transleithania, vor determina
abandonarea proiectelor federaliste ale mișcării naționale românești din
Transilvania și reorientarea doctrinei naționale47.
Imaginea de monarh apropiat de popor a fost aplicată și monarhului
Francisc Iosif I, care a avut una dintre cele mai lungi domnii din istoria
Imperiului – 1848-1916. În anul 1908, cu prilejul a 60 de ani „de blândă,
glorioasă și rodnică domnie asupra mândrei și puternicei Împărății a
Austriei”48 a monarhului Francisc Iosif I, va circula un text elogios dedicat
figurii acestuia: „Nu este popor, cât de mare sau cât de mic la număr în
întreaga împărăție, care să nu fi așteptat acest an cu mult dor și rugăciuni
fierbinți la Tatăl cel ceresc. Mic și mare, tânăr și bătrân, sărac și bogat,
scurt, toată suflarea omenească din Împărăția Austriei, fără deosebire de
lege sau națiune, ba chiar și din alte Împărății, a așteptat cu nerăbdare acest
an, care în istoria Împărăției Austriei va fi scris cu litere de aur spre veșnica
amintire”49.
Declanșarea Marelui Război a marcat decisiv istoria Imperiului
dualist. Prins în vârtejul conflagrației mondiale, acesta a suferit
metamorfoze interne majore. Asasinatul de la Sarajevo, în urma căruia și-a
pierdut viața moștenitorul tronului Franz Ferdinand, a modificat ordinea
45
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succesorală la coroana imperială. Pe tronul habsburgilor va fi încoronat
Carol I50. Direcția politică a monarhiei Austro-Ungare este modelată de
război, iar Imperiul se îndreaptă cu pași rapizi spre prăbușire, în contextul
politic european de la finalul conflictului mondial.
Contextul politico-militar a fost de natură să deruteze și mai mult
atașamentul pro-dinastic al românilor din Dubla Monarhie51. Ca toate
națiunile componente ale statului dualist, românii țintesc spre împlinirea
dezideratului de unitate națională, program ce contribuie la anularea
sentimentului de loialism dinastic. Intrarea Regatului României în lupta
împotriva Puterilor Centrale, în anul 1916, a zdruncinat major atașamentul
față de tron, a evidențiat noile perspective politice ale românilor ardeleni.
Chiar și fără contextul politico-militar complex al anilor 1914-1918,
socotim că imaginea lui Carol I a fost adumbrită de memoria încă vie în
rândul popoarelor imperiului a arhiducelui Franz Ferdinand, care a avut
parte de un portret hiperbolic: „Noi, acest neam care a trăit numai din
nădejdi și care țesea în jurul acestui om cel mai frumos vis, îl plângem cel
mai mult... El ne asculta îndurerat plângerile noastre, ne da dreptate, era
vrăjmașul oricărei prigoniri, era însuflețit de vitejia și credința ostașului
român, știa să fie recunoscător pentru serviciile devotate aduse Imperiului
de neamul românesc, ținea la o prietenie sinceră cu România. El era
prietenul și protectorul devotat al neamului românesc”52.
Împăratul succesor Carol I (IV) ne apare ca un monarh inabordabil,
din cauza unei camarile obtuze, care întreținea tot felul de intrigi în jurul
Suveranului53.
Imperiul Habsburgic, un construct complex, format din peste 11
unități etnice s-a bazat în existența sa multiseculară pe două idei
fundamentale: catolicism și statalitate, aceasta din urmă ajungând să se
asocieze până la suprapunere cu ideea dinastică54.
Marele Război face ca aceste două valori politico-ideologice să intre
în criză sub presiunea irepresibilă a naționalismului și a evoluțiilor
50

Carol I de Austria (Carol IV al Ungariei) (n. 1887 - d. 1922). A fost ultimul împărat al
Austriei și ultimul rege al Ungariei.
51
Dimitri Dan, op. cit., p. 5.
52
Liviu Maior, Alexandru Vaida Voievod între Belvedere și Versailles (însemnări, memorii,
scrisori), Cluj-Napoca, Editura Sincron, 1993, p. 62.
53
Ibidem.
54
A.J.P. Taylor, Monarhia Habsburgică 1809-1918. O istorie a Imperiului Austriac și a
Austro-Ungariei, București, Editura Alfa, 2000, pp. 223-229; Jean Berenger, Istoria
Imperiului Habsburgilor 1273-1918, București, Editura Teora, 1990, pp. 490-522.

114

imprevizibile ale conflagrației, care a zguduit din temelii întreaga Europă,
contribuind finalmente la destrămarea Monarhiei.
„Este un lucru destul de clar că unificarea Transilvaniei cu România,
la sfârșitul anului 1918, a fost un eveniment dorit de opinia publică
românească, în marea ei majoritate, fie că era vorba de ardeleni sau regățeni.
Această opțiune era împărtășită atât la nivelul decidenților politici și al unei
opinii publice cultivate, cât și în rândurile categoriilor mai largi ale
populației, în primul rând printre țăranii-soldați care luptaseră în război (este
adevărat în tabere diferite)”55.
Frontul a întreținut în mintea și în inima soldaților români
răscolitoare frământări identitare, deoarece erau puse în cumpănă
sentimentul național și iubirea față de Înaltul Tron, așa cum rezultă fără
echivoc din scrisorile militarilor, care nu evidențiază suficient de multe teme
cu caracter politic sau ideologic, concentrându-se asupra suferințelor
personale56.
Este binecunoscută ideea de unitate națională, ce a marcat evoluția
istorică a națiunii române încă din timpul domniei lui Mihai Viteazul, așa
încât, atunci când s-a ivit momentul crucial, au abandonat loialitatea
dinastică și s-au concentrat spre împlinirea unui deziderat istoric, împlinit în
mod implacabi57, fără să se producă vreo retroversiune în conștiință, întrucât
s-a trecut „de la un suveran la altul”, știut fiind că „în condițiile reorientării
lor identitare în direcția României, care va culmina la sfârșitul războiului,
împrejurarea că la București trona tot un suveran, la fel ca la Viena, va avea
o importanță capitală”58. Evident, modificarea definitorie era aceea că noul
suveran era de neam, limbă, simțire și gândire românească.

55

Sorin Mitu, Românii ardeleni la începutul secolului al XX-lea: loialități și identități în
schimbare, în Multiculturalism, identitate și diversitate. Perspective istorice. In honorem
prof.univ.dr. Rudolf Gräf la împlinirea vârstei de 60 de ani, coord. Iosif Marin Balog, Ioan
Lumperdean, Loránd Mádly, Dumitru Țeicu, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2016, pp. 405408. (în continuare: Românii ardeleni).
56
Eugenia Bârlea, Perspectiva lumii rurale asupra Primului Război Mondial, Cluj-Napoca,
Editura Argonaut, 2004, pp. 284-297.
57
Lucian Boia, Primul Război Mondial. Controverse, paradoxuri, reinterpretări, București,
Editura Humanitas, 2014, pp. 66-85, 93-100.
58
Sorin Mitu, Românii ardeleni, p. 414.

115

116

Românii transilvăneni la începutul anului 1910
Doru Sinaci,
Centrul Cultural Judeţan Arad

La începutul secolului al XX-lea, Austro-Ungaria – secondată şi de
Germania, în ceea ce priveşte politica de expansiune în Balcani – încearcă
pe toate căile să-şi consolideze poziţia dobândită în zona central-europeană.
Mişcările naţionale tot mai accentuate ale românilor, italienilor şi slavilor
sudici afectau, însă, din ce în ce mai mult politica externă a Monarhiei
austro-ungare, având implicaţii directe asupra poziţiei statelor aliate,
România, Italia şi Serbia. În acest context, politica opresivă de până acum a
cabinetelor de la Budapesta faţă de naţionalităţile supuse trebuia amendată
cât mai grabnic, cu atât mai mult cu cât perspectiva unui conflict armat
mondial devenea, pe zi ce trece, tot mai apropiată 1. În Transilvania, rolul
crescând al Partidului Naţional Român în viaţa comunităţii româneşti de aici
a condus la amplificarea legăturilor cu partidele politice din Vechiul Regat,
iar politica externă a României manifesta un interes tot mai mare pentru
situaţia românilor aflaţi sub dominaţia Austro-Ungariei. Guvernele de la
Bucureşti condiţionau relaţiile lor au Austro-Ungaria de starea comunităţilor
româneşti din Imperiu, iar mişcarea naţională din Vechiul Regat a cunoscut
o creştere semnificativă la începutul secolului al XX-lea, dobândind un
caracter popular2. „Problema românilor transilvăneni” era tot mai prezentă
în coloanele presei bucureştene, ceea ce l-a şi determinat pe Carol I să
menţină secret tratatul cu Puterile Centrale, deşi diplomaţia vieneză stăruia
cu insistenţă să-l facă public. Conştienţi de faptul că politica agresivă a
guvernanţilor maghiari faţă de românii transilvăneni ar putea afecta serios
relaţiile Austro-Ungariei şi Germaniei cu România, împăratul Wilhelm al IIlea şi arhiducele Franz Ferdinand au cerut în repetate rânduri Budapestei săşi modifice politica opresivă faţă de români şi să încerce să trateze cu liderii
acestora. Cei doi au propus guvernanţilor unguri iniţierea unui dialog politic
româno-maghiar, iar această intenţie i-a fost comunicată atât lui Tisza István
1

Teodor Pavel , Mişcarea românilor pentru unitate naţională şi diplomaţia Puterilor
Centrale, II, (1894-1914), Editura Facla, Timişoara, 1982, pp. 133-134.
2
Liviu Maior, Mişcarea naţională a românilor din Transilvania. De la autonomie spre
unitate statală. Sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea, în Naţiunea
română. Geneză. Afirmare. Orizont contemporan, Bucureşti, 1984, pp. 401-426.
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- care se retrăsese în ultimii patru ani din viaţa publică pentru a pune bazele
noii sale formaţiuni politice - cât şi lui Alexandru Vaida-Voevod, de către
arhiducele Franz Ferdinand, moştenitorul tronului. Negocierile urmau să se
desfăşoare la începutul anului electoral 1910, în contextul unor schimbări
importante în structura partidelor politice maghiare. Pe fondul unor crize
politice repetate, la 17 ianuarie 1910 guvernul „coaliţiei” de la Budapesta
este nevoit să părăsească puterea, cu formarea noului guvern fiind însărcinat
contele Khuen-Hederváry Károly, unul dintre partizanii lui Tisza. În paralel,
contele Tisza reuşeşte să-i adune pe liberalii maghiari care se risipiseră la
diverse alte formaţiuni politice în urma crizei politice din 1905-1906,
refăcând partidul sub numele de Partidul Naţional al Muncii (19 februarie
1910)3. Deşi se mulţumeşte, pentru o vreme, doar cu demnitatea de
preşedinte a Camerei Deputaţilor din parlamentul budapestan, contele Tisza
István devine adevăratul artizan al politicii Ungariei. Fixate pentru data de 1
iunie 1910, alegerile parlamentare din Ungaria erau aşteptate cu destule
speranţe şi de către conducătorii Partidului Naţional Român, optimismul
acestora fiind motivat atât de succesul electoral înregistrat la alegerile
precedente, din anul 1906 – când reuşiseră să câştige cincisprezece mandate
- dar şi de perspectiva unor „bune înţelegeri” cu maghiarii. Pornind de la
ideea că noul guvern avea să se arate mai concesiv faţă de naţionalităţi,
liderii Partidului Naţional Român au stabilit contacte în vederea realizării
unor înţelegeri pre-electorale, care să le permită alegerea unui număr mai
mare de deputaţi naţionali4. Încă din ianuarie 1910, Teodor Mihali îl
contactase pe premierul Khuen-Hedervary, iar în luna martie negocierile
erau în toi. „Tribuna” arădeană scria că „Astăzi, în situaţia schimbată, noi,
românii, am luat o poziţie neutrală faţă cu guvernul, avem o rază de
speranţă că prin acest guvern, dacă el nu alunecă, s-ar putea să se
realizeze cel puţin o părticică din aspiraţiile noastre”5. Întâlnirile din 26 şi
29 martie 1910, la care au participat Alexandru Vaida-Voevod, Teodor
Mihali şi Valeriu Branişte din partea Partidului Naţional Român, iar din
partea guvernului maghiar Khuen-Hedervary şi Tisza István, s-au soldat,
însă, cu un eşec. Aceste negocieri au reprezentat, de fapt, o eroare tactică a
conducerii de atunci a Partidului Naţional Român, deoarece, la scurtă
3

Lucian Boia, Contribuţii privind mişcarea naţională a românilor din Transilvania în anii
1910-1914, în Studii, Revistă de istorie, XXV, 1972, nr. 4, pp.783-803.
4
Se spera obţinerea a 30 de mandate, în tot atâtea cercuri electorale. Vezi Ioan Mihu,
Spicuiri din gândurile mele politice, culturale, economice (publicate de Silviu Dragomir),
Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1939, p.11.
5
Tribuna, XIV, nr. 71, din 31martie/13 aprilie 1910, p.1, articolul de fond „Campania
electorală”, nesemnat.
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vreme, adevăratele intenţii ale lui Tisza au ieşit la iveală. În realitate, liderul
Partidului Naţional al Muncii din Ungaria urmărea atragerea în interiorul
acestei formaţiuni politice a cât mai mulţi fruntaşi politici români, încercând
să discrediteze astfel poziţia de reprezentare politică pe care o avea Partidul
Naţional Român în ceea ce priveşte apărarea intereselor naţionale ale
românilor transilvăneni. De fapt, contele Tisza îşi exprimase cât se poate de
clar aceste idei atât la Arad - cu ocazia instalării noului comite suprem,
Urban Ivan, la începutul lunii martie 1910 – cât şi Oradea, cu prilejul
declanşării campaniei electorale, când declarase public că „existenţa
partidelor naţionale subminează unitatea politică a statului” şi, prin urmare,
rolul pe care îl deţineau deputaţii acestor formaţiuni în Parlament era pus
sub semnul întrebării6. Această idee a fost întărită pe tot parcursul campaniei
electorale a Partidului Naţional al Muncii, contele Tisza afirmând că nu va
admite gruparea pe partide politice a naţiunilor nemaghiare, pretinzând că
reprezentanţii acestora ar trebui să activeze în partidele maghiare existente 7.
Constatând faptul că Tisza contestă însăşi existenţa naţională a poporului
român, tribuniştii arădeni, împreună cu redactorii de la „Gazeta
Transilvaniei”, „Telegraful Român” şi de la celelalte ziare româneşti
condamnă la unison atitudinea şovină a liderului Partidului Naţional al
Muncii: „Contele Tisza ne contestă pur şi simplu existenţa noastră
naţională ca popor deosebit de poporul unguresc. Aceasta este ce trebuie
reţinut din discursul contelui Tisza şi care răstoarnă şi infirmă toate
celelalte declaraţii, cari ar avea aerul să fie mai conciliante şi binevoitoare.
Ei bine, cu această concepţie, cu acest mod de a vedea lucrurile nici un
român nu se va împăca niciodată. El este acelaşi vechiu punct de vedere al
şovinismului unguresc, care nu-l deosebeşte întru nimic pe contele Tisza de
ceilalţi corifei ai sovinismului, pe care are aerul să-i combată”8. Printre
oameni politici români care cad în capcana contelui Tisza se numără, din
nefericire, vicarul de la Oradea, Vasile Mangra, unul dintre întemeietorii
tribunismului arădean şi un militant de frunte în ceea ce priveşte
promovarea şi impunerea neoactivismului politic. Vicarul de la Oradea îl
cunoştea pe contele Tisza István încă din anul 1899, când cei doi stătuseră
îndelung de vorbă la banchetul oferit în cinstea instalării episcopului Iosif
Goldiş. Atunci rostise contele Tista celebrul său discurs privind necesitatea
6

Ibidem, XIV, nr. 30 din 21 februarie/6 martie 1910, p. 2, articolul „Instalarea comitelui
suprem”, nesemnat
7
Ibidem, XIV, nr. 39 din 20 februarie/5 martie 1910, p. 3, articolul „Campania contelui
Tisza”, nesemnat.
8
Ibidem, XIV, nr. 42, din 24 februarie/9 martie 1910, p. 1, editorialul „Discursul lui Tisza”,
nesemnat.
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reconcilierii cu naţionalităţile nemaghiare, foarte bine primit de către
comunitatea românească arădeană şi de episcopul Caransebeşului, Nicolae
Popea, care rostise şi un cuvânt de răspuns cu această ocazie. Dezertarea lui
Mangra, de la Partidul Naţional Român, la Partidul Naţional al Muncii,
condus de Tisza şi depunerea candidaturii sale pentru un mandat de deputat
cu program guvernamental în circumscripţia Ceica i-a uimit până şi pe cei
mai apropiaţi colaboratori ai săi. Roman Ciorogariu, Sava Raicu, Sever
Bocu, Nicolae Oncu şi alţi tribunişti arădeni încearcă, fără succes, să-l
determine pe Vasile Mangra să renunţe la acest gest politic situat „la
marginea trădării”9. Decizia lui Vasile Mangra este, însă, ireversibilă,
argumentele lui fiind că este de acord „cu ideea naţiunii ungare unitare şi
indivizibile”, dar că nu-şi reneagă neamul şi va stărui în parlamentul
budapestan pentru reformele economice şi sociale necesare, pentru votul
universal, pentru libertatea poporului român de a-şi cultiva limba, religia şi
cultura, pentru respectarea autonomiei bisericeşti şi acordarea de ajutoare de
stat pentru aşezămintele culturale şi confesionale 10. Singurii care au fost de
acord cu această migrare politică a lui Vasile Mangra au fost tribuniştii care
emigraseră în România, Ioan Slavici şi Eugen Brote. Conştienţi de faptul că
„trădarea” lui Mangra, dar şi susţinerea acestuia de către Slavici şi Brote va
conduce la compromiterea politică definitivă a celor celor trei foşti
tribunişti, cei din redacţia Tribunei hotărăsc să-i combată cu înverşunare:
„Cu ziua de azi între noi şi părintele Mangra s-a deschis o prăpastie, peste
care nu conduce nici o punte. Toate legăturile de zeci de ani, care ni-au
unit cu dânsul cad sfărâmate, căile ni-se despart pe vecie”11. Condeiul cel
mai nimerit şi mai penetrant pentru a evidenţia această schimbare politică
absolut neinspirată a lui Vasile Mangra este cel mânuit de către oţelitul
Octavian Goga. Cunoscutul său articol „Un falş Coriolan”12 se încheie ca un
veritabil epitaf politic: „Sărmanul om, de ce n-a putut muri frumos?”.
Articolul lui Octavian Goga este, de fapt, o tragică antiteză între actuala
trădare a lui Vasile Mangra şi gloria politică pe care şi-o câştigase odinioară,
când „părintele Mangra a fost ridicat de opinia noastră publică până la cea
mai înaltă treaptă… După un sfert de veac de activitate, acest călugăr cu
9

Marius Eppel, Vasile Mangra activitatea politică 1875-1918, Editura Presa Universitară
Clujeană, 2004, p. 213, vezi şi Ciorogariu Roman, Spre prăpastie, Arad, 1911, pp. 21-22.
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Vorbirea de program rostită în Ceica la 23 aprilie (6 mai) 1910 de Vasile Mangra,
broşură tipărită în regia autorului, Arad, 1910, pp. 12-13.
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Tribuna, XIV, nr. 79, din 9/22 aprilie 1910, pp. 1-2, editorialul „Vasile Mangra”,
nesemnat.
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Ibidem, XIV, nr. 80, din 10/23 aprilie 1910, editorialul „Un fals Coriolan”, semnat:
Octavian Goga.
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privirea vioaie, cu ochii luminaţi de neastâmpărul inteligenţei, cu figura
care trăda fineţe şi rafinerie lumească şi nicidecum urmele smereniei
monahale, a câştigat simpatiile lumii noastre. Şi-a câştigat aceste simpatii
tocmai în urma atitudinilor sale politice”.
Trădarea lui Vasile Mangra, dar şi încercările guvernanţilor maghiari
de a atrage şi alţi fruntaşi politici români, determină Partidul Naţional
Român să se considere în opoziţie şi să depună candidaturi în 41 de cercuri
electorale13. Alegerile din iunie 1910 reprezintă, însă, un adevărat dezastru
pentru Partidul Naţional Român, doar cinci deputaţi reuşind să-şi adjudece
mandatul14. Într-o scrisoare pe care Iuliu Maniu i-o trimitea lui Valeriu
Branişte la 12 iunie 1910, fruntaşul ardelean constata cu amărăciune:
„nespusă durerea mea văzând rezultatul luptei de exterminare, decretată de
guvern partidului nostru”15. Într-adevăr, comportamentul guvernanţilor
unguri la aceste alegeri s-a caracterizat printr-o agresivitate rar întâlnită,
jandarmii asediind secţiile de votare, împiedicându-i pe alegătorii români
să-şi exercite dreptul la vot, iar corteşii candidaţilor maghiari cumpărând pur
şi simplu voturile alegătorilor români. Printre candidaţii români înfrânţi cu
ocazia acestor alegeri se numără şi poetul Octavian Goga, care candidase în
cercul Cişineului16. Octavian Goga este contactat ulterior de către publicistul
englez R.W. Seton-Watson, care doreşte să se informeze direct de la acesta
despre abuzurile săvârşite cu ocazia alegerilor de către autorităţile
maghiare17. Motivul acestei solicitări este acela că publicistul englez se
documenta pentru elaborarea cunoscutei sale lucrări „Coruption and Reform
in Hungary. A study of electoral practice”, pe care o publică la sfârşitul
aceluiaşi an18.
Analizând contextul alegerilor dietale din iunie 1910, constatăm că
„negocierile” provocate de către contele Tisza cu fruntaşii politici români au
reprezentat principala cauză a insuccesului candidaţilor Partidului Naţional
13

Lucian Petraş, Politică şi demers naţional,… op. cit., p. 174.
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Român. Pe de o parte, din luna ianuarie şi până la sfârşitul lui martie 1910,
aceste negocieri i-au împiedicat pe români să se organizeze din punct de
vedere electoral, chiar şi Conferinţa electorală a Partidului Naţional Român
– în care se validau candidaţii – ţinându-se abia în data de 5 aprilie 1910, la
Sibiu. Apoi, candidaturile definitive, validările la nivel comitatens, au fost
făcute publice doar pe 19 mai19, astfel că fiecare candidat a avut la dispoziţie
doar două săptămâni de campanie electorală. N-au lipsit nici certurile
intestine în ceea ce priveşte întocmirea listelor electorale, mulţi candidaţi
fiind înlocuiţi peste noapte, cum s-a întâmplat la Boroşineu, unde Sever
Bocu a fost schimbat cu părintele Vasile Lucaciu. Chiar şi lista „definitivă”,
trimisă spre publicare legată cu şnur şi sigilată cu ceară de către preşedintele
Gheorghe Pop de Băseşti a fost schimbată, noaptea, în tipografia „Luptei”
din Budapesta20. Strategia contelui Tisza, de a bloca activitatea fruntaşilor
politici români, ţinându-i în negocieri interminabile, de a atrage o parte a
liderilor de opinie români în interiorul Partidului Naţional al Muncii şi de a
propune candidaţii maghiari cei mai potenţi în circumscripţiile electorale cu
o largă majoritate românească a funcţionat din plin, Partidul Naţional
Român înregistrând, la alegerile dietale din 1910, una dintre cele usturătoare
înfrângeri din toată istoria sa. Primul care sesizează strategia, păguboasă
pentru români, a lui Tisza este arădeanul Vasile Goldiş, care publică în
„Tribuna” articolul „Mergem înainte”: „Lupta trebuie să înceapă
numaidecât cu cea mai nemiloasă îndârjire… Gândul reintrării în
pasivitate nu poate să răsară decât în creierii vreunui ticălos vândut
stăpânirii… Fără amânare trebuie să începem adunări publice din sat în
sat, dar în cel mai strict înţeles al cuvântului : din sat în sat”21. Cu numai o
zi înainte, tribuniştii arădeni considerau ca fiind o opţiune de luat în
considerare şi depunerea mandatelor de către cei cinci deputaţi care
reuşiseră să intre în parlament: „…se manifestă dintr’o parte părerea că cei
cinci deputaţi aleşi să-şi depună mandatele”22.
Octavian Goga îl ia în vizor tocmai pe întemeietorul tribunismului
ardelean, publicând celebrul articol „A murit un om: Ioan Slavici”23. Slavici,
fondatorul „Tribunei” sibiene, este asimilat lui Vasile Mangra, fiind
considerat mort din punct de vedere politic : „…Slavici, întemeietorul
19

Lupta, nr. 87, 19 mai/1 iunie 1910, p. 3.
Slavici Ioan, Sbuciumări politice la românii… op.cit., p. 87.
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Tribunei din Sibiu, neînfrântul gazetar îndrăzneţ, agitatorul implacabil şi
nehodinit, politicianul tranşant şi răspicat… acest tribun care de treizeci de
ani şi mai bine a tipărit mii de articole, a lovit oameni, a sfărâmat reputaţii,
a dărâmat autorităţi, a sbiciuit morţi şi vii în numele principiului de
intransigenţă naţională, acest Slavici să ajungă dintr-o dată apostolul
„moderaţiunii politice” la noi ?... E un blestem nou, ca bătrânii înainte de
a muri să-şi îngroape cinstea ? Şi-a batjocorit Mangra părul cărunt, acum
trebuie să facem îngropare nouă ?” Nu scapă nici Eugen Brote de atacurile
tribuniştilor arădeni, mai ales după ce publică articolul „Înclinarea spre
pace” în „Telegraful român”24, prin care-i îndeamnă pe fruntaşii Partidului
Naţional Român să facă primul pas înspre o înţelegere cu guvernul maghiar.
Această radicalizare a discursului politic tribunist faţă de orice înţelegeri sau
negocieri cu guvernanţii maghiari vizează şi modernizarea Partidului
Naţional Român. Acum publică Octavian Goga articolul „Ne premenim”,
articol care va declanşa viitoarea criză prin care va trece formaţiunea
politică a românilor transilvăneni în următorii ani : „Se începe un proces de
selecţiune firească… Vom rămânea mai puţini, dar mai curaţi, mai
îndărătnici, mai implacabili în lupta noastră”25. Gruparea „tinerilor oţeliţi”
din jurul lui Octavian Goga este în continuă creştere, alături de el şi de Ilarie
Chendi venind şi Octavian Tăslăuan, Silviu Dragomir, Onisifor Ghibu, Ioan
Lupaş, Ion Agârbiceanu, Sextil Puşcariu şi încă mulţi alţii, care prin
colaborarea lor la ziarul „Tribuna” vor contribui la ridicarea unei noi
generaţii de lideri şi vor determina o cristalizare fără precedent a discursului
politic românesc.
Eşecul parlamentar al Partidului Naţional Român, datorat în bună
parte măsurilor guvernamentale maghiare, a determinat o nouă intervenţie a
cancelariilor din Viena şi Berlin la adresa Budapestei pentru reluarea
negocierilor româno-maghiare. De data aceasta, în aceste negocieri se
implică şi guvernul român condus de Ion I. C. Brătianu, cu atât mai mult, cu
cât la Bucureşti avuseseră loc mai multe manifestaţii de protest privitoare la
modul cum sunt trataţi românii transilvăneni din punct de vedere politic de
către autorităţile maghiare, iar Nicolae Iorga publicase o broşură în limba
franceză în care denunţa corupţia electorală din Ungaria26. Dorind să
liniştească temerile Vienei şi Berlinului referitoare la o posibilă reorientare a
24
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României în blocul de alianţe, din cauza situaţiei politice precare în care se
găseau românii transilvăneni, contele Tisza István demarează o nouă serie
de negocieri româno-maghiare. Şi de această dată contele Tisza evită să
poarte discuţii cu fruntaşii Partidului Naţional Român sau cu deputaţii
dietali care candidaseră cu program naţional, preferând să-l contacteze, prin
intermediar, pe dr. Ioan Mihu, latifundiar din Vinerea, fost director al băncii
„Ardeleana” din Orăştia, retras din viaţa politică activă şi, prin urmare,
independent faţă de conducerea Partidului Naţional Român27. Primul contact
direct între cei doi negociatori s-a realizat după alegerile dietale, la 23 iulie
1910, la Budapesta şi, după trei ore de discuţii, şeful Partidului Naţional al
Muncii îi propune câteva probleme pricipiale lui Ioan Mihu, care se doreau
a reprezenta o bază pentru negocierile ulterioare: recunoaşterea Partidului
Naţional Român, dreptul acestuia de a lua parte la negocierile ulterioare,
ratificarea unei eventuale înţelegeri de către o conferinţă naţională
românească etc.28. Conform propriei mărturii, Ioan Mihu este plăcut surprins
de „oferta de împăcare” a contelui Tisza: „Expunerea lui Tisza, în general,
m-a mulţumit… pentru mine este clar că Tisza doreşte serios o înţelegere cu
românii”29. O concluzie, vom vedea, cât se poate de pripită. În următoarea zi
Ioan Mihu se întâlneşte cu deputaţii dietali români aflaţi la Budapesta Teodor Mihali, Vasile Lucaciu şi Ştefan Cicio Pop - pe care îi informează
despre conţinutul discuţiilor purtate cu Istvan Tisza: „Toţi trei au rămas
mulţumiţi aflând, că eu orice încercare de pace am condiţionat-o de
funcţionarea liberă a partidului naţional”30. Ioan Mihu se întâlneşte şi cu
premierul Khuen-Hedervary, care îi propune să discute cu liderii politici şi
religioşi români din Transilvania şi să redacteze, împreună, un memoriu
cuprinzând revendicările acestora, memoriu pe care să-i fie prezentat până
în luna septembrie. Chiar în după-amiaza întrevederii cu primul-ministru
Khuen-Hedervary, aşteptând să se întâlnească cu Vasile Goldiş la un hotel
din Budapesta, Ioan Mihu a avut neplăcuta surprindere să citească într-o
gazetă de seară ştirea despre convocarea lui la Budapesta „pentru o acţiune
de pace cu Românii din Ungaria”31, deşi se convenise, de comun acord, ca
negocierile să rămână, pentru moment, secrete. O dovadă cât se poate de
clară a faptului că oficialii maghiari nu erau interesaţi atât de negocierile cu
românii, cât mai ales de mediatizarea acestora, în vederea liniştirii
27

Mihu Ioan, op. cit., pp. 13-15.
Idem, p. 20.
29
Idem, p. 21.
30
Idem, p. 23.
31
Idem, p.26.
28
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cabinetelor de la Viena, Berlin şi Bucureşti. Evident, puşi în faţa acestei
„indiscreţii guvernamentale”, cei doi hotărăsc să publice un comunicat şi în
„Tribuna” din Arad, pentru informarea corectă a cititorilor români. Pe toată
durata negocierilor, tribuniştii arădeni evită să se pronunţe asupra acestora,
deşi că erau cât se poate de neîncrezători în ceea ce priveşte intenţiile lui
Tisza de a se „împăca cu românii”. În fond, arădenii fuseseră primii dintre
românii ardeleni care fuseseră înşelaţi de promisiunile contelui Tisza, încă
de la „pactările” din anul 1899. După câteva runde de consfătuiri, fruntaşii
Partidului Naţional Român stabilesc ca memoriul care va fi înaintat
primului-ministru să fie alcătuit de Vasile Goldiş, Iuliu Maniu, Valeriu
Branişte şi, evident, Ioan Mihu. În marea lor majoritate, liderii politici
români erau de părere că acţiunea lui Ioan Mihu trebuie să se deruleze în
continuare – existând suficiente recomandări în acest sens, venite dinspre
Bucureşti, Viena sau Berlin - dar erau cât se poate de sceptici în legătură cu
şansele de reuşită ale acesteia. „După părerea mea se pregăteşte o mare
tragere pe sfoară”- îi scria Iuliu Maniu lui Valeriu Branişte, iar Aurel Vlad
îl informa direct pe Ioan Mihu că este „sceptic şi nu are încredere în
succesul acţiunii”32. În data de 21 august 1910, la Arad se desfăşoară o
şedinţă restrânsă a Comitetului Central Electoral al Partidului Naţional
Român, la care participă Vasile Goldiş, Emanuil Ungureanu, Iuliu Maniu,
Valeriu Branişte, Aurel Vlad, Ştefan Cicio Pop şi Ioan Mihu, în urma căreia
se hotătăşte ca Partidul Naţional Român să participe la alcătuirea
memoriului adresat primului-ministru şi la eventualele tratative ulterioare.
Ce-i drept, implicarea fruntaşilor Partidului Naţional Român se dorea a fi
una cât mai precaută, care să nu afecteze imaginea partidului în cazul unui
eşec. În linii mari, anteproiectul memoriului a fost elaborat de către Vasile
Goldiş şi perfectat, ulterior, la Blaj, de către Ioan Mihu împreună cu Iuliu
Maniu. Memoriul este finalizat şi expediat la 13 septembrie atât primuluiministru Khuen-Hedervary, cât şi contelui Tisza István 33. Pornind de la
recunoaşterea oficială a Partidului Naţional Român, în cele 23 de puncte ale
sale memoriul solicita legiferarea votului universal direct şi secret - sau
lărgirea celui existent într-o măsură mult mai mare - încetarea abuzurilor
electorale şi acordarea a cel puţin 50 de cercuri electorale româneşti la
dispoziţia Partidului Naţional Român, folosirea limbii române la toate
forurile care vin în atingere nemijlocită cu poporul, funcţionari români sau
care să cunoască şi limba română, lărgirea dreptului de întrunire şi asociere,
respectarea autonomiei bisericeşti şi fonduri pentru cele două biserici,
32
33

Idem, p. 137.
Idem, pp. 35-36.
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învăţământ primar în limba maternă, înfiinţarea a trei gimnazii de stat cu
limba de predare română, ajutorarea economică a regiunilor locuite de
români, graţierea condamnaţilor politici, sistarea proceselor politice etc.
Deşi vorbim doar despre câteva condiţii minimale - inspirate din programul
Partidului Naţional Român din anul 1905 - revendicările solicitate de către
români depăşeau cu mult intenţiile lui Tisza, astfel că o nouă întrevedere
Tisza-Mihu, din 23 septembrie 1910, evidenţiază împasul în care au ajuns
negocierile34. Solicitările contelui Tisza, care insistă asupra cosmetizării
programului Partidului Naţional Român de la 1881 şi, eventual, eliminarea
titulaturii de „naţional” din denumirea partidului, le par tot mai
inacceptabile fruntaşilor politici români, mai ales că liderul Partidului
Naţional al Muncii a evitat, pe toată durata negocierilor, să discute direct cu
„reprezentanţii autorizaţi” ai românilor transilvăneni. Într-o scrisoare pe
care Ioan Mihu i-o trimite lui Vasile Mangra, negociatorul părţii române
precizează cât se poate de clar că „I. Tisza s-a învoit la organizarea unui
partid politic românesc (cu eliminarea cuvântului naţional) în măsură a
funcţiona liber, dar cu un program acceptabil, ce ar fi a se face în
conferenţa naţională din Sibiu, convocată pe baze vechi”. Eşecul
negocierilor este consemnat şi într-o scrisoare pe care primul-ministru i-o
trimite lui Ioan Mihu la 27 octombrie 1910, prin care se preciza că
„guvernul maghiar nu consideră de potrivit memoriul primit din partea
românilor ardeleni, ca fiind o bază solidă pentru eventuale discuţii
ulterioare”35.
Faţă de această situaţie, discursul politic al tribuniştilor arădeni –
atenuat pe toată durata negocierilor, pe considerente de disciplină de partid –
se radicalizează la cote fără precedent, inclusiv în ceea ce priveşte atitudinea
faţă de conducătorii Partidului Naţional Român. Aceasta era, de fapt, şi
starea de spirit a multor intelectuali români din Transilvania, deoarece, întro scrisoare primită de Octavian Goga de la Gheorghe Pop, în noiembrie
1910, găsim zugrăvit un tablou excelent în ceea ce priveşte starea de lucruri
din acea perioadă: „Tratativele astea au totuşi un folos pentru cineva :
pentru venerabilii fruntaşi, care îşi pot acoperi nelucrarea şi lâncezirea sub
mantia diplomatică şi misterioasă a tratativelor. Se cheamă că negociem şi
34

La 25 septembrie 1910, la Vinerea are loc o nouă întâlnire a lui Ioan Mihu cu fruntaşii
politici români. Participă Aurel Vlad, Vasille Goldiş şi Iuliu Maniu, considerându-se ca
tratativele să fie continuate cu participarea celor doi mitropoliţi, precum şi o delegaţie de
patru membri din conducerea Partidului Naţional Român (Mihali, Vlad, Maniu şi Goldiş),
la care să se adauge un număr de patru oameni politici „independenţi”, printre care, fireşte,
şi Ioan Mihu. Vezi Ioan Mihu, op. cit., p. 55.
35
Mihu Ioan, op. cit., pp.65-66.

126

prin urmare nu-i voie să facem nimic împotriva guvernului… În cele din
urmă, după un an întreg pierdut cu tratative, fruntaşii vor ieşi din camera
de chibzuire cu guvernul, aferaţi şi cu aere grave : tratativele au eşuat, se
va spune, iar politica naţională va fi pierdut încă un an de agitaţie, de
luminare, de organizare, de înstărire prin muncă serioasă”36. Acum se
publică în „Tribuna” arădeană şi articolul „Comedia unei împăcări”37, în
care se precizează, cu maximă claritate, că toate aceste tratative cu
guvernanţii maghiari n-au reprezentat altceva decât „o ameţeală
trecătoare”. Lipsa de reacţie a fruntaşilor Partidului Naţional Român este
asociată şi cu pierderea alegerilor dietale din vara anului 1910, iar tribuniştii
„oţeliţi” din jurul lui Octavian Goga încep să scrie articole de fond despre
necesitatea „premenirii” conducerii Partidului Naţional Român şi despre
„crepusculul nulităţilor”38. Tribuniştii se pronunţă ferm împotriva oricărui
compromis cu guvernanţii de la Budapesta, demascând totodată şi strategia
urmărită de contele Tisza István privitoare la desfiinţarea Partidului
Naţional Român: „Partidul naţional va trebui să reintre în întunerecul
nefiinţei şi membrii lui vor trebui să se împrăştie pe la căminurile
partidelor ungureşti, fără deosebire. Băgaţi, vă rog, de seamă tonul acesta
categoric şi poruncitor, cu care domnul Tisza impune soluţiuni şi ordonă
Românilor ce au de făcut ! Observaţi aroganţa aceasta de straja-meşter
brutal, cu care vrea să ne determine voinţa noastră şi să ne dicteze
atitudinea viitoare”39. Sunt criticate şi problemele de fond ale politicii
guvernelor maghiare faţă de românii transilvăneni, tonul discursului politic
al articolelor din „Tribuna” înlăturând orice echivoc: „În toată politica
ungurească există urme vizibile de întocmiri şi procedări medievale. În
instituţiile comitatelor şi ale diferitelor ramuri administrative stăpâneşte
36

Gheorghe I. Bodea, Octavian Goga. Corespondenţă primită, vol. I, Editura Lines, ClujNapoca, 2003, document XXXIV.
37
Tribuna, XIV, nr. 234, din 14/27 noiembrie 1910, editorialul „Comedia unei împăcări”,
nesmnat.
38
Ibidem, XIV, nr. 245, din 14/27 noiembrie 1910, p. 1, editorialul „Îndemnuri noi”,
semnat: Octavian Goga: „Da, se simte în văzduh un suflu nou de sănătate, un dor vag după
o lume schimbată, o fierbere din cele cari prevestesc căderea idolilor falşi şi sfărâmarea
altarelor învechite. E un fel de revoltă împotriva îngustimii de inimi şi de spirit această
mişcare, din care cu încetul se va desface tot mai mult tendinţa spre regenerarea morală şi
spre intelectualizarea societăţii noastre. Se va introduce o notă de severitate în judecarea
valorilor la noi… Urmarea va fi o purificare şi o primenire, din care spiritul public va ieşi
oţelit… Va trebui să se introducă un spirit nou de cercetare şi disciplină ştiinţifică, în locul
diletantismului ieftin… Ne trebuie o atmosferă intelectuală”.
39
Tribuna, XIV, nr. 213, din 23 septembrie 1910, p. 3, articolul „Iarăşi contele Tisza”,
nesemnat.
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tirania bunului plac. Minorităţi maghiare disparente duc cârma regiunilor
curat româneşti şi’şi impun voinţa mulţimei cotropite. Oamenii regimului
bat cu patul puştii şi cu suliţa în Românii îmbrăcaţi în haină de
sărbătoare”40. Nici negociatorul Ioan Mihu nu este cruţat de către tribuniştii
arădeni, fiind făcut responsabil, împreună cu fruntaşii Partidului Naţional
Român, de lipsă de transparenţă în ceea ce priveşte derularea negocierilor,
fapt care a condus la apariţia în presa guvernamentală a unor articole menite
să discrediteze partidul naţional41. Fruntaşii politici sunt somaţi să-şi expună,
deschis, părerile în presă şi să convoace un congres al Partidului Naţional
Român: „E o datorie cardinală a lor să-şi arate părerile în articole de
presă, stăruind în acelaşi timp pentru convocarea neîntârziată a
congresului naţional”42.
În timpul negocierilor purtate de Ioan Mihu guvernul român de la
Bucureşti a fost informat în permanenţă despre mersul tratativelor de
împăcare. În toamna anului 1910, Valeriu Branişte s-a deplasat la Bucureşti,
din însărcinaea comitetului PNR, unde a avut o întâlnire cu primul ministru
Ion I. C. Brătianu şi cu şeful opoziţiei parlamentare, Take Ionescu43. După
cum mărturiseşte Valeriu Branişte, Brătianu îi îndemna pe românii
transilvăneni la continuarea tratativelor de împăcare cu guvernanţii de la
Budapesta, în timp ce Take Ionescu le recomanda să respecte cu stricteţe
programul partidului naţional. Inclusiv Ioan Mihu merge la Bucureşti, unde
este primit în audienţă chiar de către regele Carol I, care la rândul său îi
recomandă continuarea tratativelor, plecând de la solicitarea legalizării
Partidului Naţional Român44. Dând curs sfaturilor primite de la Bucureşti,
dar şi în urma consultărilor cu câţiva fruntaşi politici transilvăneni, Ioan
Mihu se mai întâlneşte cu Tisza la 14 ianuarie şi 28 februarie, dar ambele
runde de consultări s-au împotmolit din cauza intransigenţei acestuia din

40

Ibidem, XIV, nr. 219, din 12/25 octombrie 1910, p.1, editorialul „Democratizarea
Ungariei”, nesemnat.
41
Ibidem, XIV, nr. 247, din 17/30 noiembrie 1910, p.1, editorialul „Declaraţiile d-lui
Mihu”, nesemnat : „Aşteptăm deci fie dela dl Mihu, fie dela membrii partidului naşional
vizaţi de dl Mihu să binevoiască a lămuri publicul în chestiunea controversei ce s’a ivit
între dlor, atât pentru opinia publică românească, cât şi pentru cea străină, care până
acum a putut citi în această chestiune mai multe comunicate tendenţioase ale biroului de
presă a guvernului unguresc, cu intenţia de a discredita politica partidului nostru”.
42
Mergem înainte !, Tribuna, XIV, nr. 248, din 1 decembrie/18 noiembrie 1910, p. 1,
editorialul „Mergem înainte!”, nesemnat.
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Valeriu Branişte, Amintiri din închisoare… op. cit., p. 409.
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Ioan Mihu, op. cit. pp. 79-84.

128

urmă, mai ales în ceea ce priveşte recunoaşterea legală a Partidului Naţional
Român, în forma sa de la 1881.
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Mişcarea monografică în Nord-Estul Banatului
Dumitru Tomoni,
Societatea de Ştiinţe Istorice, Filiala Timişoara

Rezumat
Prima cercetare monografică românească din Banat s-a realizat în
zona Făgetului, în localitatea Sintești, de către preotul cărturar Partenie
Gruescu, care în anul 1859 a răspuns unui chestionar difuzat de autoritățile
austriece în Voivodina Sârbească și Banatul Timișan, cu scopul de a aduna
date în vederea realizării unei Etnografo-Topografică Descriere a Țarei
Serbo-Banatice și a Graniței Militărești. În ciuda acestui început mai mult
decât promițător, pâna în anii 70 ai secolului al XX-lea nu s-au mai
concretizat cercetări monografice în Nord-Estul Banatului. Abia în ultimele
decenii ale regimului comunist, sub imboldul autorităților sau din dorința de
a obține grade didactice, cercetarea monografică devine o preocupare pentru
cadrele didactice din învățământul preuniversitar. Dincolo de limitele
cercetării, reduse la documente editate și informații orale, mai mult
lingvistice, etnografice și etnologice, foarte puține cercetări se vor
materializa în lucrări mongrafice și doar una va fi tipărită. În schimb, după
1990 înregistrăm un număr de opt monografii locale publicate prin eforturi
proprii, dar și cu sprijinul autorităților locale și județene, inegale ca surse
documentare, conținuturi sau forme de prezentare.
Cuvinte cheie: monografie, Banat, Partenie Gruescu, Sintești, Făget

Nord Estul Banatului s-a impus atât în mentalul colectiv cât și în
cercetările sociologice, etnografice și istorice drept zona Făgetului sau Țara
Făgetului, dat fiind faptul că începând cu secolul al XVIII-lea Făgetul a
devenit cea mai importantă localitate, fiind centrul districtului, cercului,
plășii sau raionului ce-i purta numele.
Derulându-se sub forma unui imens anfiteatru, zona Făgetului este
delimitată de Valea Mureșului, zona Pădurenilor, poalele Munților Poiana
Ruscăi și zona Lugojului. În acest spatiu predominant colinar, brăzdat de
apele râului Bega, viața a pulsat din cele mai vechi timpuri, chiar dacă cele
mai multe așzări sunt atestate documentar in sec. XIV-XVI.
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Prima cercetare monografică românească din Banat s-a realizat în
zona Făgetului, în localitatea Sintești, de către preotul cărturar Partenie
Gruescu, care în anul 1859 a răspuns unui chestionar difuzat de autoritățile
austriece în Voivodina Sârbească și Banatul Timișan 1, cu scopul de a aduna
date în vederea realizării unei Etnografo-Topografică Descriere a Țarei
Serbo-Banatice și a Graniței Militărești2. Răspândit la începutul anului
1859 prin intermediul episcopilor, aceştia expediindu-l protopopilor, care, la
rândul lor, l-au înmânat preoţilor şi altor intelectuali ai locului, Chestionarul
era însoţit de „o îndreptare spre aducerea datelor mai sus amintitul lucru”.
Potrivit cercetărilor făcute de Aurel Turcuș, structura chestionarului se
reflectă, în mare măsură, în modul de concepere a primelor monografii
româneşti bănăţene, publicate la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul
secolului XX: Topografia satului şi hotarului Măidan de Sofronie Liuba şi
Aurelie Iana (Caransebeş, 1895) şi Monografia oraşului Caransebeş de
Andrei Ghidiu şi Iosif Bălan (Caransebeş, 1909)3.
Lucrarea lui Gruescu,rămasă în manuscris până în anul 1944 și
intitulată Descrierea etnografică și topografică a comunității și
cercumstărilor ei din Sânteștiu dupa înalta poruncă a Ecselenței Sale
Domnului Guvernator al nostru Graf Ioan de Cromberg prin circulariul
Măriei Sale Domnului nostru Episcop Samuil Mașirevici din 4 februarie
1859 No 113 nouă comunicată și pusă în lucrare și prin Partenie Gruescu,
parohul Sânteștiului prelucrată, culeasă și alcătuită4, este mai mult o
încercare monografică de tip etnologic, pentru că din cele 43 rubrici ale
chestionarului doar una se referea la istoria locului cercetat, celelalte
referindu-se la climă, ocupații, instrumente de măsură, structura proprietății,
edificii, instituții, obiceiuri etc.5.
Manuscrisul a fost descoperit de preotul Ion B. Mureşianu la ţăranul
Simeon Curiac din Sinteşti în perioada interbelică, când viitorul publicist
istoric şi consilier cultural al Mitropoliei Banatului slujea în această
localitate. Potrivit mărturisirilor lui Mureşianu, şi pentru Curiac lectura
1

Unitate administrativ-teritorială constituită, în anul 1849, sub conducerea unui guvernator
imperial și desfiinţată în anul 1860.
2
Carmen Albert, Cercetarea monografică în Banat, (1859-1948), Reșița, Edit. Modus PH,
2002, p. 12-13.
3
Tiberiu Ciobanu, Monografism bănățean.Istoria medievală a Banatului reflectată în
monografii alcătuite în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a
secolului al XX-lea, Timișoara, Edit. Eurostampa, 2008, p. 8.
4
„Revista Institutului Social Banat-Crișana”, an.XIII, Timișoara, ianuarie-aprilie 1944, p.
115-126.
5
Vasile Docea www.academia.edu
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manuscrisului „era o aleasă desfătare”6. Scris cu litera chirilică plină de
migală şi frumos caligrafiată, în doar patru luni, manuscrisul de 29 de
„pagini ministeriale” era redactat în forma finală în 20 iulie 1859.
Conform chestionarului, manuscrisul era structurat în patru capitole
şi 33 de subcapitole: „I. Teritoriul, locul şi cercul satului Sânteştiu. A.
Istoria scurtă despre Analele comunităţii; B. Pusăciunea topograficească; C.
Dirgătoriile locale; D. Drumurile de comunicaţiune; E. Descrierea dealurilor, a văilor şi a apelor; F. Aspectul locului; G. Depărtările; H. Izvoare
minerale si alte împrejurări; I. Despre caverne sau peştere; K. Despre ruinile
cele vechi; II. Descrierile fiziceşti a locului. A. Temperatura aerului; B.
Structura pămintului; C. Despre plante; D. Despre animale; III. Despre
cultură și industrie. A. Despre impărţiria, staria şi cultura pămintului în
comunitatia Sânteştiu; B. Despre industria locului. IV. Despre om şi populaţia
locului. A. Omul; B. Cultura poporaciunii; C. Alte instituturi de umanitate;
D. Locuinţele satului Sânteştiu; E. Nutrirea comunei; E. Îmbrăcămintea; G.
Geşoftu căşii sau orinduiala economică în casă; H. Obiceiurile poporului; I.
Semne; J. Superstiţiuni; K. Petrecaniile lor la jocuri publice; L. Dialectul;
M. Proverbii; N. Poeziile; O. Cântarea besericească; P. Rarităţi de persoane;
Q. Poveştile poporului; R. Caracterul poporului”7.
Sub nicio formă nu putem pune sub semnul întrebării autenticitatea
consemnărilor lui Partenie Gruescu, deoarece fiind preot în Sintești în
perioada 1834-18418, cunoștea nemijlocit realitățile locale, fiind astfel o
sursă de informare foarte credibilă.
Din păcate, la fel ca şi în cazul altor manuscrise9, Partenie Gruescu
nu va reuşi să vadă tipărită monografia Sinteştiului. Peste ani, în 1944, Ion
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Ion B. Mureşanu, Descrierea etnografică şi topografică a comunităţii şi cercumstărilor ei
din Sînteştiu, în „Revista Institutului Social Banat-Crişana”, an. XIII, ianuarie-aprilie 1944,
p. 121 (în continuare: Ion B. Mureşianu, Descrierea...).
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Aurel Turcuș, Descrierea etnografică și topografică a comunității și cercumstărilor ei din
Sânteștiu dupa înalta poruncă a Ecselenței Sale Domnului Guvernator al nostru Graf Ioan
de Cromberg prin circulariul Măriei Sale Domnului nostru Episcop Samuil Mașirevici din
4 februarie 1859 No 113 nouă comunicată și pusă în lucrare și prin Partenie Gruescu,
parohul Sânteștiului prelucrată, culeasă și alcătuită dePartrnie Gruescu în “Tibiscus”,
Timişoara, 1972, p. 206.
8
Pavel Vesa, Clerici cărturari arădeni de altădată, Arad, Edit. Gutember Univers, 2008, p.
110.
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Timpul său, zis despre unele aşezăminte naţionale de cultivarea poporului român din
monarhia austriacă; Evenimentele anului 1848 şi 1849, prin ţinutul Făgetului.
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B. Mureşianu a publicat capitolul întâi 10, iar în 1972, Aurel Turcuş a
publicat fragmente din următoarele trei capitole11.
Oprindu-se cu admiraţie asupra monografiei, Mureşianu consideră că
Partenie Gruescu „tratează problemele diverse sub toate aspectele lor,
supunând sumedenia datelor unui echilibrat discernământ critic,
documentând totul şi echilibrând ştiinţific fiecare chestiune, într-o frază
cursivă, cu impunătoare naturaleţe, spontaneitate şi colorit, talentul lui
lăsându-te să crezi că, monografia a scris-o după îndrumările ultimelor
cercetări monografice”12.
Cuvinte apreciative are și publicistul și sociologul Ioan Clopoțel, un
bun cunoscător al zonei Făgetului: „ Cea dintâi calitate a monografistului
este cursivitatea expunerii într-un limbaj vioi, colorat, smuls din graiul viu
al poporului. Prea puţine neologisme şi fraze cărturăreşti! E dovada
talentului său scriitoricesc, căci spontaneitate, elan şi simţ al realităţii nu se
vădesc decât la cei dăruiţi cu farmecul vocabularului limpede şi natural.
Stăm deci în faţa unui condei iscusit, dublat de o frumoasă cultură istorică şi
de o pregătire rară pentru vremea sa”13.
Chiar dacă Partenie Gruescu a slujit doar la parohii din mediul rural,
era departe de a fi un „popă de ţară”. Dimpotrivă, prin bibliografia
consultată – George Pray, Francisco Griselini, Martin Opitz, Damaschin
Bojincă, Atanasie Marienescu etc. –, prin temeinica cultură, multiplele
preocupări intelectuale şi contactul cu personalităţi consacrate în spaţiul
românesc, preotul din Sinteşti a fost un căturar în adevăratul sens al
cuvântului. Mai mult, putem spune fără teama de a exagera că a fost prima
personalitate culturală cunoscută în zona Făgetului.
Timp de mai bine de un secol, cu excepţia a două schiţe
monografice14, demersul lui Partenie Gruescu rămâne singular în zona
Făgetului, lucru explicabil prin evoluţia social-politică a zonei şi prin
absenţa unor istorici de profesie. Atât colonizările din secolul al XVIII-lea,
cât şi cele maghiare de mai târziu se opresc la Făget. Astfel că, în lipsa unor
modele istoriografice şi a motivaţiei de a cerceta şi prezenta vechimea şi
10

„Revista Institutului Social Banat-Crişana”, an. XIII, septembrie-decembrie 1944, p. 293309.
11
Aurel Turcuș, op. cit., p. 205-212.
12
Ion B. Mureşianu, Descrierea…, p. 122-128.
13
Ion Clopoțel, Monografia unei comune din Banat în “Societatea de mâine” ,an. XV, nr.3,
1938, p. 100
14
Michael Griffel, Ansiedlungs-Geschiechte der Gemeinde Bethausen (Severin), Lugoj,
1927, 13 p; Gyula Tökes, Bunea Mică (Bunyzegszàrt) multja és jelene. Falutanulmàny,
Lugoj, 1942, 16 p.
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evoluţia comunităţilor nu există interes pentru cercetarea monografică a
zonei.
După anii 60, regimul comunist încurajează abordarea temelor de
istorie locală, nu atât sub forma unor cercetări riguros ştiinţifice, cu
documente de arhivă, ci mai mult sub forma unor lucrări de licenţă sau
pentru obţinerea gradului didactic I, care să prezinte evoluţia după 23 august
1944 şi să ofere posibilitatea folosirii unor informaţii la lecţiile de istorie. În
lipsa unor cercetări de arhivă, informaţia istorică provine, în mare parte, din
lucrările lui Pesty Frigyes, lucrarea lui Ion Lotreanu, „Monografia
Banatului” sau informaţii orale transmise din generaţie în generaţie, de
multe ori discutabile sau prezentate sub forma unor poveşti sau legende. De
aceea, ponderea trecutului istoric al localităţilor ocupă un loc redus
comparativ cu celelalte capitole.
Dincolo de ignorarea celorlalte etnii ce locuiesc în respectiva
aşezare, aceste monografii oferă o cunoaştere limitată şi dezechilibrată,
ponderea cea mai mare ocupând-o etnografia şi evoluţia localităţii în anii
socialismului, proslăvindu-se „marile realizări” ale perioadei respective 15.
Astfel de preocupări se întâlnesc şi în nord-estul Banatului, rămase până
astăzi sub formă de manuscris şi pentru că nu au răspuns exigenţelor şi
rigorilor tiparului:
-X X X, Monografia localităţii Făget, 1972
-Monografia geografică a localității Făget, 1976
-Ioan B. Mureşianu, Ioan I. Mureşianu, Pagini din trecutul satului
Sinteşti, 1979
-Doru Toader, Monografia localității Gladna-Română, 1980
-Ioan Ionescu, Monografia localității Traian Vuia, 1980
Singura cercetare monografică documentată şi redactată cu
respectarea criteriilor ştiinţifice a văzut lumina tiparului în anul 1985 prin
strădania muzeografelor Violeta Blaj şi Elena Grigorescu de la secţia de
etnografie a Muzeului Banatului16. Lucrarea cu titlul „Zona etnografică
Făget” este structurată în 10 capitole : I Cadrul geografic şi istoric al zonei,
II Ocupaţiile tradiţionale, III Meşteşugurile ţărăneşti, IV Industriile
ţărăneşti, V Gospodăria ţărănească, VI Locuinţa ţărănească, VII
Monumentele de arhitectură, VIII Portul popular, IX Obiceiurile şi X
Manifestări etnografico-folclorice contemporane.

15

Ioan Haţegan, Ghid monografic. Bibliografia monografiilor de localităţi bănăţene,
Timişoara, Edit. Banatul, 2006, p. 19.
16
Violeta Blaj, Elena Grigorescu, Zona etnografică Făget, Edit. Sport Turism, Bucureşti,
1985.
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Pe parcursul a 164 de pagini, autoarele prezintă caracteristicile unei
zone etnografice bine conturate, ce s-a impus în spaţiul socio-cultural
bănăţean ca o entitate aparte, fiind considerată pe bună dreptate o adevărată
Bucovină a Banatului, nu numai prin etimologie toponimică, dar şi prin
sinonimia bogăţiilr folclorice şi etnografice păstrate nealterate timp de
secole. Rezultat al cercetărilor de teren efectuate mai bine de un deceniu,
lucrarea prezintă cu sobrietate şi rigoare, dar, în acelaşi timp, cu căldură şi
pasiune, evoluţia modului de viaţă a locuitorilor din această zonă, a
ocupaţiilor tradiţionale, a portului popular, a datinilor şi obiceiurilor,
contribuind astfel la o mai bună cunoaştere a ceea ce reprezintă tezaurul de
valori ale civilizaţiei şi culturii populare româneşti
Schimbările intervenite în societatea românească după înlăturarea
regimului comunist în decembrie 1989 şi revenirea la un regim democratic,
au influenţat pozitiv şi cercetarea istorică, inclusiv pe cea monografică, pe
mai multe direcţii. Pe deoparte se continuă elaborarea de monografii locale
pentru obţinerea gradului didactic I sau promovarea examenului de licenţă,
cu o structură aproape standardizată: cadrul geografic şi natural, istoria
localităţii, populaţia, ocupaţiile, port popular şi viaţa spirituală şi aspecte
metodice, care, în ciuda unor oportunităţi sporite de cercetare, sunt, în cea
mai mare măsură simple compilaţii, unele la limita plagiatului.
Pe de altă parte, se fac cercetări, de cele mai multe ori temeinice, în
arhive şi biblioteci pentru elaborarea de monografii destinate tiparului.
Astfel că, după primul deceniu postdecembrist, cele mai importante
localităţi din nord-estul Banatului vor avea monografii tipărite prin efortul
autorităţilor locale sau judeţene. O simplă înşiruire cronologică oferă
imaginea eforturilor generoase pentru punerea în valoare a istoriei locale,
suport esenţial al demersului identitar:
- Dumitru Tomoni, Monografia oraşului Făget, Timişoara, 1994, 84 p.
- Dumitru Tomoni, Făget. Monografie istorică, Lugoj, 1999, 380 p.
- Kaczián János, Nagy Yanko Teodóra, Volt egzsyer egy
Bunpaszekazárd. A fost odată Bunea Mică, Szekszárd, 2000, 128 p.
- Traian Babescu, Monografia comunei Fârdea, Edit. Mirton, Timişoara,
2003, 166 p.
- Napoleon Ceauşescu, Monografia comunei Margina, vol.IV, Lugoj, Edit
Dacia Europa Nova, 2004, 192 p.
- Napoleon Ceauşescu, Monografia comunei Margina, vol.III. 225 de ani
de învățământ românesc, Lugoj, Edit Dacia Europa Nova, 2004,
- Napoleon Ceauşescu, Mărioara Ceauşescu, Monografia comunei
Margina, vol. I, Lugoj, Edit. Nagard, 2006, 328 p. ; (ediția a II-a, 2013,
420 p.)
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Mărioara Ceauşescu, Monografia comunei Margina, vol. II. Un colț de
țară...o pagină din Istoria Națională, Lugoj, Edit. Nagard, 2006,
- Monografia comunei Tomeşti, coord. Mircea Matei, Lugoj, Edit.
Nagard, 2007, 160 p.
- Petru Ursulescu, Ana Ursulescu, Curtea. File de istorie, vol. I, De la
origini până la Unirea din 1918, Timişoara, Edit. Eurostampa, 2011,
444 p.
- Ana Ursulescu, Ţinutul Făgetului. Comunitate, biserică şi şcoală între
anii 1842-1918, Timişoara Edit. Eurostampa, 2012, 398 p.
- Ciprian Mert , Sintești- picuri de istorie, 2012, 268 p.
- Dan Buruleanu, Ioan Traia, Răchita. Monografie ilustrată, Timişoara,
Edit. Solness, 2013, 176 p.
- Mărioara Ceauşescu, Napoleon Ceauşescu, Album Monografic al
comunităților Margina și Zorani, Lugoj, Edit. Nagard, 2014, 758 p.
- Monografia comunei Ohaba Lungă, lucrare elaborată de Coțolan
Voichița intreprindere individuală, 2014, 170 p.
- Dan Buruleanu, Ioan Traia, Bucovăţ. Monografie ilustrată, Timişoara,
Edit. Solness, 2016, 166 p.
- Ioan Traia, Cătălin Balaci, Groși. Contribuții monografice, Timişoara,
Edit. Eurostampa, 2016, 166 p.
Trecând de la această înşiruire la o analiză aplicată a lucrărilor şi
izvoarelor edite şi inedite folosite, a aparatului critic şi a limbajului utilizat,
putem spune că unele lucrări reprezintă contribuţii indiscutabile la
cunoaşterea evoluţiei istorice a nord-estului Banatului şi la îmbogăţirea
patrimoniului monografic bănăţean şi nu numai, fiind apreciate şi chiar
premiate. Şi cele care nu valorifică toate izvoarele cunoscute, sunt
dezechilibrate în privinţa raportului dintre partea istorică şi cea etnografică,
sau nu oferă o analiză critică a informaţiilor utilizate şi nu excelează prin
rigoare ştiinţifică, pot constitui baza unor viitoare cercetări monografice
scrise cu mai multă rigoare.
Chiar dacă în nord-estul Banatului îşi are originea cercetarea
monografică bănăţeană, exemplul preotului cărturar Partenie Gruescu nu va
fi urmat mai bine de un secol, dar după 1990 aproape toate localităţile
importante din zonă se pot mândri cu monografii tipărite sau în curs de
tipărire.
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Participarea României la Primul Război Mondial. Operaţia
de apărare militară de la Oituz
(26 iulie / 8 august – 17/30 august 1917)
Adrian Deheleanu,
Complexul Muzeal Timișoara

Abstract
The Battle of Oituz had a special significance among all major
confrontations on the Romanian front in the summer of 1917. The Oituz
defense operation ended with the victory of the Romanian troops and
resulted in foiling the strategic plans of the Central Powers to crush the
resistance of the Romanian armed forces, to take Romania out of the war
and to occupy the entire national territory. This result was possible thanks to
the valor of the Romanian command which has firmly and skillfully led the
whole military defense operation and slammed the gate of Trotuș shut in
front of the enemy. Just like at Mărăşeşti, modern defense organization
methods have been applied at Oituz along with forming strong reserve
troopsat the supreme command’s disposal and good and constant
cooperation between weapons, engineer troops, aviation and aerostation. It
has proved to be very useful in the battles fought by the Romanian army
infantry.
Keywords: Oituz, battle, Moldova, front, resistance, Romanian army.

În luna iulie 1917, situaţia militară pe diversele fronturi ajunsese din
nou critică pentru Antată.Ofensiva generalului rus L.S.Kornikov fusese
oprită.Trecând la contraofensivă, Puterile Centrale au înfrânt trupele ruse,
împingându-le spre Est, într-o retragere dezordonată.În aceste condiţii se
sconta pe pe nimicirea forţelor româno-ruse din Moldova şi scoaterea
României din război, printr-o ofensivă concentrică a două grupuri de
armate: unul, comandat de Mackensen,în zona Nămoloasa, altul, comandat
de Gerock, în zona Oituzului. Potrivit planului, trupele române urmau să fie
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prinse într-un uriaş cleşte, nimicite, iar Moldova ocupată.Rezistenţa eroică a
românilor a spulberat însă acest plan de nimicire1.
Succesiunea în timp a acţiunilor militare din vara anului 1917 a
generat trei operaţii: operaţia ofensivă a Armatei a 2-a română în zona
Mărăşti,cunoscută sub denumirea de bătălia de la Mărăşti; operaţiile de
apărare ale Armatei 1 române din zona Mărăşeşti şi a aripii drepte a Armatei
a 2-a în zona Oituz, cunoscute sub denumirea de Bătălia de la Mărăşeşti şi
bătălia de la Oituz2.
Bătălia de la Oituz a fost declanşată la 26iulie/8august 1917, două
zile după începutul bătăliei de la Mărăşeşti.Inamicul, care dispunea de forţe
net superioare celor române (54 batalioane şi 200 guri de foc de asediu,
comparativ cu 34 batalioane şi 104 guri de artilerie ale Corpului 4 armată
român) plănuia să atragă forţele de la Mărăşeşti şi să execute o lovitură
principală pe direcţia Oneşti3.
La 26 iulie/8 august 1917, după un puternic bombardament de
artilerie,executat în parte cu proiectile încărcate cu substanţe toxice de
luptă, mai violent între valea Slănicului şi valea Oituzului, gruparea de
izbire a Grupului Gerok a trecut la ofensivă în prezenţa arhiducelui Iosif,
aflat la punctul de comandă înaintat al Diviziei 71 infanterie austro- ungare.
Trupele acestei mari unităţi, sprijinite de focul a numeroase tunuri şi
obuziere grele, au rupt apărarea Diviziei 6 infanterie la joncţiunea dintre
regimentele 11 infanterie şi 7 vânători, înaintând spre vârful Bălcuţa (cota
704) şi dealul Manaşcu (cota 631), puncte cheie din dispozitivul apărării
române. Cu toate contraatacurile executate de subunităţile din rezerva
batalioanelor şi regimentelor în scopul limitării pătrunderilor inamicului şi
restabilirii situaţiei, înălţimile Bălcuţa şi Manaşcu au fost ocupate, trupele
române repliindu-se luptând între dealurile Matiuşca şi Arşiţei. Până în seara
zilei, inamicul a pătruns şi în partea de vest a satului Ferestrău, astfel că în
noaptea de 26 spre 27 iulie (8/9 august) 1917 Divizia 6 infanterie se apăra
pe aliniamentul : dealul Matiuşca, unde se lega cu stânga Diviziei 7
infanterie, imediat est Ferestrau, dealul Leşunţu, dealul Sticlăriei, dealul
Chioşurile, cota 1081, unde făcea joncţiunea cu flancul drept al Diviziei 8
infanterie4.
Generalul G. A. Dabija, Armata română în războiul mondial (1916—1918), vol. IV,
Bucureşti, 1936, p. 162.
2
Ibidem, p. 149.
3
Ibidem, p. 150.
4
Ibidem, p. 161.
1
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Pe frontul Diviziei 7 infanterie române, atacul executat de unităţile
Diviziei 117 infanterie germane a vizat, într-o primă etapă, nimicirea
forţelor din apărare şi cucerirea vârfului Ungureanu, cu cota 779, înălţime
asupra căreia inamicul a tras pâna la ora 15 peste 2000 de proiectile de
diferite calibre. Sub presiunea unor forţe de patru-cinci ori mai numeroase,
batalioanele 1 şi 2 din Regimentul 16 infanterie „Suceava“ au fost silite să
se retragă pe un aliniament situat la aproximativ un kilometru spre est de
înălţimea Ungureanu, unde, împreună cu batalionul 3 din acelaşi regiment,
precum şi cu două batalioane din Regimentul 1 marş, au trecut la
consolidarea poziţiei. În acelaşi timp, Brigada 13 infanterie (regimentele 15
si 27), care constituia aripa dreaptă a diviziei, a suportat atacul Diviziei 70
infanterie austro-ungare. Încercările făcute de regimentele 313 si 314
honvezi — prima la ora 10,20 şi a doua la 14,30 — în scopul de a cuceri
vârful Pravila, cu cota 875, au fost respinse cu pierderi mari pentru inamic.
Un rol important în oprirea ofensivei Diviziei 70 infanterie austro- ungare,
în ziua de 26 iulie/8 august 1917, 1-a avut focul de baraj precis executat de
artileria marii unităţi române5.
Pe restul frontului Armatei 2 române, în afara câtorva atacuri
executate de inamic în sectorul Măgurei Caşin, toate respinse de unităţile
Brigazii 16 din Divizia 8 infanterie, nu s-au semnalat decât schimburi de foc
şi acţiuni de patrule.Prima zi de ofensivă s-a soldat cu o patrundere
periculoasă a inamicului la centrul dispozitivului trupelor române, de o parte
şi de alta a văii Oituzului, în timp ce la cele două extremităţi unitatile
Corpului 4 armată român au menţinut cu fermitate poziţiile. Faţă de această
situaţie, a doua zi, generalul Gheorghe Văleanu, comandantul corpului, a
hotărât ca trupele de la flancul stâng al Diviziei 7 infanterie, împreuna cu
forţe din Divizia 6 infanterie, să execute un contraatac viguros pentru a
recâştiga terenul pierdut în ziua precedentă6.
Acţiunea s-a declanşat în zorii zilei de 27 iulie/9 august 1917, la ora
4.30, dar după o înaintare de aproape un kilometru, trupele române au fost
oprite de focul puternic al inamicului. După aceea, timp de câteva ore,
asupra poziţiilor româneşti s-a abătut din nou bombardamentul artileriei
duşmane, acesta răvăşind tranşeele, întrerupând legăturile telefonice şi
provocând pierderi apărătorilor. Inamicul s-a lansat apoi în atac. O parte din
forţe a acţionat frontal, în timp ce restul lor a atacat prin văi cu scopul de a
lovi trupele române în flancuri. Ca urmare, aripa stângă a Diviziei 7
5

6

Arhiva M.Ap.N., fond Corpul 4 armată, dosar nr. 55/1917, vol. I, f. 8—9.
Ibidem, f. 11.
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infanterie,copleşită de forţele numeroase ale adversarului, a început să se
retragă, antrenând şi subunităţile de la flancul drept al Diviziei 6 infanterie.
Tot în această zi,după lupte extrem de înverşunate duse în sectoral Slănic,
inamicul a reuşit să cucerească vârful Pravila.Pentru forţele române din zonă
situaţia devenise evident critică. Principalele forme de teren pe care se
sprijinea apărarea regimentelor din eşalonul întâi al diviziilor 7 şi 6
infanterie (Pravila, Ungureanu, Bălcuţa, Manaşcu) fuseseră ocupate de
inamic. Unităţile germane şi austro-ungare înaintau spre ultimul şir de
înălţimi ce le despărţeau de Târgu Ocna, la nord, şi de cele de la sud de
valea Oituzului, care, odată cucerite, le-ar fi permis o debuşare uşoară spre
Oneşti. Pătrunderea inamicului spre Oneşti ar fi periclitat grav stabilitatea
apărării forţelor noastre în zona Mărăşeştilor7.
Sub presiunea puternică a adversarului, trupele române au amenajat
în grabă lucrări genistice pe culmea Năneasa, pe dealurile Cireşoaia,
Muncelu, Matiuşca, Leşunţu, Chioşurile şi pe înălţimea cu cota 1018. În
ziua de 28 iulie/10 august 1917 ofensiva marilor unităţi ale Grupului Gerok
a continuat cu aceeaşi înverşunare pe întregul front al Corpului 4 armată. În
fâşia Diviziei 6 infanterie, acţiunile Diviziei 71 infanterie austro-ungare şi a
trupelor de la flancul drept al Diviziei 117 infanterie germane nu mai aveau
însa vigoarea celor din zilele anterioare întrucât — dupa cum afirma chiar
arhiducele Iosif — „românii opun pretutindeni o rezistenţă foarte dârză şi
cedează terenul numai pas cu pas şi adeseori se apără cu contraatacuri foarte
puternice, ceea ce „încetinează mult acţiunea noastră de atac“. . Într-adevăr,
primind ca întărire câteva subunităţi de marş de la Divizia 8 infanterie, trei
batalioane din Regimentul 2 marş al Diviziei 7 infanterie, iar, din dupăamiaza zilei, şi Brigada 2 călăraşi, care s-a instalat în apărare pe dealul
Bâtca Carelor, Divizia 6 infanterie a combinat cu măiestrie apărarea pe
poziţie cu contraatacuri executate prin surprindere. Numai pe dealul
Sticlăriei, un detaşament pus sub comanda locotenent-colonelului Ioan
Stângaciu, a contraatacat de trei ori, producând pierderi mari Regimentului
18 honvezi8.
Toate încercările inamicului de a pune stăpânire pe dealul Matiuşca
s-au izbit de rezistenţa ferma a ostaşilor Regimentului 11 infanterie.În
schimb,trupele germane au ajuns până la marginea de vest a satului
Grozeşti. Presată puternic de adversar, aflată tot timpul sub un foc violent de
artilerie, Divizia 7 infanterie nu a putut păstra poziţiile şi s-a retras cu
7
8

Ibidem, f. 13.
Ibidem, f. 15.
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pierderi mari spre Slanic şi muntele Coşna (cota 789), păstrând legătura cu
trupele de la dreapta Diviziei 6 infanterie, care se menţineau pe dealul
Matiuşca. În tot acest timp trupele române au luptat cu un eroism fără
seamăn, au contraatacat necontenit cu baioneta la armă, încercând să
stăvilească înaintarea duşmanului. Pe timpul acestor încleştări, comandantul
Regimentului 16 infanterie „Suceava“, colonelul Cezar Mihail, a adunat
vreo sută de oameni pe care i-a instalat pe creasta între înălţimile cu cotele
702 şi 789, reuşind astfel să oprească atacul unui batalion inamic din
Brigada 15 rezervă, precum şi al Batalionului alpin Wurtemberg. De pe
Coşna, trei companii româneşti au contraatacat cu hotărâre, dar au fost
respinse de focul puternic al inamicului. În fruntea uneia dintre ele se afla
capitanul francez Paul Berge, ofiţer ataşat pe lângă Regimentul 16
infanterie, care a căzut ucis de gloanţe, strigând soldaţilor în limba română :
„Înainte băieţi, mereu înainte!“9.
Rezultatele obţinute de Corpul 8 armata austro-ungar în primele trei
zile de ofensivă, aducerea unor forţe proaspete pe frontul de la Oituz,
îndeosebi a celor luate din faţa Corpului 2 armata român, au determinat
comandamentul inamic să-şi intensifice acţiunile ofensive cu scopul de a
forţa deschiderea defileului Grozeştilor şi a continua apoi atacul pentru a
ajunge la Oneşti. În acest timp, la Mărăşeşti, Armata 1 română oprise
ofensiva Armatei 9 germane. Pe frontul Oituz, însă, situaţia forţelor de la
flancul drept al Armatei 2 române devenise critică. Pentru depăşirea ei se
impunea aducerea unor noi unităţi în zona luptelor. În consecinţă, generalul
Al. Averescu a cerut Marelui Cartier General să-i trimită ajutoare.
„Presiunea inamicului pe frontul diviziilor 6 şi 7 infanterie întrece puterea
lor de rezistenţă. Nevoia de întăriri se simte din ce în ce mai mult“ — se
spunea în raportul Armatei 210.
Faţă de această situaţie, Marele Cartier General a pus la dispozitia
armatei Divizia 1 cavalerie, care se afla în dimineaţa de 28 iulie/10 august
1917 în apropierea localităţii Răcăciuni (20 km nord-est de Oneşti), urmând
să sosească la Oneşti în dimineaţa zilei următoare. Totodată, a ordonat
Armatei 2 să retragă de pe linia frontului, în rezervă, o întreagă divizie. I s-a
mai promis generalului Averescu, ca întărire, un batalion rus ce se afla la
Târgu Ocna şi un regiment, tot rusesc, aflat la Buhuşi, forţe care până la
urmă n-au mai sosit în fâşia armatei 2 române, ele fiind introduse în luptă la
flancul stâng al Armatei 9 ruse11.
9
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În noaptea de 28 spre 29 iulie (10 spre 11 august) 1917, la Târgu
Ocna urma să sosească Batalionul de vânători de munte, pus la dispozţia
Corpului 4 armată. În acelaşi timp, Marele Cartier General a comunicat
Armatei 2, că i se mai trimite în ajutor Brigada de grăniceri luată de la
Armata 1. Cu aceste forţe, puse la dispoziţie de Marele Cartier General,
Armata 2 trebuia, conform ordinului de operaţie nr. 4, să restabilească „cu
orice preţ şi grabnic situaţia la aripa sa dreapta,împiedicând pe inamic să
intercepteze comunicaţiile din valea Trotuşului“. Comandamentul armatei,
la rândul lui, a luat în cursul zilei de 29 iulie/ 11 august 1917 o serie de
măsuri menite să consolideze situaţia Corpului 4 armată : a ordonat
comandantului Corpului 2 armată să pună la dispoziţie trei batalioane care
să întărească Divizia 6 infanterie ; să scoată de la diviziile 1 şi 12 infanterie
cât mai multe batalioane pe care să le îndrepte în marş forţat spre
Mănăstirea Caşin ; să pregătească retragerea forţelor sale pe aliniamentul
dealul Slatina, Ră- chitaşu Mare, Ireşti. „Important pentru situaţia generală a
armatei era să se oprească presiunea din sectoral Oneşti. De aceea, Corpul 2
armată trebuia să trimită spre acest sector maximum de batalioane ce va
putea ridica de pe frontul său“. Corpului 4 armată i s-a ordonat să
concentreze ajutoarele ce-i soseau la vest de Oneşti şi să nu le angajeze în
luptă fără aprobarea armatei12.
În ziua de 29 iulie/11 august 1917 s-a ajuns la o situaţie extrem de
grea şi încordată la aripa dreaptă a Armatei 2 române. Inamicul a reluat cu
putere ofensiva pe întregul front al Diviziei 7 infanterie. Divizia 70
infanterie austro-ungară a reuşit să scoată din poziţiile de apărare unităţile
de la flancul drept al diviziei române şi să cucerească vârful Cireşoaia,
ameninţând astfel să taie legătura trupelor noastre cu trupele ruse vecine din
dreapta. Pe timpul desfăşurării acestor ac- ţiuni Regimentul 15 infanterie a
opus o rezistenţă eroică pe dealul Cireşoaia, unul din stâlpii apărării trupelor
române. Fiind însă atacată puternic frontal, supusă unui bombardament
nimicitor de artilerie şi învăluită pe la flancul stâng, unitatea a fost silită să
se replieze în valea Trotuşului. Concomitent, trupele germane şi austroungare au atacat violent poziţiile apărate de Brigada 14 infanterie, care
constituia flancul stâng al diviziei române, şi dezvoltând ofensiva, au pus
stăpânire pe dealul Coşna şi dealul Ştibor, ultima barieră în drumul spre
valea Trotuşului. Asupra localităţilor Târgu Ocna, Nicoreşti, Bogdăneşti,
asupra căii ferate din valea Trotuşului, gărilor şi şoselei naţionale se abăteau
necontenit proiectilele artileriei germane. Punctele de comandă ale Corpului
4 armata şi Diviziei 7 infanterie au trebuit să părăsească localităţile Oneşti şi
12
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Târgu Ocna, mutându-se mai în adâncime, pe P.T. Picioarele (cota 502),
într-o vâlcea13.
Între timp au sosit în fâşia de apărare a Armatei 2 române primele
întâriri, care au fost angajate imediat în luptă în scopul restabilirii situaţiei.
Două batalioane au fost dirijate către flancul drept al Diviziei 7 infanterie,
unde, printr-un contraatac viguros, la baionetă, au reuşit să oprească
înaintarea trupelor inamice şi să recucerească o parte din terenul pierdut14.
La stânga Diviziei 7 infanterie a fost angajată Divizia 1 cavalerie,
descălecată, abia sosită în zonă. Înainte ca Divizia 1 cavalerie să înceapă
deplasarea spre aliniamentul de pe care urma să fie introdusă în luptă, la
Oneşti a sosit generalul Al. Averescu, comandantul Armatei 2 române, care,
adunând ofiţerii acestei mari unităţi, le-a spus : „ La cererea mea, aţi fost
întorşi din drum şi aduşi într-o noapte pe aceste plaiuri istorice, în clipe de
grea cumpănă pentru soarta ţării. Vrăjmaşul bate puternic, de 3 zile, în
poarta Oituzului şi la ora aceasta frontul este rupt între diviziile 6 şi 7
infanterie, creându-se un gol de peste 6 km. Aceste mari unităţi — ale căror
regimente au luptat eroic şi fără odihna trei zile şi trei nopti, suferind mari
pierderi — şi-au con- sumat toate disponibilităţile, folosindu-le pentru
contraatacuri. Nici Marele Cartier nu mai dispune de trupe şi, chiar de ar
vrea, ele n-ar fi putut ajunge aici aşa de repede ca voi. Duşmanul, ajutat de
teren şi bine sprijinit de o artilerie puternică, presează fără încetare, în ideea
iniţială de a pătrunde pe valea Trotuşului,întorcând astfel dreapta Armatei 2
şi ameninţând serios chiar şi comunicaţiile Armatei 1, care luptă din greu la
Mărăşeşti. V-am schiţat acest tablou întunecat, în care n-am exagerat nimic,
ca să vă daţi seama ce consecinţe ar avea reuşita manevrei inamicului şi ca
să desprindeţi gravitatea momentului, importanţa misiunii şi urgenţa
intervenţiei diviziei de cavalerie în oprirea avalanşei duşmane. Arătaţi
lămurit soldaţilor voştri pentru ce vă aflaţi aici, ca să se deprindă şi ei cu
gândul că au fost sortiţi să lupte şi să moară pentru salvarea patriei“15.
Îmbărbătaţi de acest îndemn patriotic şi constienţi de răspunderea ce
apasă pe umerii lor, militarii Diviziei1 cavalerie s-au avântat cu elan în
luptă. În aceeaşi zi de 29 iulie/11august 1917 ,la ora 19, contraatacând prin
surprindere la baionetă, ei au respins forţele inamice, producându-le pierderi
mari şi luând numeroşi prizonieri. În scurtă vreme, au fost alungate trupele
germane de pe formele de teren Poiana lui Boboc, Ştibor şi de pe pantele de
est ale dealului Coşna. Aici a căzut luptând vitejeşte, alături de numeroşi
13
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alţi soldaţi şi ofiţeri, capitanul Constantin Brăileanu, comandantul
escadronului 1 din Regimentul 10 roşiori. Rănit la un brat, el a continual să
încurajeze ostaşii, dar când mai avea de făcut câţiva paşi pentru a ajunge
într-o tranşee din care fusese scos inamicul, o schijă de grenadă i-a străpuns
pieptul. Îndârjiţi de moartea comandantului lor, cavaleriştii escadronului au
fost primii care au pătruns în puternica poziţie ocupată de inamic în Poiana
lui Boboc. La miezul nopţii, sublocotenentul Alexandru Guliano, singurul
ofiţer valid al escadronului, trimitea următorul raport către comandantul
regimentului : „Ne aflăm pe obiectiv, dar ne-am pierdut capitanul, căzut ca
un erou. Escadronul este injumătăţit. Aştept or- dine“16.
Prin acţiuni viguroase, ce au probat din plin spiritul de eroism şi
jertfa ce anima militarii români, momentul de criză în situaţia trupelor
noastre trecuse, dreapta Armatei 2 române reuşind să-şi stabilizeze poziţia.
După patru zile de crâncene înfruntari, unităţile de la flancul drept al
Armatei 2 române reuşiseră să oprească inaintarea inamicului. Succesul a
fost posibil datorită măsurilor iniţiate oportun de Marele Cartier General şi
de comandamentul Armatei 2 române17.
Dacă la nivelul Armatei 2 române s-au întreprins măsuri de
deplasare rapidă a unor unităţi şi subunităţi din sectoarele mai puţin
solicitate în centrul de greutate al apărării, Marele Cartier General a dirijat
în zonă mari unităţi disponibile, astfel încât să asigure o schimbare
favorabilă a raportului de forţe. Acest fapt a fost posibil datorită preocupării
eşalonului superior de comandă al armatei române de a constitui rezerve
strategice în funcţie de posibilităţi şi care, în momente de criză, să poată fi
dirijate rapid în zonele fierbinţi ale frontului18.
Stabilizarea apărării şi oprirea înaintării inamicului au creat premise
favorabile executării unei riposte ofensive de proporţii. În ziua de 30
iulie/12 august 1917 pe frontul Corpului 4 armată s-au facut pregătiri pentru
executarea ripostei ofensive. La ora 16, unităţile Diviziei 7 infanterie şi
Batalionul de vânători de munte, în cooperare cu Regimentul 196 infanterie
rus, vecinul de la dreapta Armatei 2 române, au primit ordin să contraatace
şi să recucerească dealul Cireşoaia, cu cota 772. Batalioanele Regimentului
27 infanterie au urcat în graba pantele nord-estice ale dealului Vrânceanu, în
timp ce vânătorii de munte, având la stânga batalionul din Regimentul 15
infanterie, au înaintat pe dealul Măgura spre Cireşoaia, sprijiniţi de focul
bateriilor de artilerie din pozitiile de pe celălalt mal al Trotuşului.
16
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Desfăşurându-se din mişcare pentru asalt, vânătorii de munte şi infanteriştii
cu baionetele la arme au zdrobit rezistenţele inamicului şi, la căderea serii,
poziţiile de pe înălţimile Vrânceanu, Măgura, Grohotişul, inclusiv vârful
Cireşoaia se gaseau sub controlul trupelor române. Unităţile Diviziei 70
infanterie austro-ungare fuseseră silite să se retragă în dezordine, lăsând pe
teren un mare numar de militari morţi şi răniţi, precum şi cantităţi mari de
armament. Câteva sute de soldaţi şi ofiteri inamici au fost făcuţi prizonieri.
Comunicatul oficial al Marelui Cartier General, din seara zilei de 30 iulie/12
august 1917, arăta printre altele: „În regiunea muntoasă dintre valea
Dofteanei şi a Putnei, toate atacurile pe care inamicul le-a dat în văile
Slănicului şi Oituzului, fără a ţine seama de pierderi, au fost respinse.
Trupele noastre de infanterie şi cavalerie, contraatacând în urmă pe inamic,
1-au pus pe fugă în dezordine şi au ocupat mai multe înălţimi. S-au luat
peste 600 de prizonieri şi 4 mitraliere. La această acţiune au dat un preţios
ajutor bravele trupe ruse de la nord care, după ce au respins mai multe
atacuri violente inamice, au luat ofensiva, respingând pe inamic alături de
trupele române19.
Pe restul frontului Corpului 4 armată nu au avut loc în această zi
acţiuni de luptă deosebite. La aripa de sud a Armatei 2 române, în urma
retragerii Corpului 8, din Armata 4 rusă, din regiunea Panciu, Străoani,
comandamentul Corpului 2 armată român a constituit înapoia stângii, în
zona satului Varniţa, Dealul Porcului, dealul Momâia, un detaşament din
două escadroane de cavalerie, două regimente de marş, un batalion din
Regimentul 22 infanterie, Regimentul 2 vânători şi trei baterii de artilerie,
cu misiunea de a interveni, la nevoie, în zona de joncţiune dintre Armata 4
rusă si Armata 2 română. Această măsură a fost adoptată şi spre a veni în
sprijinul generalului Aleksandr Ragoza, în situaţia în care comandantul
Armatei 4 ruse raporta Marelui Cartier General român : „Forţele mele se
micşorează în fiecare zi şi nu e departe timpul când flancul drept al trupelor
mele extenuate va fi rupt de aripa stângă a Armatei 2 române, ceea ce va
putea să aducă această armată într-o poziţie critică“20.
În ziua următoare, comandantul Armatei 4 ruse a înştiinţat Armata 2
română că pierderea sectorului Panciu îl sileşte să retragă trupele sale de la
flancul drept al Armatei 1 române pe aliniamentul Ireşti, Diocheţi,
Modruzeni. Ca urmare, generalul Al. Averescu a ordonat Corpului 2 armată
ca, în noaptea de 31 iulie spre 1 august (13 spre 14 august) 1917, să se
replieze pe malul stâng al râului Vizantea şi să se regrupeze în rezerva
19
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Divizia 1 infanterie, cu o brigadă în zona Răcoasa, Mărăşti şi cu cealaltă la
Câmpuri. Înţelegând să valorifice succesele obţinute în zilele precedente,
comandamentul român a hotărât, prin ordinul de operaţie nr. 2295 al
Armatei 2, să execute, în ziua de 31 iulie/13 august 1917, riposta ofensiva
de o mai mare amploare. Divizia 7 infanterie trebuia să continue atacurile în
zona Cireşoaia, în cooperare cu unităţi din Divizia 2 infanterie rusă; Divizia
1 cavalerie, întărită cu două batalioane din Regimentul 22 infanterie, cu
două batalioane de grăniceri şi cu două baterii de artilerie de la diviziile 6 şi
7 infanterie, avea misiunea să zdrobească rezistenţa inamicului de pe dealul
Coşna şi să dezvolte apoi ofensiva pe- direcţia satului Slănic, iar Brigada de
grăniceri să atace în fâşia Diviziei 6 infanterie spre dealul Arsiţa, pe la nord
de dealul Sticlăriei (cota 607,3) şi să cucerească aceasta înălţime. Astfel, se
constată că, paralel cu măsurile luate de comandamentul român pentru a
stabiliza situaţia la aripa dreaptă a Armatei 2, s-au creat disponibilităţi de
trupe, care, în condiţiile eşecului trupelor aliate ruse în zona Panciu, să
colmateze breşa creată de inamic. De notat că în situaţia creată Armata 2
română trebuia să desfaşoare — în ansamblul operaţiei de apărare pe care o
purta — acţiuni ofensive substanţiale, în scopul, pe de o parte, de a recupera
terenul pierdut la aripa dreaptă, iar, pe de altă parte, să asigure joncţiunea cu
marea unitate vecină de la aripa stângă21.
În zorii zilei de 31 iulie/13 august 1917, după un scurt dar violent
bombardament de artilerie, unităţile Diviziei 7 infanterie au pornit la atac,
punând stăpânire relativ repede pe vârful Măgura şi pe cota 772 (P.T.
Cireşoaia). Trupele Diviziei 70 infanterie austro-ungare, surprinse de
impetuozitatea atacului, s-au retras în dezordine spre Slănic. Spre seară,
inamicul a contraatacat cu rezerve aduse în grabă şi a reuşit să respingă
Regimentul 195 infanterie rus şi să ameninţe cu învăluirea trupele
Regimentului 27 infanterie de la flancul drept al Diviziei 7 române. Pentru a
evita încercuirea, acestea s-au repliat câteva sute de metri spre est, părăsind
vârful Cireşoaia. În aceeaşi zi, regimentele Diviziei 1 cavalerie şi câteva
subunităţi de grăniceri au asaltat poziţiile duşmanului de pe dealul Coşna
(cotele 789 si 703). Luând crestele abrupte dintre Coşna şi satul Grozeşti,
cavaleriştii şi grănicerii, ca nişte autentici vânători de munte, au zdrobit
rezistenţa adversarului şi au pus stăpânire pe dealul Coşna. Aici, ostasii au
organizat imediat apărarea şi sistemul de foc pe această formă de teren,
menţinând-o ferm în mâinile lor cu toate contraatacurile inamicului date în
scopul de a o recuceri.Pierderile suferite de trupele proprii şi rezistenţa
înverşunată a trupelor germane nu au permis însă Diviziei 1 cavalerie să
21
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continue înaintarea spre Slănic. Oricum, se poate aprecia că intervenţia
oportună şi fulgerătoare a Diviziei 1 cavalerie, coroborată cu rezistenţa
eroică a trupelor Diviziei 7 infanterie, a barat revăsarea inamicului,
restabilind echilibrul rupt la un moment dat în bătălia Oituzului şi oprind
pătrunderea în Moldova22.
În dimineaţa zilei de 31 iulie/13 august 1917, după un marş
extenuant executat pe timpul nopţii, a ajuns pe câmpul de luptă, în fâşia
Diviziei 6 infanterie, şi grosul Brigăzii de grăniceri. Către ora 10 grănicerii
au pornit la atac, dar fiind primiţi de adversar cu un puternic foc de artilerie
şi de arme automate, ei n-au reuşit să cucerească poziţiile acestuia. În iureşul
lor, grănicerii ajunseseră până la reţelele de sârmă ale inamicului. În situaţia
creată, generalul Averescu, aflat la postul de comandă al Diviziei 6
infanterie, a ordonat reluarea atacului în după-amiaza zilei. Cu tot eroismul
de care au dat dovadă soldaţii şi ofiţerii Brigăzii de grăniceri, nici în
următoarele acţiuni întreprinse de ei nu s-au obţinut succesele scontate. În
cursul nopţii grănicerii aveau să continue lupta, respingând cinci atacuri
inamice. În aceste confruntări, Brigada de grăniceri a pierdut aproape
jumătate din efectivul său : 27 ofiţeri—8 morţi şi 19 răniţi—şi aproape 1200
soldaţi, gradaţi şi subofiţeri—morţi şi răniţi. Dintre ofiţerii ucişi în luptă
unul era comandant de batalion (maiorul Petre Caracaş), iar alţi patru
comandanţi de companie. Aici a căzut la datorie, luptând cu o singură
mână, aruncând grenadă după grenadă, legendarul erou—caporalul
Constantin Muşat. Grav rănit pe timpul luptelor din iarna 1916/1917,
caporalul grănicer, cu un braţ amputat, a cerut sa nu fie reformat, ci trimis
din nou pe front ca aruncător de grenade. Jertfa lui a rămas ca o „pildă
mişcătoare de înţelegere a datoriei către ţară, dincolo de marginile fixate şi
de legile firii şi de ale oamenilor“. În zilele următoare Brigada de grăniceri
avea să fie retrasă de pe font şi trecută în rezerva Corpului 4 armată, la
Oneşti23.
Până spre seara zilei de 31 iulie/13 august 1917, în sectoral Oituz
raportul de forţe se schimbase în favoarea trupelor române. Trupele Armatei
2 române reuşiseră să interzică definitiv înaintarea forţelor germane şi
austro-ungare, să stabilizeze apărarea pe forme favorabile de teren şi să
asigure joncţiunea la aripi cu marile unităţi vecine. Totodată, unităţi şi mari
unităţi de la dreapta Armatei 2 române desfăşuraseră cu succes şi acţiuni
ofensive, care au avut drept consecinţe îndepărtarea Corpului 8 armată
austro-ungar de valea Trotuşului, epuizarea în mare parte a capacităţii
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ofensive a marilor unităţi inamice, consolidarea apărării trupelor române pe
înălţimile Măgura şi Coşna. Rezultatele obţinute erau, în general, pe măsura
obiectivelor stabilite. Nu numai că ofensiva duşmanului fusese oprită la
Oituz, dar trupele noastre se consolidaseră în poziţii de apărare care
permiteau, pe de o parte, să reziste în condiţii favorabile noii încercări a
adversarului de înaintare, iar, pe de alta parte, crea posibilitatea constituirii
unor rezerve prin degajarea din front a unor unităţi şi subunităţi.
Concomitent, poziţiile întarite dădeau posibilitatea unui rulaj al forţelor între
linia frontului şi spatele acestuia în scopul odihnei şi refa- cerii atât de
necesare mult încercatelor trupe ale Corpului 4 armată24.
Către seara aceleiaşi zile de 31 iulie/13 august 1917, generalul
Averescu a ordonat Corpului 4 armată să se întarească pe poziţiile pe care se
afla şi să ia masuri pentru respingerea eventualelor atacuri ale adversarului.
Totodată, Corpul 2 armată trebuia să se replieze circa 10 km şi să ocupe
aliniamentul dealul Slatina, Ireşti. În cursul nopţii, sub protecţia unor atacuri
cu caracter limitat, executate de mici subunităţi, şi sub o perdea de focuri de
artilerie, prin care s-a urmărit inducerea în eroare a adversarului din contact,
unităţile române s-au desprins de inamic şi au ocupat noile poziţii fără ca
trupele germane şi austro-ungare din faţă să sesizeze manevra executată.În
zilele următoare, până la data de 5/18 august 1917, pe frontul Corpului 4
armată au avut loc acţiuni de luptă cu caracter local, schimburi de focuri,
dueluri de artilerie, trupele noastre amenajându-şi genistic poziţiile,
completându-şi efectivele şi muniţiile. În acest timp escadrilele de aviaţie
ale Armatei 2 române au executat zilnic zboruri de recunoaştere şi de
supraveghere în lungul frontului şi în spatele dispozitivului inamic,
îndeosebi în sectorul Oituz, Măgura Caşin, procurând, ca şi în zilele
precedente, informaţii preţioase comandamentelor noastre. La rândul lor,
avioanele germane au zburat deasupra dispozitivului Corpului 4 armată, au
efectuat recunoaşteri şi au aruncat bombe asupra oraşului Târgu Ocna. În
sectorul din stânga armatei, la joncţiunea cu Armata 1 română, din cauza
pericolului creat de atacurile Corpului 18 rezerva din Armata 9 germană
spre Muncelu, comandantul Armatei 2 române a întărit detaşamentul de
flanc, constituit la 30 iulie/12 august 1917, cu două regimente de infanterie
(4 şi 30 din Divizia 3 infanterie). Acest detaşament a executat un puternic
contraatac în ziua de de 2/15 august 1917 pe direcţia Muncelu, Străoani,
intervenind în ajutorul Diviziei 103 infanterie ruse, ale carei trupe fuseseră
respinse spre Muncelu. Acţiunea promptă a detaşamentului român a avut ca
24

Ibidem, f. 39.

148

rezultat oprirea înaintarii inamicului şi stabilizarea situaţiei la zona de
joncţiune între armatele 2 şi 1 române25.
Un episod inedit s-a petrecut în timpul luptelor din ziua de 3/16
august 1917. Buletinul de informaţii al comandamentului Armatei 2 nota la
acea dată: „În regiunea Măgura Caşinului inamicul a atacat poziţiunile
noastre cu aruncătoare de flăcări, dar direcţia vântului schimbându-se,
flăcările au produs o mare panică în propriile sale rânduri“26.
Eşecul înregistrat de forţele germano-austro-ungare de a străpunge
apărarea română pe la Oituz şi Mărăşeşti, pe două direcţii convergente, în
scopul încercuirii armatelor române şi ruse desfăşurate în dispozitiv
defensiv, a obligat pe inamic, la începutul lunii august 1917, să efectueze
noi pregătiri în vederea reînceperii acţiunilor ofensive. Atât feldmareşalul
August von Mackensen, cât şi arhiducele Iosif, de comun acord, au hotarât
ca ofensiva să fie reluată concomitent în cele doua zone la 6/19 august 1917,
menţinându-se obiectivele iniţiale. Pentru a realiza o superioritate
convenabilă de forţe şi mijloace în punctele de izbire, cei doi comandanţi au
decis să atace pe fronturi înguste ; Grupul Gerok urma să-şi îndrepte
lovitura asupra înălţimii Coşna. La 6/19 august 1917, Grupul Gerok a reluat
ofensiva la Oituz, făcând efortul cu Divizia 117 infanterie germană, de la
centrul dispozitivului, în fâşia apărată de Divizia 1 cavalerie. După o
pregătire de artilerie cu o durată de trei ore, care a vizat îndeosebi poziţiile
trupelor române de pe dealul Coşna (cotele 789 si 703), la ora 11 inamicul a
pornit la atac în valuri succesive. Cu eforturi şi pierderi mari în oameni,
Batalionul alpin Wurtenberg a reuşit să pătrundă la joncţiunea dintre
regimentele 1 călăraşi şi 5 roşiori. Atacate puternic de front şi în flancuri,
unităţile române s-au apărat cu o dârzenie fără seamăn. În cele din urmă,
fiind copleşite de superioritatea numerică a inamicului, lovite neîntrerupt de
focul artileriei şi mitralierelor, ele au fost silite să părăsească vârful Coşna,
disputând terenul pas cu pas27.
Trupele române s-au repliat până la pantele sud-estice ale dealului
Coşna şi s-au consolidat la teren pe linia : cota 532, Poiana lui Boboc,
imediat est cotele 734 si 730.Într-o retrospectivă plină de dinamism,
capitanul Romeo Vidraşcu, fostul comandant al bateriei 4 artilerie călăreaţă,
din Divizia 1 cavalerie, reda în memoriile sale tensiunea luptelor din ziua de
6/19 august 1917 de pe cota 703 : „Noi tragem mereu, îngreunând pe cât se
poate situaţia inamicului. [...] Facem mereu o perdea de foc. Tunurile
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noastre trag îngrozitor, producând pierderi inamicului şi ajutând foarte mult
la salvarea situaţiei. S-au tras până seara peste 300 proiectile. Inamicul se
apropie iar de Nicoreşti, dar odată cu venirea nopţii se opreşte. Noi tragem
mereu, dar mult mai rar. Servanţii de la tunuri au înfăţişarea unor fochişti“28.
În aceeaşi zi, începând de la ora 8,40, pe frontul Diviziei 7 infanterie
au pornit la atac diviziile 70 infanterie şi 7 cavalerie austro-ungare. Micile
pătrunderi realizate de inamic au fost lichidate prin energice contraatacuri,
evidenţiindu-se din nou în lupte Batalionul de vânători de munte. Aflat la un
moment dat în rezerva diviziei, batalionul a primit ordin să contraatace spre
cota 764, unde adversarul pătrunsese în poziţiile apărate de Regimentul 27
infanterie şi înainta spre dealul Vrânceanu. La căderea serii, după o scurtă
pregatire de foc, la care a participat artileria Diviziei 7 infanterie, vânătorii
de munte, cărora li s-au alăturat subunităţi din regimentele 27 şi 15
infanterie, s-au avântat cu atâta vigoare asupra trupelor austro-ungare, încât
acestea s-au retras în panică înspre valea Slănicului, lăsând pe teren zeci de
militari morţi sau răniţi şi numeroase mitraliere. Peste 150 de soldaţi şi
ofiţeri din Regimentul 10 dragoni au fost făcuţi prizonieri. Pierderile
Batalionului de vânatori de munte s-au ridicat la 3 ofiţeri morţi, 8 răniţi, 42
soldaţi şi subofiţeri morţi şi 147 răniţi29.
Nici în fâşia Diviziei 6 infanterie, trupele din compunerea Diviziei
71 infanterie austro-ungare, deşi au atacat cu înverşunare în sectorul dealul
Sticlăriei, marginea de sud Grozeşti, nu au obţinut succese. În „Raportul
operativ" al diviziei inamice din acea zi se menţiona : „Atacul nu a reuşit
din cauza rezistenţei încăpăţînate a inamicului “. Ca urmare, atacul Corpului
8 armată austro-ungar din ziua de 6/19 august 1917 august nu s-a soldat
decât cu cucerirea dealului Coşna. Pentru respingerea inamicului de pe
această înălţime, de pe care ameninţa valea Trotuşului, generalul Averescu a
întărit Divizia 1 cavalerie cu două batalioane de grăniceri şi cu Regimentul
17 infanterie (din Divizia 1 infanterie) aflat în rezerva Armatei 2. Din aceste
forţe, în cadrul Corpului 4 armată s-a constituit un detaşament, sub comanda
colonelului Mihail Obogeanu, care a primit misiunea să contraatace, în
dimineaţa zilei de 7/20 august 1917, după o pregătire de artilerie de o oră şi
jumătate, pentru a zdrobi rezistenţele inamicului şi a reocupa dealul Coşna
(cotele 789 şi 703). Odată atins acest obiectiv, trupele române trebuiau să
exploateze succesul şi să înainteze până pe dealul Muncelu, pe care urmau
să se consolideze la teren30.
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În acelaşi timp, comandantul Armatei 2 a ordonat diviziilor 1
cavalerie şi 7 infanterie să adopte „o atitudine energică ofensivă, trimiţând
patrule şi recunoaşteri pe toată întinderea frontului lor“, astfel încât inamicul
să fie împiedicat să deplaseze trupe în sprijin în sectorul atacat31.
La data de 7/20 august 1917, cu începere de la ora 5,30, puternice
trageri de distrugere a poziţiilor duşmanului cuprinse între cotele 789 şi 703
au materializat pregătirea de artilerie a contraatacului. La ora 7 a pornit la
atac Detaşamentul Obogeanu, urmat imediat de unităţi din Divizia 1
cavalerie. Forţele care contraatacau erau puse sub comanda colonelului loan
Manolescu, şeful de stat-major al Corpului 4 armată. La acţiunea ofensivă
au luat parte şi forţe din Divizia 6 infanterie, obiectivul principal urmărit de
ele fiind acela de a se restabili limita dinainte a dispozitivului marii unităţi
pe dealul Sticlăriei32.
Între timp, însă, inamicul se întărise puternic prin lucrări genistice şi
îşi adusese forţe din rezervă. Apărarea sa solidă şi activă a stopat înaintarea
trupelor române în faţa cotelor 730, 734, 692, adică la 1 km est vîrful Coşna,
cota 789. Încercările repetate ale infanteriştilor, grănicerilor şi cavaleriştilor,
susţinuţi intens de artilerişti, de a străpunge poziţiile deţinute de adversar nu
au dus la atingerea scopului urmărit. La rîndul lor, trupele duşmane au
iniţiat unele acţiuni ofensive. Ele au atacat nu numai pe lumină, ci şi pe
întuneric, în noaptea de 7/20 spre 8/21 august 1917, pentru ca a doua zi să
continue acţiunile. Trupele noastre şi-au menţinut cu hotărâre poziţiile pe
care se aflau, apoi, după ce Detaşamentul colonelului Obogeanu a fost
întărit cu Batalionul de vânători de munte, românii s-au avântat într-un
vijelios contraatac. În aceste acţiuni militarii bravului batalion s-au
comportat eroic. „Vânătorii de munte, în goană mare — va relata generalul
G. A. Dabija — suie povârnişul foarte repede al acestui deal, se desfăşoară
pe două linii către dreapta, contraatacă şi resping pe inamic pe întregul front
de atac; trupele române, respinse, îşi reocupă sectoarele, iar Batalionul
vânătorilor de munte face urmărirea inamicului în credinţa că este însoţit şi
de trupele vecine, ceea ce nu era adevărat. Din această cauză, vânătorii au
avut pierderi şi anume un întreg pluton distrus la 600 metri departe de linie“.
În Registrul istoric al vânătorilor de munte se consemnează: „Lupta fusese
crâncenă şi sângeroasă. Ea ne aduse ca prim rezultat curăţirea tranşeelor,
apoi potolirea duşmanilor. Atacul nostru a fost dat cu toată năpustirea şi încă
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nu ajunsesem la lupta cu baioneta că duşmanul se îngrozi, auzindu-ne
venind, codrii clocotind de larma noastră“33.
Pierderile enorme din rândul efectivelor Puterilor Centrale pe frontul
român, lipsa unor rezerve disponibile în Germania şi Austro-Ungaria,
precum şi înfrângerile suferite pe teatrul de operaţii occidental, au
determinat Marele Cartier General german să ordone, la 9/22 august 1917,
ca deocamdată să înceteze operaţiunile. Aşadar, în noua fază a ofensivei
Puterilor Centrale, vreme de trei zile, trupele noastre, luptând au stăvilit din
nou încercarea inamicului de a rupe apărarea în zona Oituz. Coordonând
strălucit acţiunile în apărare cu ripostele ofensive desfăşurate după un plan
conceput minuţios şi aplicat energic, trupele române au obligat, în final,
inamicul să stopeze operaţiile. Coroborat cu succesul obţinut, în acelaşi
interval, în zona Mărăşeşti, veritabila biruinţă de la Oituz consemna
categoricul eşec al planului Puterilor Centrale de a rupe frontul român şi a
elimina din război armata română ca forţă militară organizată34.
Unităţile şi marile unităţi ale Armatei 2 române s-au acoperit din nou
de glorie în luptele desfăşurate în acest interval. În crâncenele confruntări
din valea Oituzului, Corpul 4 armată român s-a ridicat la înălţimea misiunii,
a încrederii şi speranţelor puse în el. Între 26 iulie/8 august şi 9/22 august
1917, efectivele trupelor române s-au redus cu 12.350 luptători şi anume :
1.800 militari morţi, din care 52 ofiţeri, 4.850 răniţi, din care 143 ofiţeri, iar
5.700 dispăruţi. La rândul, său, inamicul a înregistrat pierderi deosebit de
mari asupra cărora informaţiile de arhivă sunt încă lacunare. Despre
proporţiile acestor pierderi o singură cifră poate fi edificatoare : numai în
luptele de pe dealul Coşna, Divizia 70 infanterie austro-ungară a pierdut cca
1.700 de oameni, morţi şi răniţi35.
După data de 9/22 august 1917, luptele de pe frontul de la Oituz au
scăzut în intensitate ; s-au desfăşurat totuşi bombardamente reciproce de
artilerie şi atacuri locale ale inamicului în sectoarele de apărare ale Diviziei
7 infanterie şi Diviziei 1 cavalerie, acţiuni care au fost respinse de fiecare
dată prin contraatacuri energice.În ziua de 14/27 august 1917, când se
împlinea un an de la intrarea României în primul război mondial, a fost dată
publicităţii o vibrantă proclamaţie adresată poporului român de şeful
statului, alături de care semnau membrii guvernului. Documentul, care
releva caracterul drept, eliberator al luptei naţiunii române, ca şi eroismul
ostaşilor pe front, exprima încrederea în victoria finală în ciuda tuturor
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suferinţelor şi sacrificiilor îndurate de poporul român: „Războiul nostru —
se spunea în proclamaţie — nu porni din dorinţa de cucerire. Viaţa şi
roadele muncii voastre ne-au fost prea scumpe ca să ne fi gîndit la risipa lor
în scopuri de deşartă strălucire. Războiul nostru este un război sfânt. A nu-1
fi declarat ar fi fost o îndoită trădare : faţă de înaintaşii noştri şi faţă de şirul
generaţiunilor care vor să vie. [...] Oricât am suferi, trebuie să urmăm soarta
şi să asigurăm menirea neamului nostru. [...] Bătându-ne pentru dezrobirea
moşiei strămoşeşti, ne batem pentru triumful libertăţii şi al dreptăţii în
omenirea întreagă. Biruinţa este sigură. Nimic şi nimeni nu o poate
împiedica. Aliaţii şi noi vom învinge. [...] în locul României de ieri vom
dobândi România de mâine, aşa cum au mângâiat-o în visurile lor părinţii
noştri, aşa cum o vom lăsa moştenire urmaşilor noştri“36.
La 15/28 august 1917, Oituzul, împărţind pe mai departe cu
Mărăşeştii faima de porţi inexpugnabile ale Moldovei, a suportat încă o grea
încercare. Concomitent cu ofensiva trupelor de la flancul stâng al Armatei 9
germane, „pentru a pune stăpânire pe înălţimile ce domină drumul ce duce
spre Muncelu şi Răcoasa", Divizia 117 infanterie germană, din faţa Diviziei
6 infanterie română, a aruncat în atac un detaşament de forţa unui regiment
de infanterie întărit, cu misiunea de a pune stăpânire pe cota 383. Precedată
de un puternic bombardament de artilerie, acţiunea detaşamentului s-a
soldat prin respingerea forţelor române de pe acea înălţime de la castelul
Negroponte, precum şi de pe cota 408. Contraatacurile executate cu
rezervele de regiment şi cu cele ale Brigăzii 12 infanterie au fost respinse. În
situaţia critică ivită, generalul Nicolae Arghirescu a iniţiat un nou
contraatac, la care au participat forţe numeroase. Acţiunea a început după un
scurt „ciocan" de artilerie. Elanul şi curajul cu care ostaşii noştri s-au
avântat în luptă şi-au aflat o dreaptă răsplată. Militarii Regimentului 12
infanterie, după două ore de aprige încleştări, au recucerit poziţiile de la cota
408, iar cei ai batalionului 1 din Regimentul 7 vânători şi plutoanele de
cavalerie din Brigada 2 călăraşi au pus stăpânire pe vechile tranşee de la
nord de cota 383. Regimentul 11 infanterie însă, cu toate repetatele
strădanii, nu a reuşit să smulgă din mâna inamicului cota 38337.
A doua zi, la 16/29 august 1917, generalul Arghirescu a continuat
acţiunea ofensivă. Regimentul 11 infanterie, întărit cu un batalion din
Regimentul 7 vânători, subunităţi din Brigada 2 călăraşi şi Brigada 3 roşiori
şi o companie de ciclişti din Divizia 1 cavalerie, a executat trei
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contraatacuri, unul mai istovitor şi mai sângeros decât celălalt; totuşi
inamicul a rămas pe cota 38338.
În acest timp, în fâşia de apărare a Corpului 2 armată trupele române
duceau lupte deosebit de înverşunate de-a lungul văii Şuşiţa. Pagini de
neuitat eroism au înscris în aceste zile în analele gloriei militare naţionale
ostaşii Regimentului 2 vînători, în aprigele încleştări de la Varniţa şi Dealul
Porcului. Cu tulburătoare încărcătură epică, unul dintre participanţii la
evenimente scria în memoriile sale: „A doua zi de dimineaţă, în 17/30
august 1917, bombardamentul german începe ca un uragan vijelios [...]. Pe
la ceasul zece, infanteria germană porneşte la asalt asupra vânătorilor, care
începură contra vrăjmaşului o tragere de o violenţă nemaipomenită [...].
După vreo două ceasuri de luptă vajnică, încordarea ajunsese la paroxism.
Nemţii porniră iară în rânduri dese la atac. Mitralierele Regimentului 2
vânători, conduse de locotenentul Nicolae Costinescu, aruncau snopi întregi
de gloanţe, oprind puhoiul vrăjmaşilor la poalele dealului Vrânceanu, dar
alte rânduri din urmă împinseră pe cele decimate şi nemţii se opriră la câţiva
paşi de români. O luptă violentă de grenade se încinse între ei şi vânători39.
Plouau bombele de mână ca pietrele, mitralierele îşi înroşiră de mult
ţevile, servanţii se răriseră loviţi de gloanţe, dar cei rămaşi nu se mişcau de
lângă piese decât dacă primeau al doilea glonţ. [...] Spre dreapta, căpitanul
Petre Ştefănescu ieşi în capul companiei sale cu revolverul în mână. Către
flancul stâng, locotenentul Costinescu, cu un sânge rece nemaipomenit,
formă o linie solidă de atacatori. Toţi ofiţerii urmară pilda vitejilor lor
camarazi.Acţiunile de luptă la care ne-am referit au reprezentat, de fapt,
ultimele tentative cu caracter ofensiv ale Grupului Gerok. Acesta, obosit, cu
rezervele complet epuizate, va renunţa definitiv la ţelul ruperii frontului la
Oituz. La Oituz, ca şi la Mărăşeşti, armata română a avut o comportare cu
adevărat eroică. Ea a dovedit prin fapte de vitejie exemplare că „Pe aici nu
se trece !“40.
Corpul 8 armată austro-ungar, departe de a-şi atinge obiectivele
propuse, nu a reuşit decât o înaintare minimă spre valea Trotuşului, spre
Târgu Ocna şi Oneşti; el realizase un intrând şi stăpânea înălţimile care
dominau Oituzul şi Slănicul; valea Trotuşului se afla sub focul artileriei
inamice de pe vîrful Cireşoaia şi de pe vârful Coşna. Intrândul amintit punea
probleme pentru ambii, adversari : pe de o parte, Corpul 8 armată austroungar aprecia că dacă ar fi aduse şi introduse aici forţe suficiente ar putea
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înainta pe valea Trotuşului şi ajunge deci pe valea Siretului ; pe de altă
parte, acest intrând, delimitat de Cireşoaia şi Piscul lui Toma, oferea
Corpului 4 armată român posibilitatea unui atac dublu învăluitor pentru
nimicirea forţelor inamice aflate în perimetrul lui şi dezvoltarea ulterioară a
ofensivei spre sud-vest pentru recucerirea vârfului Coşna41.
Analizând situaţia inamicului, generalul Alexandru Averescu a
considerat că punctul slab al Armatei 1 austro-ungare era la Cireşoaia. Aici,
printr-o victorie se putea obţine nu numai un câştig tactic, prin îndepărtarea
duşmanului din zona Târgu Ocna, Oneşti, prin redobândirea înălţimilor de la
nordul văii Slănicului şi deschiderea accesului trupelor proprii spre cel de-al
doilea obiectiv, vârful Coşna, dar, în acelaşi timp, se putea realiza chiar un
succes de mai mari proporţii, cu rezultate deosebit de importante. Lovitura
asupra vârfului Cireşoaia, aflat la joncţiunea dintre Armata 2 română şi
Armata 9 rusă, putea fi executată numai printr-o cooperare bine organizată
şi constant realizată pe timpul luptei. De aceea, la 16/29 august 1917,
comandantul Armatei 2 române şi comandantul Armatei 9 ruse au hotărât
pregătirea unei acţiuni ofensive comune cu trupele de la flancul stâng al
Armatei 9 şi flancul drept al Armatei 2. Proiectul acestei acţiuni a fost
aprobat de Marele Cartier General român. Pe această bază, generalul
Averescu a emis un ordin de operaţii în proiect, pentru Corpul 4 armată
român, care a ajuns şi la diviziile 1 şi 7 infanterie direct vizate, pentru ca
acestea să aibă timp de studiu şi pregătire42.
Din document rezultă, în principal, următoarea concepţie : executarea unei acţiuni de fixare a inamicului între Slănic şi Oituz, cu Divizia 7
infanterie şi cu o parte din forţele Diviziei 6 infanterie aflată la nord de
Oneşti ; o acţiune ofensivă cu Divizia 1 infanterie între poiana Fundu
Bogata, vârful Cireşoaia (cota 772) şi de aici spre sud, către Slănic, dealul
Iordogatu; în sfârşit, de îndată ce Divizia 1 infanterie va fi progresat
suficient, Divizia 7 infanterie, după ce lăsa în tranşeele pe care le ocupa
trupe de siguranţă, trebuia să urmeze înaintarea Diviziei 1 infanterie,
îndreptându-se spre dealul Matiuşca, iar Brigada de grăniceri şi trupele
Diviziei 6 infanterie, aflate la nord de Oituz, spre dealul Pietrei. Se aprecia
că manevra astfel concepută avea toate şansele de reuşită. Era important ca
Divizia 1 infanterie (mai puţin Regimentul 18 infanterie rămas la Varniţa),
întărită cu Regimentul 8 vânători, Batalionul de vânători de munte şi
Divizionul de artilerie de munte, să pregătească şi să execute acţiunea
ofensivă cu întreaga sa forţă. În total, forţele române destinate ofensivei se
41
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ridicau la 34 batalioane de infanterie (cu 238 mitraliere şi 243 puştimitraliere), 4 escadroane de cavalerie şi 35 baterii de artilerie de diferite
calibre, de la 53 la 152 mm43.
Sectorul în care trebuia să se execute acţiunea ofensivă româno—
rusă era ocupat de puternice forţe inamice : Divizia 70 infanterie austroungară, între pârâul Dofteana, P.T. Cireşoaia inclusiv ; Divizia 7 cavalerie
austro-ungară, de la sud P.T. Cireşoaia până în valea Slănicului ; părţi din
Divizia 117 infanterie germană şi Brigada 15 rezervă, între valea Slănicului
şi valea Oituzului. Inamicul organizase în această zonă opt centre de
rezistenţă, dintre care cele mai puternice erau cele de la P.T. Cireşoaia, cu
trei cuiburi de mitraliere şi numeroase tunuri de flancare, şi cele de la P.T.
Coşna, cotele 789 şi 703. În timp ce partea română desfăşura pregătirile şi
deplasările de trupe în vederea ofensivei proiectate, Armata 9 rusă a
comunicat, în ziua de 22 august/4 septembrie 1917, că „din cauza timpului
nefavorabil nici infanteria, nici artileria grea a Corpului 24 rus nu se vor
putea găsi la timp în situaţia iniţială", comandantul acestui corp insistând
„ca operaţiunea să fie amânată pentru ziua de 27 august/9 septembrie 1917".
Generalul Al. Averescu a replicat că ofensiva trebuie să înceapă la data
fixată, deoarece „mişcările, în vederea operaţiunei hotărâte — spunea el —
vor ajunge desigur la cunoştinţa inamicului prin prizonieri şi poate prin
serviciul de informaţiuni pe care-1 au". Comandantul Armatei 9 ruse nu a
îmbrăţişat punctul de vedere judicios gândit şi exprimat al comandantului
Armatei 2 române ; acum, ca şi în alte împrejurări din acei ani, se
manifestau vizibil servituţile războaielor de coaliţie, dificultatea realizării
unei concordanţe depline între parteneri în adoptarea deciziilor de
importanţă majoră44.
Aşa cum intuise generalul Averescu, în noaptea de 26/27 august (8/9
septembrie) 1917, inamicul cunoştea deja că românii vor relua ofensiva şi,
ca urmare, pe frontul Diviziei 225 infanterie germană de la Cireşoaia au fost
trimise trupe din rezervă : un batalion la vest de cota 772, altul la cota 672,
altul la gura pârâului Bâtca şi un altul la nord-est de vârful Ungureanu ; tot
aici au fost concentrate regimentele devenite disponibile din Divizia 8
cavalerie austro-ungară care fuseseră prevăzute a fi date ca întărire Diviziei
218 infanterie germană. În atare condiţii, adversarul va adopta măsuri de
siguranţă ce-i vor întări considerabil capacitatea de rezistenţă45.
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Acţiunea ofensivă proiectată a fost executată până la urmă cu o
întârziere de două zile. În dimineaţa zilei de 27 august/9 septembrie 1917, la
ora 6, artileria diviziilor 1, 6 şi 7 infanterie române a început pregătirea
ofensivei. între orele 8,00—8,30 bateriile au încetat tragerea, mai puţin
acelea ale Diviziei 6 infanterie, care executau foc de contrabaterie. În acest
timp, comandanţii de regimente au trimis patrule de recunoaştere spre
reţelele de sârmă ale inamicului pentru a constata efectul focului de artilerie.
S-a raportat că în fâşia de atac a Diviziei 1 infanterie s-au făcut numai trei
breşe mici, iar în cea a Diviziei 7 infanterie doar una, în faţa cotei 730. Ca
urmare, la ora 8,30, întreaga artilerie, de această dată şi cea a Diviziei 8
infanterie române, a redeschis focul, care a durat pînă la ora 946.
Iniţial, artileria Diviziei 225 infanterie germane a replicat cu trageri
rare, în special asupra tranşeelor Brigăzii 13 infanterie, aflată la cotele 707
—764 ; însă în momentul când trupele române au început să se regrupeze
pentru executarea ofensivei, ea a declanşat un puternic foc, producând
pierderi serioase. Atunci, spre a evita ca aceste pierderi să ia proporţii şi mai
mari, generalul Dumitru Stratilescu, comandantul Diviziei 1 infanterie, fără
a mai aştepta ca artileria să facă breşele necesare în reţelele de sârmă ale
inamicului, a ordonat, la ora 9, declanşarea ofensivei. Brigada 1 infanterie,
comandată de colonelul Mihail Obogeanu, a executat dinspre nord-est atacul
cu regimentele 8 vânători şi 17 infanterie în linia întâi, în lungul văilor
Arinişul şi Vrânceanul spre vârful Cireşoaia (P.T. 771). Le-au împiedicat
însă înaintarea reţelele de sârmă ale inamicului rămase aproape intacte şi
protejate de mitralierele şi tunurile acestuia. În vreme ce se consuma acest
episod, generalul Arthur Văitoianu a ordonat Diviziei 1 infanterie să se
asigure la flancul drept, unde acţiunea ofensivă a forţelor ruse se îndepărtase
de la obiectivul stabilit în comun, iar Diviziei 7 infanterie să atace cu
Brigada 13 pe direcţia cota 707 pentru a învălui vârful Cireşoaia. Înaintarea
era puternic stânjenită de terenul păduros, devenit de nepătruns prin aceea că
duşmanul legase arborii între ei cu sârmă ghimpată şi minase terenul
pretutindeni. Atacul dat dinspre sud de Brigada 13 infanterie, cu două
batalioane ale Regimentului 27 infanterie, spre Cireşoaia, nu şi-a atins
scopul propus. Nici acţiunile diviziilor 7 şi 6 infanterie, care înaintau spre
cota 383 şi castelul Negroponte, nu au corespuns aşteptărilor. La aceste
insuccese tactice s-au adăugat pierderile în vieţi omeneşti ; numai diviziile 1
şi 7 infanterie au înregistrat în această zi 13 ofiţeri şi 507 soldaţi morţi, răniţi
şi dispăruţi. La Cireşoaia, inamicul continua să se menţină pe poziţiile
cucerite. Cele trei centre de rezistenţă, solid organizate, fiecare din ele
46
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prevăzut cu cuiburi de mitraliere de câte cinci piese, erau deosebit de
active47.
A doua zi, 28 august/10 septembrie 1917, s-au repetat mai întâi
tragerile de artilerie asupra tranşeelor, sistemului de foc şi reţelelor de sârmă
ale inamicului, pentru a face breşe în ele. După trei ore şi jumătate de
trageri, patrulele trimise spre reţele raportau că efectul artileriei proprii era
minim. Cauzele eficacităţii relativ reduse a focului artileriei române erau :
configuraţia terenului, care împiedica observarea directă a tragerii, precum
şi lipsa observatorilor de artilerie în linia întâi a infanteriei. În dorinţa de a
se ieşi din impasul ivit, generalul Văitoianu a ordonat Diviziei 1 infanterie
ca în noaptea de 28/29 (10/11 septembrie) 1917 să execute „breşe între cota
772—643, întrebuinţând grupe de soldaţi cu foarfeci şi grenade incendiare",
iar în ziua de 29 august/11 septembrie 1917 „să ocupe înălţimea Cireşoaia
cu organizaţiunea defensivă de pe ea, dispunând trupele sale astfel încât să
facă un atac învăluitor asupra acestei poziţiuni şi pentru aceasta va căuta să
aibă breşe pe direcţiunea 707—675, de asemenea prin intervalul 643—772“.
Stabilirea orei de pornire la atac se lăsa la latitudinea comandantului de
divizie. Formaţiunile trimise să deschidă reţelele, adevărate echipe de
sacrificiu, au suferit pierderi considerabile datorită focului violent al
duşmanului. Ele şi-au putut îndeplini doar parţial misiunea48.
În ziua de 29 august/11 septembrie 1917, conform ordinului, ostaşii
noştri aveau să se avânte în asalt asupra înălţimilor Cireşoaia şi Coşna. La
ora 6,30 a început pregătirea de artilerie, care a durat până la amiază ; sub
protecţia ei, noi echipe au fost trimise să taie breşe atât la nord, cât şi la sud
de cota 772 (vârful Cireşoaia), dar din păcate cu rezultate reduse. La amiază,
Divizia 1 infanterie a declanşat atacul, având în dispozitiv Regimentul 31
infanterie la nord şi regimentele 17 şi 27 infanterie la sud de Cireşoaia.
Numărul redus de breşe în reţelele de sârmă ghimpată, intensitatea focului
inamic şi pierderile mari în efective au determinat oprirea acestor atacuri.
Acelaşi rezultat l-a avut şi ofensiva executată de Divizia 7 infanterie. La ora
16 Divizia 1 infanterie a încercat o nouă acţiune ofensivă, care, de
asemenea, a fost respinsă. Şi în această zi de 29 august/11 septembrie 1917
pierderile au fost însemnate : peste 1.200 de oameni, morţi, răniţi şi
dispăruţi49.
În luptele îndârjite pentru cucerirea înălţimilor de la Cireşoaia,
Coşna au sângerat din greu şi ostaşii Regimentului 15 infanterie
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„Războieni". Îngălbenite de vreme, filele din carnetul de însemnări al comandantului acestui regiment consemnau la acea dată: „Plutonierul Talpău,
cu telefonul după gât şi cu carabina în mână, mergea în primul val la atac.
Inamicul, izbit cu putere, este nevoit să părăsească cota 707. În acest timp
cade în luptă şi comandantul companiei 5 — locotenentul în rezervă Nistor
Mihai, lovit de o schijă de obuz a artileriei inamice, care bombarda cu furie
poziţia cucerită. Jumătate din companie cade, dar ceilalţi voinici merg
înainte. Atunci plutonierul Talpău îmi raportează la telefon cucerirea
poziţiei şi, printre sughiţuri, moartea comandantului său, adăugând să n-am
nici o grijă atât cât va trăi el. Nici un om din cei rămaşi nu va da un pas
înapoi. [...] Pe o targă, dus de doi brancardieri, locotenentul Dumitrescu
Alexandru, greu rănit îmi povesteşte, printre lacrimi, cum primele valuri de
atac, însufleţite de curajosul Talpău, ajunseseră la reţelele de sârmă inamică
şi cum începuse să le taie. Dar un foc violent de mitraliere şi grenade îl
răneşte pe dânsul şi-l omoară pe bietul Talpău, precum şi pe cea mai mare
parte din ostaşii ce ajunseseră aici’’50.
Confruntările aprige de la Cireşoaia şi Coşna, desfăşurate de-a
lungul a trei zile—27 august/9 septembrie—29 august/ 11 septembrie 1917
—, au relevat capacitatea combativă înaltă a forţelor române, rezistenţa lor
îndelungată la mari eforturi şi o mobilizare exemplară. Totodată, s-a
evidenţiat puterea remarcabilă de analiză şi concepţie a comandamentului
român, care pentru a respinge inamicul de pe înălţimile ce dominau
localităţile Oituz şi Slănic şi a feri căile de comunicaţii de pe valea
Trotuşului de focul artileriei adversarului, amplasată pe vârfurile Cireşoaia
şi Coşna, a adoptat, într-un timp scurt, soluţii juste, conforme cu realităţile
câmpului de luptă şi elanul ofensiv ce însufleţea pe ostaşii noştri. Astfel,
planul de operaţie al comandamentului român prevedea o ingenioasă
îmbinare dintre acţiunea de fixare a inamicului şi ofensiva care trebuia să fie
dezvoltată spre înălţimea Cireşoaia şi mai departe spre vârful Coşna, printro amplă manevră dublu învăluitoare51.
Problema cea mai dificilă s-a dovedit a fi coordonarea acţiunilor
între Corpul 4 armată român şi Corpul 24 armată rus. Amânarea începerii
operaţiei cu două zile faţă de data prevăzută, datorită întârzierii pregătirilor
în sectorul aliaţilor, a dat timp inamicului să afle despre acţiunea ce se
preconiza şi să-şi întărească puternic forţele de pe înălţimea Cireşoaia.
Ulterior, chiar în prima zi de luptă, ofensiva rusă a debuşat pe altă direcţie
decât cea stabilită de comun acord între comandanţii celor două armate — 2
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română şi 9 rusă-—, slăbindu-se în acest fel tăria şocului ofensiv tocmai pe
direcţia principală de înaintare52. Ultimele confruntări din fâşia de apărare a
Armatei 2 române au avut o semnificaţie aparte în desfăşurarea bătăliei de la
Oituz. Deşi ele nu au condus la realizarea obiectivelor fixate de
comandantul armatei—restabilirea limitei dinaintea apărării pe formele
dominante de teren de la Coşna şi Cireşoaia—acţiunea şi-a dovedit
oportunitatea. Cu toate rezultatele limitate înregistrate, ea rămâne ca o
acţiune cu neîndoielnică valoare militară. Armata 2 română încheia într-o
manieră ofensivă o mare operaţie de apărare în care aplicase inamicului o
severă înfrângere şi îi provocase pierderi deosebit de grele. În cele din urmă,
adversarul s-a văzut silit să renunţe la alte tentative de străpungere a
frontului român şi să treacă la defensivă53.
Bătălia de la Oituz a avut o însemnătate deosebită în ansamblul
marilor confruntări de pe frontul românesc din vara anului 1917. Operaţia
de apărare de la Oituz s-a încheiat cu victoria trupelor române şi a avut ca
principal rezultat eşuarea planului strategic al Puterilor Centrale de a zdrobi
rezistenţa forţelor armate române, de a scoate România din război şi a ocupa
întregul teritoriu naţional. Acest rezultat a fost posibil datorită valorii
comandamentului român care a condus cu fermitate şi măiestrie întreaga
operaţie de apărare militară, închizând definitiv în faţa inamicului poarta
Trotuşului. Ca şi la Mărăşeşti, şi la Oituz s-au aplicat metode şi procedee
moderne de organizare a apărării, constituirea unor rezerve puternice la
dispoziţia comandamentului suprem, precum şi o bună şi constantă
cooperare între arme, trupele de geniu, aviaţie şi aerostaţie dovedindu-se de
mare folos în luptele purtate de infanteriştii armatei române54.
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Arădeni în Armata Roșie ungară (1919)
Alin Spânu,
Centrul de Studii Euro-Atlantice, București

People from Arad County in Hungarian Red Army (1919)
In 1919 the Communist regime in Hungary lasted less than six months
(March-August), but has left deep scars, both in domestic society and in
international relations. Among other adherents of Hungarian Bolshevism
there were also Romanians from Transylvania. After half a century after the
events,
in
Bucharest
there
was
initiated
a
project
to recall and positively enhance the Romanian citizens who took part in the
Hungarian Bolshevik revolution. The dilemma is that the Romanians from
the western border chose to be within the Hungarian Bolshevik movement
and fight against countrymen. The answers are diverse and do not fully
clarify the situation.
Keywords: Arad, Romanians, the Bolshevik revolution, Hungarian Red
Army, battles
În 1919 regimul comunist din Ungaria a durat mai puțin de șase luni
(martie – august), însă a lăsat urme adânci, atât în societatea internă, cât și în
domeniul relațiilor internaționale. Într-un timp scurt guvernul bolșevic de la
Budapesta a reușit să-și atragă susținerea maselor proletare, însă nu a reușit
să convingă celelalte clase sociale și biserica de noua viziune socioeconomică emanată de la Moscova. După modelul din Rusia sovietică s-a
trecut la instaurarea unei dictaturi proletare în care violența de toate gradele
se afla pe primul loc. Un jurnalist român, Leonard Paukerow 1, a fost martor
al evenimentelor din Ungaria din acea perioadă și a rămas marcat de ceea ce
a văzut. Deși orientarea sa era de stânga, Paukerow și-a expus impresiile
într-un volum în care a arătat clasei muncitoare din România unde duce
violența și preluarea puterii fără un program și o pregătire corespunzătoare.
1
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Experiența a arătat „cum o țară este târâtă în prăpastie din disperare
națională”2. Avertismentul este adresat unei clase muncitoare atrasă de ideea
revoluției bolșevice sovietice și de exemplul ungar. Din perspectivă
personală, Paukerow arată „în ce hal ajunge acea țară, acea clasă
muncitoare, când această clasă se lasă sedusă de aparențe înșelătoare, se
pripește să ia puterea statului în mână, orbită de un succes efemer
momentan, fără să aibă în vedere condițiunile politice, economice și sociale
ale țării și ale lumii întregi, care condiții erau absolut potrivnice unei
mențineri durabile a regimului comunist”3. Nu omite faptul că problema
socială este, în fond, una psihologică. În context, psihologia mulțimii „este
un factor hotărâtor de care trebuie să ție seama toți acei care se întreabă dacă
o țară e coaptă pentru socialism”4.
Imediat după preluarea puterii (21 martie 1919), liderul comunist
Bela Kun a trecut la reorganizarea și întărirea armatei, cu scopul de a relua
prin luptă teritoriile pierdute de Ungaria în favoarea Cehoslovaciei și
României. Nu se sfiește să declare public că Antanta „nu are deloc intenția
să ne lase în pace și ne va gâtui în momentul în care va putea s-o facă. (…)
Diplomație nu putem face fără armata roșie”5. Prima măsură a fost apariția
gazetei „Vörös Katona” (Soldatul roșu), cu rol de propagandă pentru
voluntari în noua armată a regimului. Cei care se înrolau voluntari primeau
solda de militar, salariul de muncitor/funcționar (3.000 coroane/lună), 100
coroane/lună pentru soție și câte 50 coroane/lună pentru fiecare copil. În
plus, aveau dreptul la cartele alimentare preferențiale și nu stăteau la coadă
pentru procurarea alimentelor. Urmarea a fost că s-au înrolat mulți tineri,
însă fără a avea o instrucție adecvată, așa încât în unități dominau
debandada și amatorismul. În contrapartidă mulți ofițeri de carieră au
preferat să renunțe la carierele lor și au preferat să aleagă alte căi…
Confruntările cu trupele cehoslovace și române din aprilie 1919 au
fost un dezastru pentru armata roșie ungară. La primele atacuri militarii
unguri au fugit în debandadă, ceea ce a impus o nouă abordare. Tibor
Szamuely, un alt lider comunist, a fost însărcinat să restabilească ordinea și
2
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moralul soldaților. A primit funcția de președinte al Tribunalului Marțial
(Consiliul de Război) al Armatei de Est, calitate în care a condamnat la
moarte mulți dezertori și defetiști.
În urma eșecurilor din aprilie 1919 guvernul de la Budapesta a
propus, la 2 mai 1919, un armistițiu. S-au recunoscut pretențiile teritoriale
ale României, Cehoslovaciei și Serbiei, solicitându-se încetarea ostilităților.
Guvernul român n-a dorit să trateze cu regimul bolșevic, dar a fost de acord
cu o convenție militară care să suspende ostilitățile. Totuși, la 20 mai 1919
ungurii declanșează ofensiva contra cehilor în zona Miskolc și reușesc să
cucerească orașul. Din 25 mai 1919 atacurile vizează trupele române, care
sunt respinse. Retragerea cehilor a pus în dificultate flancul drept român, așa
încât Comandamentul Trupelor din Transilvania a decis retragerea unităților
la est de Tisa (2/3 iunie 1919). Prin intervenția Consiliului Suprem Aliat de
la Paris s-a pus capăt ostilităților și s-a încheiat un armistițiu între Ungaria și
Cehoslovacia.
În această perioadă în interiorul Ungariei s-a trecut la fortificarea
armatei în perspectiva unor confruntări inerente. S-au înființat „batalioane
de muncitori” de la fabricile din Budapesta, care au fost trimise la o scurtă
instrucție și apoi pe front. Pentru disciplinarea populației și represiunea
contra adversarilor politici s-a înființat Garda roșie specială, denumită
„Băieții lui Lenin”. Inițial era alcătuită din foști marinari ai flotei austroungare, dar a ajuns la 400 de oameni, majoritatea proveniți „din marea
familie a escrocilor, pungașilor, spărgătorilor, criminalilor”, care și-au ales
ca sediu palatul contelui Bathyany din Budapesta. Liderul era Iosef Cserni,
care absolvise în Rusia o școală specială de terorism și era un apropiat al lui
Tibor Szamuely. Din „Băieții lui Lenin” Szamuely și-a ales o gardă
personală de circa 30 de tineri, denumiți „teroriști ambulanți”. Se pare că
fiecare avea pe conștiință cel puțin 200 de victime. Ulterior înfrângerii
revoluției bolșevice, unul din aceștia, Istvan Jakob, a fost prins și judecat. În
cadrul procesului a recunoscut că el singur a asasinat peste 200 de dușmani
ai regimului.
Situația fiind îmbunătățită în interior s-a trecut la o nouă etapă pentru
creșterea prestigiului: „succese contra
Românilor” 6. Armata a fost
reorganizată, efectivele au fost mărite prin noi recrutări și artileria a primit
tunuri de calibrele 105, 305 și 420 mm. Comandantul armatei, Vilmos
Böhm, a afirmat la finalul lunii iunie 1919 că moralul militarilor „este foarte
6

General Gheorghe D. Mărdărescu, Campania pentru dezrobirea Ardealului și ocuparea
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scăzut. (…) La toți am constatat oboseala. Nu mai luptă cu însuflețirea
viguroasă de până acum”7. Urmarea a fost înlocuirea sa din funcție cu
Landler Jenö8, iar comandanții de corp de armată au fost numiți: Vago la
Corpul 1, Pogany la Corpul 2, Bokany la Corpul 3 și Haubrich la Corpul 4.
Potrivit lui Bela Kun, „dacă dictatura se prăbușește, apoi se prăbușește
pentru că a costat prea puțin sânge”9. Oare?
„Că ne vor ataca Ungurii nu ne-am îndoit o clipă” 10, a rememorat
generalul Gheorghe Mărdărescu, șeful Comandamentului Trupelor din
Transilvania, mai ales că datele obținute de structurile informative atestau că
atacul era preconizat pentru 19-20 iulie 1919. De reținut că atitudinea
marilor puteri a fost una nehotărâtă. La Conferința de Pace de la Paris, aflată
în desfășurare, se luau în calcul variante de la recunoașterea guvernului
bolșevic ungar și până la o acțiune militară comună pentru îndepărtarea
acestuia. Situația este tranșată după ce Ungaria a atacat România, iar decizia
este de a fi îndepărtat regimul lui Bela Kun ca unul care nu reprezintă
poporul ungar.
Ofensiva ungară a durat trei zile, apoi a urmat contraofensiva
română, care s-a oprit la Budapesta. După declanșarea contraofensivei „cu
groază, ca un torent, o rupse vrăjmașul la fugă de la Tisa spre Budapesta.
Vaiete, descurajare și spaimă e tot ce se mai vedea între Tisa și Dunăre” 11. O
dată cu intrarea trupelor române în Budapesta s-a încheiat și regimul
bolșevic ungar, care a început a fi analizat.
În această perioadă propaganda bolșevică a fost una intensă, care a
atras mase largi de oameni, din diverse motive. Unii dintre supușii austroungari, sătui de cei patru ani de război, care s-au trezit că nu mai știu să facă
altceva decât să lupte, dar nici nu prea aveau alternative. O parte au fost
luați prizonieri în luptele cu rușii, iar în prizonierat au fost martorii
transformărilor din Imperiul țarist. Bolșevismul a părut, atunci, o ideologie
aptă să schimbe disproporția dintre bogați și săraci, așa că au aderat pentru
7
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transpunerea ei în practică. De aici și până la înscrierea voluntară în Armata
Roșie ungară n-a mai fost decât un pas. Alți tineri, care munceau zi lumină
în fabrici în condiții improprii, au sperat la o viață mai bună, atât din punct
de vedere al drepturilor profesionale, cât și al nivelului de trai. Între alți
aderenți ai bolșevismului ungar s-au aflat și români din Transilvania,
cetățeni au Imperiului austro-ungar și apoi… ai nimănui. Au sperat, au
luptat (uneori contra conaționalilor), însă în final s-au întors în România
Mare pentru a-și relua o viață normală. Apartenența la mișcarea bolșevică
ungară i-a urmărit tot restul vieții și, uneori, au avut de suferit fiind reținuți
de Poliție sau concediați de la serviciu.
După o jumătate de secol de la aceste evenimente, la București s-a
inițiat un proiect de readucere aminte și punere în valoare pozitivă a
cetățenilor români care au luat parte la revoluția bolșevică ungară. Cei care
au supraviețuit au răspuns unui chestionar, în care au expus cum au aderat,
cum s-au înrolat în armata ungară și la ce acțiuni militare au participat.
Proiectul editorial nu s-a mai finalizat (boală cronică românească…), însă
amintirile scrise au rămas. Dilema este de ce românii de la granița de vest au
ales să se încadreze în mișcarea bolșevică ungară și să lupte contra
conaționalilor din arcul intra și extracarpatic. Să fi fost propaganda
bolșevică atât de persuasivă și atrăgătoare? Să fi avut acei români o atât de
slabă conștiință de unitate națională? Răspunsurile sunt diverse și nu
clarifică în totalitate situația.
Ioan Cioară (n. 23 ianuarie 1901, Vășad, județul Bihor), domiciliat în
Arad, își expune trecutul la 11 noiembrie 1969. La finalul anului 1918 „am
ieșit lucrător”12, s-a dus la Budapesta unde s-a angajat forjar la
întreprinderea Lipta Ujpest și s-a înscris în sindicatul lucrătorilor din
metalurgie. La 21 martie 1919, când comuniștii au luat puterea, „viața mea a
luat un alt curs”13. Două zile mai târziu a avut loc o mare adunare la sediul
fabricii, unde au luat cuvântul o serie de noi lideri politici și au solicitat
sprijinul muncitorilor, inclusiv înscrierea în Partidul Comunist Ungar.
Tânărul Cioară a înțeles mesajul și a devenit membru de partid, ocazie cu
care a primit și sarcini de îndeplinit. De la începutul lunii aprilie 1919 a
împărțit pe străzi și în fabrici presa comunistă „Vorgs Ujsag” și „Nepszava”,
verifica comercianții și negustorii „să nu dosească”14 mărfuri pe care apoi să
12
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le vândă la preț de speculă. N-a durat mult până să considere că revoluția are
nevoie de el pentru apărarea în fața dușmanilor și s-a înscris voluntar în
armată. A fost repartizat la Batalionul 29 Vânători (comandant Horvath
Istvan) și a început un program de instrucție, pigmentat de două-trei ori pe
săptămână cu lecții politice (în special Marea Revoluție Socialistă din
Octombrie din Rusia și succesele militare ale Armatei Roșii contra forțelor
albgardiste).
Momentul adevărului începe la jumătatea lunii mai 1919, când este
trimis pe frontul cehoslovac și luptă la Hidasnemeti, Kassa/Kosice,
Rimaszombat și alte localități. După armistițiu este trimis la Szolnok „unde
se efectuau pregătiri febrile în vederea ofensivei ce urma să înceapă
împotriva armatei române”15. La 20 iulie 1919 au început luptele, iar Cioară
și unitatea lui au trecut Tisa și au avansat până la Fegyvernek, unde a fost
rănit la cap și un picior, fiind luat prizonier. A fost îngrijit, apoi trimis în
lagărul de prizonieri de la Vulpășești (județul Neamț), de unde a fost eliberat
în toamna anului 1920.
Mihai Crișan (n. 14 septembrie 1893, Arad), de profesie lăcătuș, a
fost mobilizat pe loc, din 1914, la diferite fabrici din Viena și, din 1917, la
„Martha” din Arad. La finalul lunii martie 1919 are loc o întrunire la
fabrică. Vorbitorii – „tovarăși din conducerea sindicatului pe uzină”16 – au
făcut apel la cei prezenți să se înroleze în Armata Roșie ungară, deoarece
Antanta amenință cu intervenția armată. Apelul a avut „mare răsunet” 17 și
mulți muncitori s-au dus la centrele de recrutare chiar a doua zi. După o
instrucție de 10 – 15 zile la Bekescsaba a fost repartizat la un regiment de
căi ferate (comandant Farkas, fost căpitan în armata austro-ungară). La 1
Mai 1919 este la Hatvan, unde sărbătorește cu camarazii Ziua Muncii, dar în
noaptea de 1/2 mai elemente contrarevoluționare „au încercat să provoace
dezordine în oraș”18. Evident, militarii s-au alarmat și într-un timp scurt –
„fără vărsare de sânge”19 – au restabilit situația și au arestat pe vinovați.
Unitatea este trimisă în luptă la Miskolc, contra cehoslovacilor, unde
a avut „o comportare frumoasă”20. Împreună cu o unitate formată din
muncitori de la fabrica „Diosdor” din Budapesta au creat „o breșă largă” 21 în
15
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rândul apărătorilor, ceea ce a permis cucerirea orașului fără mari pierderi
umane. În perioada iunie – iulie 1919 efectuează reparații la un pod peste
râul Hernad distrus de armata română. După bătălia de la Tisa este luat
prizonier. Cei din Transilvania au fost separați de cei din Ungaria și trimiși
în lagărul de la Nyiregyhaza, apoi la București. De aici a reușit să evadeze
(jumătatea lunii decembrie 1919) și după multe peripeții a ajuns la Arad. A
încercat să rămână în anonimat pentru a nu fi anchetat de Siguranță, ca alți
camarazi, păstrându-și credința politică doar în suflet.
Ioan Haragszin era muncitor cazangiu la fabrica de vagoane din
Arad. În octombrie 1918 participă la revoluția burghezo-democratică din
Ungaria din postura de militar încadrat în Regimentul 33 Infanterie,
Compania 5. A fost la Săvârșin, unde se afla linia de demarcație și a efectuat
misiuni de pază. Au fost trimiși spre Halnaj, însă au fost opriți pe drum la
Radna și Pâncota. După preluarea puterii de Bela Kun s-a pus problema
„apărării cuceririlor revoluției în fața intervenționiștilor”22. Unitatea a
devenit un regiment «roșu» (comandant căpitan Meisli), care a depus
jurământul în fața lui Bela Kun. Autorul a ratat momentele luptei
revoluționare, deoarece s-a îmbolnăvit grav și a fost trimis la un spital din
Budapesta. A trecut prin mai multe spitale, dar a fost luat prizonier și a
cunoscut câteva lagăre de prizonieri înainte de a fi eliberat (februarie 1920).
Tot în Regimentul 33 Infanterie a activat și Alexandru Farkas (n. 6
noiembrie 1895, Botiștea), dar el a avut funcția de șef de aprovizionare la
Batalionul 2. A luptat pentru ocuparea orașului Kassa (6 iunie 1919), iar
populația i-a primit „cu căldură și entuziasm” 23. Seara s-au apucat de
distracții și chiar au asistat la un spectacol de operetă. Dar cehoslovacii au
contraatacat și au început lupte pe străzile orașului. Au murit mulți
bolșevici, între care și „unul din cei mai activi comandanți” 24, Endraș Iosif,
care a fost înmormântat la Kassa. Luptele se poartă în continuare la
Gölnicbánya/Gelnica, unde cehii reușesc să-i înconjoare și le acordă un
ultimatum pentru a se retrage. N-a mai fost cazul. Generalul Aurel
Stromfeld25, comandantul suprem al trupelor ungare, a ordonat încetarea
22
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luptei întrucât s-a ajuns la o înțelegere cu Antanta. Sunt relocați la Ujszasz
(pe Tisa) și participă la ofensiva contra armatei române. După ce frontul
ungar este spart încep să se retragă până la Budapesta (1 – 2 august 1919).
Farkas și un alt camarad, Gheorghe Blidaru, renunță la haina militară și fug
din capitala ocupată de români. Trec „prin mai multe peripeții” 26, dar ajung
în cele din urmă la Pecica și apoi la Arad. Trecutul nu-l uită pe Farkas și
între 1920 și 1926 a fost de mai multe ori arestat în preajma zilei de 1 Mai,
fiind considerat „un element periculos”27. Ca fost combatant în Armata
Roșie ungară are probleme și cu serviciul, însă la finalul anilor `20 – „când
s-au liniștit lucrurile”28 – viața sa profesională a intrat pe un făgaș normal.
Petru Drecin (n. 28 septembrie 1896, Arad) este de la 16 ani lăcătuș
la fabrica de vagoane din orașul natal. O dată cu izbucnirea Primului Război
Mondial (1914) condițiile de muncă și trai se înrăutățesc. Tânăr și rebel,
Drecin ia parte la acțiuni de protest, pentru care este atenționat, sancționat,
reținut și în cele din urmă trimis pe front. Participă la lupte pe frontul rus și
cel italian, iar la finalul anului 1918 este „într-o unitate pe un tren blindat” 29
la Săvârșin. Se alătură comuniștilor unguri și, în martie 1919, la Bekescsaba,
în cadrul Diviziei 6, se înființează «batalionul roșu de intervenție»
(comandant Popov, venit din Rusia) la care aderă. „Eram convinși că
revoluția proletară, prin înfăptuirile sale, va schimba din temelie viața celor
nevoiași. Așa se explică entuziasmul cu care am luptat ulterior pe frontul din
Cehoslovacia împotriva celor ce voiau să distrugă revoluția”30, rememorează
Drecin după 50 ani. În aprilie 1919 este la Salgotarjan și se confruntă cu
cehii. În comuna Fülok inamicul se afla într-o vale, iar batalionul de
intervenție i-a înconjurat și la 4 dimineața a declanșat atacul. „A urmat un
adevărat măcel”31, cehii fugind, iar Regimentul 33 Infanterie a continuat
operațiunile. Sunt trimiși la Miskolc, în zona comunei Szikszo, ocupat de
cehi. Bătălia care urmează este câștigată și se înaintează până la
Hidasnemeti. Cehii se apără sub un munte, barieră naturală, dar batalionul
de intervenție se apropie nevăzut și lansează atacul la 7 dimineața. Luptele
durează până la prânz, când cehii se retrag „cu mari pierderi”32.
26
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Drecin este comandant de pluton (cca. 50 de oameni) și se oferă
voluntar să fie în prima linie a ofensivei contra orașului Kassa. Intră în oraș
fără luptă și primit cu entuziasm de pătura muncitorească, fiind urmat de
Regimentul 46 Infanterie. Trece râul Hrad și înfruntă inamicul la Kassabela,
unde a suferit „pierderi mari”33, dar reușește să ocupe localitatea. În iulie
1919 se află la Kass-Konerberg „unde se aflau minele de aur ale Ungariei”34,
și luptă pentru respingerea inamicului și păstrarea acestora în mâinile
revoluției. După armistițiul cu cehii se repliază la Hatvan, unde Bela Kun lea vorbit despre necesitatea de a apăra puterea sovietică. Contra României a
luptat după trecerea Tisei, dar „o rezistență mai mare”35 a întâmpinat în
comuna Karcag, unde a luat prizonieri și câțiva colonialiști francezi. Un
cavalerist anunță că Regimentul 33 Infanterie (aflat în flancul stâng) s-a
retras și trebuie să facă la fel, altfel vor fi capturați. Se retrage ca să scape
din încercuire, ajunge la Budapesta, dar tot este luat prizonier. Drecin are
soarta celorlalți militari de origine română și stă în lagăr până în 1920.
„Aveam 19 ani în anul 1903, când am luat contact prima oară cu
învățătura marxistă”36, își începe confesiunea Istvan Töröcsik (n. 28 iulie
1884, Csarvas și domiciliat în Arad la vârsta amintirilor). Este membru al
organizației lucrătorilor lemnari, apoi se transferă la fabrica de vagoane din
Arad, ca tâmplar, unde „am depus o susținută activitate politică” 37. În 1906
ia parte la marea grevă de la fabrica de vagoane (patru săptămâni), însă
aceasta este înăbușită în final de autorități. Este trimis pe front din 1914, în
Rusia și Italia, unde face propagandă pacifistă și este cât pe ce să fie
împușcat. La 4 noiembrie 1918 părăsește frontul cu alți 30 de camarazi
pentru a veni la Arad și în comuna natală, Csarvas, „unde am arborat
drapelul păcii”38.
La izbucnirea revoluției bolșevice mobilizează cca 5.000 de oameni
și le ține un discurs mobilizator lângă fabrica de zahăr. Efectul a fost că
mare parte dintre bărbați s-au înrolat în Armata Roșie ungară. Töröcsik se
înrolează și el și este numit comisar politic la Divizia 6, unde soldații „mă
iubeau și îmi purtau credință”39. Un număr de 12.000 de militari primesc
ordinul de luptă contra cehilor. Comisarul politic însoțește Regimentele 33
33
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și 101 Infanterie, având șefi pe Meisli și Șerban. Din 23 iunie 1919 intră în
luptă și ajunge în orașele Barca, Kassa și Nagyszasz. După lupte ține
cuvântări motivaționale soldaților împreună cu șefi de organizații
profesionale și comisari revoluționari. Este mutat în aceeași funcție la
Regimentul 46 Infanterie, unde îl întâlnește pe ministrul de război, Vilmos
Böhm. La 19 iulie 1919 este la Szolnok și respinge inamicul. Traversează
Tisa și înaintează, însă află de la Varga Ianoș că „revoluția proletară a
căzut”40, iar viața lui e în pericol. În prima zi din august 1919 este în capitala
ungară, unde este descoperit și reținut de militarii români. Este periculos și
trebuie debolșevizat, așa că deținerea lui în lagărul de la Făgăraș se încheie
abia în august 1921.
În timpul revoluției bolșevice Iosif Weisz (n. 11 octombrie 1895,
Csanadapaca) era ucenic la un meșter din Pecica. S-a înscris voluntar în
armată și a fost repartizat într-o unitate de șoc din Divizia 6 condusă de
Csergö. Urmează instrucția și expedierea pe frontul cehoslovac (Salgotarjan,
Kassa, Kassabela ș.a.) până la Miskolc. Ajunge la Tisa și participă la câteva
lupte, însă este luat prizonier la Szeged. Este eliberat la 20 iulie 1920 și
revine la Pecica. Tot restul vieții va fi vopsitor la fabrica de vagoane din
Arad.
Andras Smolar (n. 1 decembrie 1894, Sebiș) a fost încorporat în
1914 și a luptat contra rușilor până când a fost luat prizonier și deținut la
Murmansk. În iunie 1917 pleacă împreună cu alții spre Petrograd și apoi în
Ungaria, „ca să facem și noi cum au făcut rușii” 41. Călătoria începe prost:
sunt luați prizonieri de germani, care îi predau armatei austro-ungare; drept
pedeapsă li se iau bocancii și sunt puși să mărșăluiască pe jos. Timp de 43
de zile sunt purtați de colo-colo, apoi predați cehilor. De aici ajung, în fine,
la Arad, fiind încadrați în Regimentul 33 Infanterie. Ajung din nou pe front,
în Italia, unde stau în prima linie. La izbucnirea revoluției din octombrie
1918 s-a întors acasă, la Gurahonț. Nu are cine-știe-ce activitate comunistă
sau militară. Îl întâlnește, totuși, pe Bela Kun la Szolnok, aflat pe picior de
plecare spre Rusia bolșevică, care promite că ca reveni și „atunci vom stârpi
toți dușmanii”42. Cade prizonier la trupele lui Horthy, care îl predau
românilor. Este dus într-un cimitir evreiesc, dezbrăcat la piele și ținut 10 zile
fără apă și mâncare. Considerând că pedeapsa și-a făcut efectul este trimis,
cu alții, la fabrica Csepel, dar Smolar se autorănește pentru a fi trimis la
40
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spital unde, spera el, să evadeze. Evadarea nu reușește și ajunge din nou pe
mâna horthyștilor, care nu-l iartă și suferă alte maltratări. Trece prin Sebiș
(1920), dar în drum spre Curtea Marțială din Sibiu, unde a stat în anchetă
trei luni. Se întoarce, în sfârșit, acasă, dar cu obligația de a se prezenta lunar
la postul de jandarmi. Rămâne un comunist în adâncul sufletului și în 1945
se înscrie în PCR.
Alt ucenic este Iosif Bereș (n. Arad), care în toamna anului 1918
muncește la un patron în cartierul Seleuș din Oradea. Între alte lucrări
executate s-a numărat și cea de reparare a cazărmii Regimentului 4
Infanterie, unde „am venit în contact cu soldații veniți de pe front și, mai
ales, cu foștii prizonieri sosiți din Rusia”43. Așa a aflat ce înseamnă
exploatarea omului de către om și lupta pentru un trai mai bun. Efervescența
revoluției burghezo-democratice l-a surprins: soldații părăseau frontul și
degradau ofițerii, împăratul a abdicat, contele Karolyi Mihaly a devenit
premier și liderul Ungariei. Un efect vizibil a fost că patronul lui Iosif „nu
mai avea chef de lucru, se apucă să bea de necaz că avutul lui a căzut pradă
revoluției”44. Revoluția comunistă (21 martie 1919) îl găsește la Sagotarjan,
în Compania 40 Transmisiuni, care instala cabluri telefonice în zona liniei
de demarcație. A doua zi (22 martie 1919) „am trecut în cadrul Armatei
Roșii”45. Compania devine detașament în cadrul Divizei 3, iar Iosif ajunge
curier la statul major al marii unități. Are șefi pe căpitan Colmanu,
locotenent Mendelson, Ciki ș.a. Alături de batalioanele muncitorești luptă
pe frontul de nord (Fülok, Losonc s.a.). Află că colonelul italian Romanelli,
„care, chipurile, ar fi simpatizat cu comuniștii”46, a determinat guvernul să
se retragă pe o nouă linie de demarcație. Retragerea este, însă, lentă: în gara
Csata/Cata a stat trei săptămâni, la Vacs alte două săptămâni, apoi Albertirsa
și, în final, au ajuns la Szolnok. Pe generalul Stromfeld îl consideră „un om
capabil, de acțiune și devotat cauzei revoluției” 47, însă împiedicat de Antantă
să-și ducă planul militar la bun sfârșit. În iunie 1919 este trimis la o școală
de agitatori din Budapesta, însă tocmai atunci a izbucnit o revoltă
anticomunistă („puciul monitoarelor de pe Dunăre”). Școala s-a amânat, iar
Iosif a revenit la unitate. Povestea se încheie când este luat prizonier (1 – 2
august 1919) și revine acasă abia în anul următor.
43

Ibidem, f. 297.
Ibidem.
45
Ibidem, f. 298.
46
Ibidem.
47
Ibidem, f. 299.
44

172

Szecsi Andor (n. 2 mai 1894, Arad) este ofițer de carieră și participă
la Primul Război Mondial ca locotenent de infanterie. În octombrie 1918
vine în permisie acasă de pe frontul italian, iar la plecare trece prin
Budapesta. Este martorul revoluției lui Karolyi și cooptat în Consiliul
Militar. Primește repartiție la o unitate de gardă și apără Palatul Karolyi și
Uzina electrică. Decesul tatălui îl obligă să revină la Arad, unde rămâne
până în martie 1919. Revenit în activitate este repartizat la Regimentul 2
Honvezi, locțiitor comandant de batalion. Venirea comuniștilor la putere îl
găsește la Ketegyhaza, unde soldații s-au bucurat, iar ofițerii au părăsit
unitatea. Devine comandant de batalion (care primește numele său) și se
îndreaptă spre Curtici. În noua armată comanda batalionului o primește
căpitanul Szabo, iar Szecsi rămâne adjunct. După o nouă organizare unitatea
a devenit Batalionul 3 din Regimentul 46 Infanterie, subordonat Diviziei 6.
Luptă cu cehii la Salgotarjan, Fülok, Miskolc și Kassa. La Nagyida,
pe timp de noapte, cehii atacă și sunt contraatacați de Compania 1 de
Propagandă în frunte cu liderul Franyo, dar fără aprobarea superiorilor.
Szecsi sesizează pericolul ca Franyo să fie încercuit de inamic, preia
inițiativa și atacă „urmărind inamicul până la Kassa” 48. Drept recompensă
pentru succes batalionul a primit cheile orașului de la oficialitățile locale.
După ani, combatantul își amintea că în orașul eliberat era „un entuziasm, o
bucurie, cum rar am văzut nu numai în 1919, dar și în cele aproape cinci
decenii care au trecut de atunci” 49. Generalul Stromfeld i-a vizitat și a lăudat
public aportul Regimentului 46 Infanterie la victorie, scoțându-și chipiul în
fața militarilor. Luptele continuă la Mecenzef/Mezdev, unde își pierd viața
comandanții Merenyi și Szabo. Regimentul 46 Infanterie este trimis la Tisa,
iar Szecsi primește , în fine, comanda Batalionului 3. Este în prima linie a
ofensivei și atinge trei localități, însă primește ordin să se retragă la
Fegyvernek „fiindcă a fost rupt frontul” 50. Dar contraatacul român continuă
și este obligat să dea înapoi până la Szolnok, unde „s-a descompus
batalionul”51. Revine la Arad în 1920, dar este arestat de Siguranța română
și reținut patru luni.
Schwarz Gyorgy-Ianoș (n. 12 aprilie 1904, Rovine-Pecica) a luptat
pe frontul italian până în 1918. „Eram la Piave când, sătui de război, ne-am
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răsculat împotriva ofițerilor noștri spunând că nu mai vrem să luptăm” 52 – își
începe amintirile Schwarz. Au loc confruntări, însă în cele din urmă rebelii
sunt arestați și trimiși la Consiliul de Război. Noroc că s-a terminat războiul
și au șansa să plece acasă pe picioarele lor. La finalul lunii martie 1919, la
Pecica, a venit o comisie de recrutare a armatei comuniste. După
discursurile de rigoare circa 100 de tineri s-au înscris voluntari și au plecat
spre gară cu steagul roșu în frunte. Au ajuns în Regimentul 33 Infanterie, în
compania condusă de Kovacs, iar pregătirea a fost „mai mult politică” 53,
deoarece majoritatea aveau experiența frontului. Participă la înfrângerea
acțiunii contrarevoluționare de la Szolnok (mai 1919), apoi dă piept cu cehii
la Salgotarjan, Losonc și Kassa. Cehii au atacat Regimentul 101 și bateriile
de artilerie conduse de Pajtas și Rozner. „Norocul lor era că noi eram pe
drum și au scăpat de încercuirea inamică”54, spune Schwarz, dar în
confruntare a pierdut circa 30 de camarazi.
Pe frontul de est atacul contra armatei române începe bine, însă
continuă prost, „în urma unor sabotaje puse la cale de ofițerii reacționari” 55
din Armata Roșie. Un comisar politic aduce la Kenderes știrea că artileria și
cavaleria sunt în pericol de a fi învăluite de inamic. Urmarea e că ofițerii au
fugit primii, însă adevărații revoluționari contraatacă, recuceresc un drum și
salvează o parte din artileriști. Naratorul este rănit, însă ajunge la Szolnok
unde dă nas în nas cu Bela Kun și Tibor Szamuely. În mijlocul regimentului
Kun ține un discurs mobilizator și insistă pentru un nou atac. Este întrerupt
de un mitralior: „Tovarășe Kun, noi nu vom mai ataca, să vină un nou
regiment și să atace ei. Noi vom relua lupta după o scurtă odihnă” 56.
Intervine brutal Szamuely: „Dacă vorbești așa ești un spin în Armata
Roșie”57. A intenționat să meargă la mitralior, însă cei prezenți „au început
să murmure”58. Cei doi lideri și-au pus rapid coada pe spinare și s-au făcut
nevăzuți. Șablonul perioadei următoare se cunoaște: retragere, prizonierat,
tabăra de muncă de la Vulpășești. Schwarz este eliberat în iulie 1920 și intră
în evidențele Siguranței până la 23 august 1944.
Tot din Arad a rememorat și Ilișie Todor, muncitor la fabrica de
vagoane, care în revoluția din octombrie 1918 este activ în comitetul
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sindical metalurgist. În martie 1919 se înscrie în partidul bolșevic cu numele
de Rișcan, apoi merge cu masele la Pădureni, unde primește uniforme și
arme. Ajunge la Bekescsaba, unde s-a organizat Regimentul 33 Infanterie și
face puțină instrucție. Luptă la Kovace, unde „intervenționiștii au fost
alungați”59, apoi intră în Kassa și ajunge în munții Tatra. Aici îl găsește
armistițiul cu cehii și află că teritoriul cucerit trebuie cedat, însă „vom primi
alt teritoriu mai folositor, la Tisa”60. Ajung la Törökszentmiklos, unde
constată că Armata Roșie „era demoralizată”61. Este capturat de cavaleria
română, ținut cu alții la Ujszasz câteva luni, apoi „la pușcărie” 62. Iese trist
din captivitate și se duce să stea la o soră în orașul Tata. Revenit la Arad
este arestat de Siguranță și anchetat ca spion. Se înscrie în PCR (noiembrie
1923) și activează până în 1928-1929, când se angajează la CFR, iar munca
ilegală „era foarte grea”63 din cauza activității profesionale solicitante.
Revine în activitate în 1938 și organizează Ajutorul Roșu pe plan local, pe
care l-a predat lui Mihai Drecin.
Tâmplarul Eugen Mihai este chemat sub arme în 1915, repartizat la
Regimentul 7 Pionieri și trimis pe frontul rus (până în 1917), apoi pe cel
italian. Când armele tac revine la Szeged/Seghedin, însă „nu îmi puteam
câștiga existența”64. Se oferă voluntar în noile unități comuniste și luptă la
Ciucea (mai 1919), apoi la Tokaj și Salgotarjan. Este nemulțumit că trebuie
să se retragă și se opune „deoarece știam ce ne așteaptă” 65. Căderea
regimului Bela Kun îl prinde la Budapesta, unde stă ascuns două săptămâni,
apoi reușește să ajungă la Szeged și la părinți (județul Bihor). Apucă să
doarmă o noapte în casa părintească, apoi este săltat de jandarmi și anchetat
17 zile. Este eliberat, dar primește domiciliu forțat timp de un an. Din 1921
se căsătorește și se stabilește în Arad; în 1924 este în miezul grevei
meseriașilor lemnari (patru luni), fapt pentru care, ulterior, „am fost chinuit
și bătut”66 la Siguranță. Din 1949 este secretarul organizației de bază și își
păstrează funcția și în 1969, chiar dacă din 1957 a fost pensionat.
În concluzie, românii de la granița de vest au fost încadrați,
majoritatea, în Regimentele 33 și 46 Infanterie ale Armatei Roșii ungare, cu
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care au luptat împotriva cehilor (cu succes) și românilor (fără succes).
Motivele pentru care s-au înrolat pot fi sintetizate în câteva puncte: sărăcie,
lipsă de perspective, dezorientare și atracția propagandei bolșevice. Cu ce au
rămas în urma acestei experiențe? Cu amintiri, unele dureroase, cu un
stigmat din partea structurilor de siguranță națională din România (până la
23 august 1944) și dorința de a reveni cât mai repede la o viață normală. Pe
de altă parte, au rămas oameni de stânga, indiferent dacă au mai activat sau
nu în mișcarea comunistă din România sau și-au văzut de viața lor. După 50
de ani de la evenimente participanții au avut satisfacția să constate că lupta
lor e valorificată și prezintă interes pentru a fi mediatizată. O iluzie care le-a
mai înseninat ultimii ani de viață.
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Aspecte privind instituţia Pompierilor voluntari
din judeţul Arad după Primul Război Mondial
Mirela Pachiţa,
Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale

Serviciile de pompieri civili, din judeţul Arad, au evoluat în strânsă
legătură cu condiţiile social-economice proprii fiecărei etape, asupra cărora
si-au pus amprenta elementele de ordin naţional, tradiţional şi specific. În
urma cercetării documentelor, aflate în fondurile deţinute de Serviciul
Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, ne-am îndreptat atenţia asupra unor
aspecte legate de evoluţia instituţiei Pompierilor voluntari după Primul
Război Mondial.
Astfel, în cadrul corespondenţei purtate de Ministerul de Interne Direcţiunea Administraţiei Generale şi Statisticii cu Prefectul judeţului
Arad, în 14 mai 1923, am depistat şi o copie după adresa Ministerului de
Război – Marele Stat Major nr. 172/1923 privitoare la ”instituţiunea
specială a Pompierilor Voluntari” care a început să se înfiinţeze în oraşele
din Ardeal, solicitându-se aplicarea întocmai a primelor două puncte din
adresă1. Deosebit de interesante sunt precizările făcute în această adresă,
alcătuind nu numai o prezentare completă a instituţiei Pompierilor Voluntari
din Transilvania, şi, în plus, scoţând în evidenţă starea de spirit a populaţiei
după evenimentele prilejuite de Primul Război Mondial. Aşa încât, în
documentul amintit figurează următoarele menţiuni: ”În oraşele din Ardeal,
există o instituţiune specială, anume aceia a Pompierilor voluntari, care
funcţionează alături de pompieri activi”. Cei din urmă erau plătiţi de
comune şi erau puţini la număr, efectuând serviciul neîntrerupt şi locuind în
cazărmi. În schimb, pompierii voluntari, erau recrutaţi din populaţia
oraşului, în mod benevol, acordând ajutor numai în anumite cazuri de foc, la
teatre, cinematografe, etc. Alături de aceste organizaţii de pompieri
orăşeneşti, mai existau în timpul ocupaţiei maghiare şi organizaţii de
pompieri voluntari în comunele rurale.
Toate aceste organizaţii de pompieri voluntari, atât din mediul urban
cât şi rural, formau Societatea Judeţeană a pompierilor voluntari, având ca
preşedinte de drept pe prefectul judeţului, iar ca şi comandanţi ai
1
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organizaţiunilor locale, diferiţi oameni cu ştiinţă de carte din comunele
respective. În toate satele unde existau asemenea asociaţii, toţi membrii erau
maghiari.
Este necesar de consemnat faptul că, în perioada 1919-1921, nu au
mai funcţionat aceste societăţi, în afară de cea din Satu Mare. Însă, începând
din luna septembrie a anului 1921, s-a putut constata un curent pentru
reînfiinţarea acestor societăţi, susţinut de fostul comandant al pompierilor
oraşului Satu Mare (Tantoţi Iuliu) şi comandantul aflat la conducerea
pompierilor oraşului Careii Mari (Czandos Iosef). Prin stăruinţele acestora,
s-au înfiinţat societăţi de pompieri în comunele cu populaţie pur maghiară şi
fapt caracteristic, comunele maghiare din apropierea frontierei, au fost
primele în care s-au înfiinţat aceste organizaţii (în comunele Cuplean,
Urziceni, Berea, Veserd, Irina, Odorău, Botiz, etc). În satele cu populaţie
românească, nu s-au înfiinţat, de asemenea nici comunele situate mai
departe de frontieră, nu s-au grăbit să organizeze astfel de societăţi2.
De remarcat este că Ministerul de Război făcea recomandarea ca
astfel de organizaţii să fie desfiinţate, fiind contrare siguranţei naţionale, iar
organizarea pompierilor voluntari putea fi tolerată, numai în situaţia în care
comandanţii erau de naţionalitate română, iar procentul membrilor de etnie
străină să nu fi fost mai mare de 20% din efectiv3.
Având în vedere situaţia apărută, mai mulţi prefecţi din Ardeal au
făcut intervenţii în favoarea menţinerii instituţiei Pompierilor Voluntari.
Drept urmare, în 23 iunie 1923, Ministerul a aprobat ca astfel de societăţi să
poată lua fiinţă, iar cele care au existat să poată funcţiona mai departe, însă
doar acolo unde prefecţii urmau să-şi asume întreaga răspundere, că aceste
asociaţii nu se vor abate de la scopul adevărat pentru care s-au înfiinţat.
Pentru a nu exista probleme, se recomanda ca preşedintele sau şeful
asociaţiei să fie pe cât posibil un român şi ca, în localităţile unde populaţia
românească ar fi fost în număr mai mic, să fie îndemnaţi românii să intre în
asemenea asociaţii. În zona unde era declarată starea de asediu, astfel de
asociaţii puteau funcţiona sub controlul autorităţilor militare şi sub
supravegherea autorităţilor administrative4.
Trebuie menţionat că pe teritoriul judeţului Arad existau, în toamna
anului 1924, societăţi locale de pompieri voluntari în Pecica, Nădlac, Ineu,
Cermei, Radna şi Sântana. Acestea funcţionând fiecare separat, fără să fie
înglobate în vreo corporaţie. În timp ce în oraşul Arad exista Uniunea
2
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Pompierilor Voluntari din Arad, aflată sub preşedenţia dr. Nicolae Nedelcu,
avocat, având ca secretar pe prof. Eugen Zaray, aşa cum reiese dintr-un
raport al Primăriei Municipiului Arad întocmit la 16 octombrie 19245.
Societatea Corpul Pompierilor Voluntari a luat fiinţă în oraşul Arad,
încă din anul 1834, perfecţionându-se în mod continuu. Ministerul de
Interne a făcut cunoscut cu adresa nr. 14.065, din 29 martie 1922, că a
aprobat statutele Corpului pompierilor voluntari din Arad 6. Este necesar de
remarcat faptul că acordarea personalităţii juridice a fost solicitată ceva mai
târziu, la 6 februarie 1932, când în comitetul de administraţie erau doi
români, iar restul erau maghiari, germani şi sârbi, iar în ceea ce priveşte
membrii activi ai societăţii, trebuie menționat că existau 10 români, iar
restul persoanelor erau de diferite naţionalități7.
În ceea ce privește dotările, de care dispuneau pompierii în perioada
interbelică, demne de luat în seamă sunt consemnările făcute de însuși
comandantul pompierilor voluntari din Arad, în corespondența purtată cu
autoritățile locale. Astfel, Comandamentul Pompierilor Voluntari din Arad
făcea o solicitare Primăriei Municipiului Arad, în 20 martie 1924, pentru
instalarea a două aparate telefonice, de strictă necesitate corpului
pompieresc: un telefon privat care urma a fi legat la „camera de inspecţie şi
veghiere a pompierilor” de la „Industria de fier Arad” din str. Kogălniceanu,
nr. 45-47; respectiv, o legătură cu secretarul Ladislau Szarka şi
electrotehnicianul Gheza Rozózsa, membrii domiciliaţi în str. Coşbuc, nr.
63. În solicitarea comandamentului era prezentat faptul că oraşul nu
dispunea de aparatură de alarmare (fiind sistat chiar şi serviciul
„veghetorilor din turn”), așa încât pompierii voluntari de cele mai multe ori
nu se puteau orienta la timp cu privire la izbucnirea incendiilor. Corpul
pompierilor punea la dispoziţie chiar şi aparatele telefonice, astfel că
instalarea acestora nu impunea cheltuieli considerabile8.
De la an la an numărul pompierilor voluntari din municipiul Arad era
în creștere, astfel, în anul 1925 funcţiona, pe lângă Comandamentul
pompierilor oraşului Arad, şi Corpul de pompieri voluntari, care era alcătuit
din 40 de membri şi 4 corpuri de pompieri de fabrică9.
5
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Deosebit de important este faptul că pompierii voluntari şi-au oferit
întotdeauna sprijinul pentru ajutorarea pompierilor orăşeneşti. Aşa încât
Consiliul Oraşului şi-a exprimat recunoştinţa prin acordarea unei subvenţii
anuale, de 15.000 lei, Corpului de Pompieri voluntari din Arad, iar celui din
Gai de 5.000 lei. În anul 1927, s-a hotărât majorarea subvenţiei la 25.000
lei, pentru pompierii voluntari din Arad10.
În scopul asigurării unei organizări unitare au fost elaborate şi
Statutele pompierilor oraşului Arad, care au fost aprobate de Ministerul de
Interne cu nr. 14065/29.03.1922 şi recomandate de Federaţia Pompierilor a
Oraşului şi Judeţului Arad ca fiind obligatorii pentru toate corpurile din
judeţ11. La propunerea comitetului Federaţiei Pompierilor, în luna aprilie
1928, au fost numiţi inspectorii de incendiu ai plaselor, printre aceştia se
numărau: Ioan Prohászka în Pretura Plasei Aradul Nou, Ioan Fekete în
Pretura Plasei Radna (în Sebiş şi Târnova, cei din garda veche se retrăseseră
din activitate şi erau căutate alte persoane)12.
În Statutele „Corpului de Pompieri Voluntari”, aşa cum erau
publicate în Monitorul judeţului Arad, era specificat scopul, şi anume:
stingerea focului şi acordarea ajutorului sistematic în caz de incendiu sau alt
pericol, în localitatea respectivă şi împrejurimi, respectiv, dezvoltarea
„chestiunii” pompiereşti. Acest scop se realiza prin: instruirea pompierilor,
din punct de vedere practic şi teoretic, în stingerea focului şi alte situaţii de
salvare, serviciul de pază, acordarea ajutorului necesar în caz de stingere de
foc sau alt pericol. Membrii asociaţiei/reuniunii erau membrii de onoare, de
fondare, activi şi învredniciţi, şi comandanţi de onoare. Membrii activi erau
membrii „comănduirii şi de trupă”. Uniforma şi semnarea gradelor
corpurilor de pompieri voluntari era cea stabilită de „Federaţia Pompierilor
a Oraşului şi Judeţului Arad”.
Un astfel de statut a fost elaborat în mod obligatoriu pentru fiecare
Corp de Pomperi Voluntari, care funcţiona pe teritoriul oraşului şi judeţului
Arad, și adoptat prin hotărârea adunării generale a Federaţiei sub nr.
23/1927 din 12 iunie 1927, fiind semnat de către Eugen Zaray, inspector de
incendiu al judeţului.
Ca urmare a ordinului dat de către Ministerul de Interne, în 3
decembrie 1927, urma să se intervină în precizările statutelor şi anume:
primarul comunei, ca reprezentant al puterii centrale urma să aibă dreptul de
10
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control al activităţii pompierilor voluntari, limba oficială urma să fie limba
română, iar comanda să fie dată tot în limba română, în caz de desfiinţare
întreaga avere a corpului trebuia să fie predată, de drept, comunei. Uniforma
urma să fie stabilită de către Ministerul de Interne pentru toţi pompierii
voluntari și tot ministerul avea dreptul de dizolvare, atunci când erau
constatate abateri de la scopul pentru care se înfiinţaseră13.
Totodată, trebuie menţionat că Federaţia Pompierilor Oraşului şi
Judeţului Arad prezenta într-un raport, din 20 noiembrie 1928, prefectului
Aradului situaţia „statutului judeţului referitor la incendiu” înregistrat sub
nr. 581/1912, care nu mai fusese modificat de 15 ani, aşa încât nu conţinea
dispoziţii referitoare la cinematografe, nu era în consonanţă cu taxele noi de
incendiu și nu cuprindea nicio regulă referitoare la amenajarea fabricilor
ş.a.m.d. În acest sens, Inspectoratul de incediu judeţean a elaborat un nou
„Regulament judeţean de incendiu”, care urma să fie supus aprobării de
către forurile superioare14.
În conformitate cu prevederile proiectului de Regulament al poliției
de incendiu din județul Arad, modificat, din 14 august 1930, întocmit de
către Federația Pompierilor a Orașului și Județului Arad, și trimis spre
dezbatere Consiliului Județean, societățile de pompieri voluntari se puteau
organiza, prin statute proprii, conform normelor Federației Pompierilor.
În situația în care se înființau corpuri de pompieri voluntari,
locuitorii bărbați ai unei comune erau convocați la adunarea de organizare,
unde li se explica importanța societății de pompieri (notar, preot, învățător,
primar, etc.). Cu ocazia adunării se întocmeau acte în care erau menționate:
data, locul și scopul funcționării societății, apoi se dădea citire statutelor, pe
care Federația Pompierilor le punea la dispoziție tuturor societăților nouînființate și care erau aprobate de Ministerul de Interne cu nr.
31754A/192715. Astfel, după ce un corp de pompieri voluntari primea
statutele, se considera înființat. La adunarea de organizare erau scrise
numele celor care doreau să paticipe ca membrii. Membrii puteau fi: activi,
”părtinitori” și fondatori. Membrii activi erau cei care efectuau instruirea din
domeniul pompieristic și participau la stingerea incendiilor, membrii
părtinitori erau cei care achitau pe o perioadă de 3 ani, o taxă anuală în rate
trimestriale, hotărâtă în adunarea de organizare și în acest scop semnau o
13

SJAN Arad, fond Tribunalul Judeţului Arad, Secţia a III-a, dosar 23/1929, f. 3-5.
SJAN Arad, fond Prefectura Judeţului Arad – Acte Administrative (1919-1934), dosar
37/1928, f. 14.
15
Aceste Statute au apărut în integralitate în Monitorul Oficial al Județului Arad, nr. 2 din
12 ianuarie 1928.
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declarație de intrare, iar membrii fondatori erau cei care donau o singură
dată o sumă oarecare. Numărul membrilor activi trebuia să fie de minimum
25 persoane16. Fiecare corp de pompieri voluntari era obligat să întocmească
și să țină evidența, în decursul activității sale, următoarele genuri de
documente: registru de evidență, registru de casă, inventar și proceseverbale ale adunării, de asemenea trebuia să fie ținut un fel de jurnal
(„ziuar”) cu privire la evidența cazurilor de incendiu17.
Având în vedere că în cursul anului 1927 existau pompieri voluntari
în următoarele localități din județul Arad: Aradul Nou, Zădârlac (azi
Zădăreni), Guttenbrunn (azi Zăbrani), Sânnicolaul Mic, Schöndorf (azi
Frumușeni), Nădlac, Radna, Ghioroc, Săvârșin, Ineu, Cermei, ChișineuCriș, Sebiș, Sântana, Șiria, Pâncota, Șagu, Rovine, Păuliș. În celelalte
localități se impunea înființarea de unități de pompieri obligatorii, ținând
cont de prevederile Statutului Județean de Incendiu18.
În raportul întocmit de Federația Pompierilor Orașului și Județului
Arad, întocmit la 6 iulie 1928, și adresat Prefecturii Județului Arad este
consemntă înființarea următoarelor corpuri de pompieri voluntari: în
comuna Curtici, la 25 martie 1928, Sintea Mare, la 25 martie 1928, Socodor,
la 6 mai 1928, Olari, 21 martie 1928, Iermata Neagră, la 19 martie 1928,
Țipari, la 6 mai 1928, Satul Nou, 24 mai 1928 și Mișca, la 7 mai 1928 19. Tot
în cursul anului 1928 au mai fost înființate și „Corpul Pompierilor
Voluntari” din Pilu (1928), „Corpul Pompierilor Voluntari” Nădab (1928) și
„Corpul Pompierilor Voluntari” Şeitin (1928)20.
Deosebit de interesante sunt dosarele depuse la Tribunalul Județului
Arad de către diferitele reuniuni/asociații de pompieri voluntari din spațiul
arădean pentru obținerea personalității juridice. În cadrul acestora pot fi
culese date cu privire la data constituirii inițiale, numărul și numele
membrilor la data solicitării personalității juridice, dotările de care
dispuneau, precum și exemple de situații deosebite în care au intervenit în
decursul activității lor.
Tribunalul local a recunoscut ca persoană juridică de drept privat,
Reuniunea Pompierilor Voluntari din Aradul Nou-Mureşel, prin sentinţa nr.
6/1927 din 18 februarie 1928, fiind înscrisă sub nr. 127 în registrul
persoanelor juridice. Scopul acesteia fiind ”colaborarea harnică şi zeloasă la
16

Idem , dosar 18/1930, f. 159-160.
Ibidem, f. 160.
18
Idem, dosar 41/1931, f. 38.
19
Ibidem, f. 37.
20
Idem, dosar 37/1928, f. 23-36
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stingerea incendiilor izbucnite în comunele Aradul Nou şi Mureşel şi
împrejurimile apropiate”. Având ca preşedinte pe dr. Hemenn Ion,
vicepreşedinte dr. Birkenheuer Mihai, secretar Iosif Hohn, casier Wagner
Friedmann21.
„Corpul Pompierilor Voluntari” din Şeitin- înregistrată ca
personalitate juridică în baza sentinţei Tribunalului Arad, secţia III-a , nr. pj
24/1928 din 16 martie 1929. Data constituirii a fost 10 iunie 1928, iar scopul
declarat, acela de stingerea focului şi „întinderea ajutorului sistematic în caz
de incendiu sau alt pericol la Şeitin şi împrejur”, precum și dezvoltarea
„chestiunii” pompiereşti, drept comandant fiind numit Urcan Trifan22.
„Reuniunea pompierilor voluntari” din Ghioroc, înfiinţată încă din
anul 1882, a primit personalitate juridică în anul 1925 23. A fost reorganizată
la 20 octombrie 1928, scopul fiind acela de stingere a focului în comuna
Ghioroc şi împrejur, acordarea ajutorului în caz de pericol sinistraţilor şi
inundaţilor, precum şi pregătirea prin instruire permanentă a membrilor
pentru a fi gata de a salva vieți în orice moment. Preşedinte al reuninii a fost
numit Perian Ioan, notarul comunal24.
„Corpul Pompierilor Voluntari” din Săvârşin, constituit la 4 iunie
1928, a obţinut personalitate juridică prin sentinţa Tribunalului Arad, Secţia
I nr. 24/1929 pronunţată la 8 martie 193025. Având la conducere pe Victor
Ancianu, preşedinte, pe Iosif Păcurariu, secretar, iar dr. Romuald Coţioiu,
comandant şi medic26.
Având în vedere situaţia concretă din teritoriu cât şi măsurile luate
de alte ţări, în fiecare comună era necesară înfiinţarea de corpuri de
pompieri voluntari, unde sătenii bărbaţi cu vârsta cuprinsă între 20-50 ani să
beneficieze de o instrucţie sistematică în scopul combaterii incendiilor.
Astfel, Eugen Zaray, inspectorul de incendiu al județului Arad, solicita prin
adresa sa din 12 mai 1931, prefecturii judeţului Arad trimiterea unui ordin
către toate comunele, cu privire la constituirea acestora. Iar acolo unde nu
era posibilă înființarea de corpuri de pompieri voluntari, se recomanda
înființarea corpurilor de pompieri obligatorii, așa încât nicio comună a
județului Arad să nu fie sub supravegherea pompierilor27.
21

Ibidem, f. 6.
Idem, dosar 27/1929, f. 5.
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Idem, dosar 15/1925, f. 14.
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SJAN Arad, fond Tribunalul Judeţului Arad, Secţia a III-a, dosar 20/1929, f. 3.
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SJAN Arad, fond Tribunalul Judeţului Arad, Secţia a III-a, dosar 23/1929, f. 2.
26
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În trecut, ca şi astăzi, activitatea pompierilor voluntari trebuia să
beneficieze de sprijinul autorităţilor, iar acesta se realiza prin informarea
populaţiei privind comportamentul în situaţii de urgenţă, atragerea de
resurse financiare, organizarea de cursuri de pregătire şi perfecţionare a
personalului implicat în activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor. În
această privință trebuie menționat că, în perioada interbelică, autorităţile din
spaţiul arădean au luat măsuri pentru ca populaţia să fie protejată de incendii
şi calamităţi naturale.

ANEXA I. Adresa de înaintare a proiectului de Regulamentului de Incendiu
întocmit de Federația Pompierilor Orașului și Județului Arad, la 14 august
1930.
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ANEXA II. Cererea Inspectorului de Incendiu al Județului Arad, Eugen
Zaray, din 12 mai 1931, referitoare la organizarea comunelor împotriva
incendiilor.
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ANEXA III. - Fotografia membrilor „Reuniunii Pompierilor Voluntari” din
Ghioroc (1933).
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Şefii de secţii a gardienilor publici arădeni (1929-1949)
Emil Arbonie,
Asociația Națională Arădeană pentru cultura poporului român

Bogdan Mihai. Născut la 10 noiembrie 1889 în
localitatea Agriş (Arad). A absolvit 6 clase primare
la Şcoala primară din Agriş şi a efectuat stagiul
militar de la 6 octombrie 1911 în Regimentul 2
Călăraşi, fiind mutat la Escorta Regală din
Budapesta. A fost mobilizat în Primul Război
Mondial în perioada 1914-1918, a fost rănit de două
ori, a rămas invalid şi a fost ţinut în prizonierat. A
intrat în funcţia de sergent de oraş la Prefectura
Poliţiei Arad, cu data 6 iunie 1926. A fost avansat
sergent de revizie la 1 martie 1927, sergent major la
1 iulie 1928, încadrat gardian public în anul 1929. A depus examen pentru
gradul de şef de secţie şi a fost promovat în această funcţie cu data de 1
ianuarie 1932. La 17 decembrie 1931 a fost mutat şef de secţie la
Detaşamentul Gardienilor Publici de la Poliţia Odorhei, unde a desfăşurat
activitate profesională până la cedarea acestui teritoriu Uniunii Sovietice,
fiind transferat în iunie 1940 la Poliţia Sighişoara, iar apoi, cu data 23
octombrie 1940, a fost mutat la Chestura Poliţiei Municipiului Timişoara. În
acelaşi an, pentru activitatea profesională a fost distins cu medalia „Serviciu
Credincios”. La 31 martie 1942 a fost transferat la Detaşamentul de Poliţie
Lipova, de unde a fost pus în retragere, din oficiu, pentru caz de boală, cu
data de 31 august 1943 pentru a-şi aranja drepturile de pensie1.
Botici Zaharia. Născut la 13 mai 1909 în localitatea Harţigani (Hunedoara).
A fost absolvent a 7 clase primare şi 2 clase a unei şcoli de comerţ. În
perioada 1931-1933 a îndeplinit stagiul militar în cadrul Regimentului 36
Artilerie, fiind pus în completare cu gradul de sergent. Cu data de 1 iunie
1934 a fost încadrat în funcţia de gardian public la Prefectura Poliţiei
Bucureşti, şi reangajat în anii 1937 şi 1940. Pentru activitatea profesională,
în anul 1941 a fost distins cu medalia „Centenarul Regelui Carol I”. La 1
februarie 1942 a fost avansat în funcţia de şef de secţie de gardieni publici,
1

A.N. Arad, fond Chestura Poliției Municipiului Arad, dosar personal nr. 62.
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fiind mutat la Chestura Poliţiei Municipiului Timişoara. Prin decizia nr.
10.800 din 15 iunie 1946 a fost transferat, în aceeaşi funcţie, la Chestura
Poliţiei Municipiului Arad, unde a fost repartizat să execute paza şi ordinea
publică în cadrul unor comisariate de circumscripţii. Fiind bolnav, din anul
1948 a solicitat mai multe concedii medicale şi a fost trecut în retragere. În
anul 1958 era în evidenţa Raionului de Securitate Arad2.
Citacu Nastasie. Născut la 13 iulie 1902 în localitatea Cornăţel (Olt).
Absolvent a 5 clase primare, stagiul militar l-a îndeplinit la Regimentul 4
Grăniceri, în perioada 1924-1927, fiind trecut în completare cu gradul de
caporal. A fost încadrat gardian public la 1 ianuarie 1930, în Comisariatul
de Poliţie Jimbolia. A fost reangajat în anii 1933, 1936, 1939 şi 1942. A
absolvit cursurile Şcolii de poliţie ştiinţifică-Secţia a III-a, în perioada 1
septembrie-21 decembrie 1935. La 1 februarie 1936 a fost transferat la
Chestura Poliţiei Municipiului Timişoara. Cu data 10 noiembrie 1942 a fost
avansat în funcţia de şef al sectorului de gardieni publici, şi a fost transferat
la Poliţia oraşului Petroşani. A absolvit cursurile Şcolii de şefi de secţie, în
perioada 15 februarie-22 mai 1943. La 20 iulie 1944 a fost repartizat la
Poliţia oraşului Lupeni, iar cu data de 1 august 1944, la Poliţia RăzboieniGară, de unde a fost transferat la Comisariatul de Poliţie Hunedoara. Cu
data 1 noiembrie 1945 a fost transferat, la cerere, în funcţia de şef al secţiei
de gardieni publici la Chestura Poliţiei Municipiului Arad. La 1 ianuarie
1948 a depus jurământul de credinţă faţă de Republica Populară Română,
dar nu mai sunt alte dare referitoare la evoluţia activităţii sale poliţieneşti3.
Ciutină Gavril. Născut la 22 martie 1902 în
localitatea Covăsinţ (Arad). Absolvent a 7 clase
primare, stagiul militar l-a îndeplinit în Regimentul 7
Pionieri, în perioada 1924-1927, şi a fost trecut în
completare cu gradul de sergent. A fost angajat
sergent de oraş la Prefectura Poliţiei Arad, la 1 aprilie
1928, apoi reangajat în funcţia de gardian public, în
anii 1931, 1934, 1937 şi 1940. Cu data de 1 august
1938 a fost avansat în funcţia de şef de secţie de
gardieni publici şi a absolvit cursurile Şcolii de
poliţie ştiinţifică-Secţia a III-a în Bucureşti. A fost
îndepărtat din această funcţie şi din activitatea poliţienească, la 5 august
2
3

Idem, nr. 109.
Idem, nr. 207.
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1948, fără nici o indemnizaţie, pe temeiul Legii nr. 217/1945 pentru
purificarea administraţiilor publice4
Drincec Ştefan. Născut la 7 iulie 1902 în localitatea
Sâmbăta (Bihor). Absolvent a 4 clase primare, a
efectuat stagiul militar la Regimentul 9 Jandarmi
Timişoara, fiind pus în completare cu gradul de
caporal, în anul 1929. A fost angajat în funcţia de
gardian public la 1 aprilie 1932 în Poliţia din Reni şi
a fost mutat la Chestura Poliţiei Municipiului Arad,
cu data 1 octombrie 1932. A fost reangajat prin
încheierea de contracte în anii 1935 şi 1938. A
absolvit studii profesionale diverse, în perioadele 1
februarie-1 iunie 1934 şi 1 noiembrie 1942-5
februarie 1943. A fost numit şef de Secţie de gardieni publici la 9
septembrie 1940, şi a fost detaşat şi transferat la poliţiile din Oradea, Iaşi,
Paşcani, Vălenii de Munte, Brad şi Beiuş. La 24 ianuarie 1949 a fost
încadrat plutonier de miliţie, de unde a fost pus în disponibilitate cu data 4
martie 1956. A reuşit să fie încadrat într-o funcţie de specialitate, la Secţia
Cadastrală a Sfatului Popular al Oraşului Arad, dar a fost în evidenţa
specială a Securităţii, şi în anul 19665.
Faur Vasile. Născut la 18 septembrie 1878 în
localitatea Nădlac (Arad). Absolvent a 5 clase
primare, a efectuat stagiul militar în Regimentul 101
Infanterie în anul 1900, de unde a fost pus în
completare cu gradul de caporal. A fost mobilizat în
Primul Război Mondial, trimis pe frontul din Italia,
unde s-a inclus în prizonierat şi a făcut parte din
Legiunea Română din Italia, pentru care a fost
distins cu medalia „Ferdinand I” cu spade pe
panglică, în anul 1932. În perioada 1919-1920 a fost
angajat în Poliţia comunei Nădlac, iar cu data 15
mai 1920 a fost încadrat în funcţia de sergent de oraş la Prefectura Poliţiei
Arad, fiind apoi avansat în funcţia de sergent major. În anul 1924 a susţinut
examenul ofiţerilor de sergenţi, din 1926 îndeplinea serviciul de ofiţer de
sergenţi, iar din decembrie 1928 a fost numit şef de pluton la Comisariatul
4
5

Idem, nr. 205.
Idem, nr. 267.
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de Circumscripţie VI de Poliţie din Gai. La 31 octombrie 1929 a fost
încadrat şef de secţie al gardienilor publici, funcţie care i-a fost confirmată
definitiv la 29 septembrie 1932. A avut probleme de sănătate: reumatism
poliarticular cronic, miocardită, artero-scleroză, boli contractate în timpul
serviciului, însă nu din cauza serviciului. A fost pus din oficiu în retragere,
pe ziua de 1 martie 1936, pentru a-şi aranja drepturile de pensie6.
Lomănăşescu Vasile. Născut la 19 iunie 1912 în localitatea Calvaser
(Târnava Mare). Absolvent al Şcolii superioare de artă şi meserii, a efectuat
stagiul militar la Regimentul 2 Dorobanţi Vâlcea, în perioada 1933-1934.
fiind trecut în completare cu gradul de caporal cu termen redus. A fost
angajat gardian public la Primăria Municipiului Bucureşti, la 1 iulie 1937. A
fost promovat în funcţia de şef de secţie al gardienilor publici, la 5
noiembrie 1943 şi a fost transferat la Detaşamentul Gardienilor Publici din
Arad, la 15 noiembrie 1943. După un timp a fost transferat la Comisariatul
de Poliţie Lupeni, iar la 11 iunie 1947, la cerere, prin decizia nr. 16168, a
redevenit la Chestura Poliţiei Municipiului Arad7.
Marchiş Vasile. Născut la 18 martie 1904 în
localitatea Strâmtoarea (Sighet). Absolvent a 5
clase normale, a efectuat stagiul militar în
Regimentul 87 Infanterie, fiind trecut în completare
cu gradul de caporal, în anul 1929. A fost angajat
gardian public la Poliţia de reşedinţă Sighet, la 1
mai 1930. A fost transferat la Chestura Poliţiei
Ismail, la 28 aprilie 1933. Mutat la Poliţia oraşului
Diciosânmartin, a fost a avansat în funcţia de şef de
secţie de gardieni publici, la Poliţia oraşului
Focşani, cu data 27 martie 1939, de unde a fost
transferat la Comisariatul de Poliţie Năsăud, cu data 1 iulie 1940. S-a
refugiat în urma ocupării Nord-Vestul Transilvaniei de către armata ungară,
şi a fost încadrat la Poliţia oraşului Râmnicu-Vâlcea, de unde a fost
repartizat la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, cu data 1 noiembrie 1940,
tot în funcţia de şef de secţie de gardieni publici. A fost scos din cadrele
poliţieneşti, prin reducerea de efective, la 2 martie 1945. A decedat de
miocard, în Arad, la 24 iulie 19608 .
6

Inventar nr. 1355, dosar personal nr. 32.
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Mihuţ Dimitrie. Născut la 25 mai 1885 în
localitatea Şiclău (Arad). Absolvent a 4 clase
primare, a efectuat stagiul militar în Regimentul 33
Infanterie din Arad, în anul 1906, fiind pus în
completare cu gradul de soldat. A fost încadrat în
Serviciul Special de Siguranţă Arad, cu data 1
martie 1920, de unde a fost trecut în domeniul de
pază la 12 decembrie 1923, în funcţia de ofiţer de
sergenţi, iar la 1 noiembrie 1929 a fost încadrat în
funcţia de şef de secţie de gardieni publici, de unde
a fost pus din oficiu în retragere, la 31 octombrie
1942, pentru a-şi aranja drepturile de pensie9.
Mirea Marin. Născut la 15 septembrie 1894 în
localitatea Arsache (Vlaşca). Absolvent a 4 clase
primare, a efectuat stagiul militar în arma
Jandarmerie, în perioada 1916-1920, fiind trecut în
rezervă cu gradul de sergent. Pentru participarea la
Primul Război Mondial şi modul în care şi-a
îndeplinit activităţile profesionale, de-a lungul
timpului, a fost distins cu „Crucea Comemorativă a
Războiului 1916-1918”, „Serviciul Credincios”, cl. I
şi a II-a şi „Bărbăţie şi Credinţă” cl. a III-a. A fost
încadrat în serviciul de pază la Poliţia oraşului
Sighişoara, cu gradul de sergent major, la 30 noiembrie 1922. A fost înaintat
în gradul de ofiţer de sergenţi de oraş, la 1 februarie 1926, şi a fost transferat
la Prefectura Poliţiei Arad, la 24 aprilie 1926. Cu data 31 octombrie 1929 a
fost încadrat şef de secţie al gardienilor publici, având obligaţia profesională
de a controla modul în care subordonaţii săi îşi îndeplineau îndatoririle de
serviciu. A efectuat cursul Şcolii de poliţie ştiinţifică din Timişoara, în
perioada 20 iulie-11 octombrie 1942. A fost scos din cadre, prin reducerea
efectivelor, la 2 martie 1945, rechemat în activitate la 1 decembrie 1946,
încadrat în funcţia de şef de secţie, pus în retragere, la cerere, pe aceeaşi
dată, pentru vechimea în muncă, spre a-şi aranja drepturile de pensie10.

9

Idem, nr. 528.
Idem, nr. 490 şi 531.

10

192

Muntean Gheorghe. Născut la 30 ianuarie 1932 în
localitatea Seleuş (Arad). Fiul lui Gheorghe şi
Floriţa Muntean. Stagiul militar l-a îndeplinit în
cadrul Regimentului 93 Infanterie, începând cu anul
1924, fiind lăsat la vatră cu gradul de sergent, în
anul 1926. A fost încadrat în calitate de sergent de
oraş, cu data de 1 decembrie 1926, fiind reangajat în
anii 1929, 1932, 1935, 1938 şi 1941. Trecut în
cadrul disponibil cu data de 27 aprilie 1945,
rechemat în activitate la 12 iulie 1946. A fost pus în
retragere, pentru caz de boală, cu data de 1
decembrie 1948, la propunerea Comisiei medicale de pe lângă Tribunalul
Arad. A îndeplinit diverse atribuţii poliţieneşti în cadrul secţiilor
Detaşamentului Gardienilor Publici Arad, inclusiv acelea de şef al secţiei
gardienilor publici de la Comisariatul Poliţiei Curtici-Frontieră, în
perioadele 1 iulie 1938-1 martie 1943 şi 19 august 1944-27 aprilie 1945, iar
în perioada iulie 1946-1948, a fost repartizat la Poliţia de Frontieră Aeroport
Arad11.
Neamţu Ioan. Născut la 26 octombrie 1896 în
localitatea Tălagiu (Arad). Absolvent a 6 clase
primare, în anul 1915 a fost recrutat în Regimentul 2
Honvezi Gyula şi trimis pe frontul Rus, unde a căzut
prizonier, fiind trimis într-un lagăr din Siberia. În
anul 1918 a intrat în Legiunea Română de Voluntari
Ardeleni, fiind trimis la Vladislav, unde a desfăşurat
acţiuni de repatriere a foştilor prizonieri, până în
aprilie 1921, când a revenit în ţară. A fost distins cu
medalia „Ferdinand I” cu spadă pe panglica
militară. Numit sergent de oraş la Prefectura Poliţiei
Arad, la 1 ianuarie 1922, a fost promovat sergent revizor în anul 1923 şi
sergent major la 15 octombrie 1924. Încadrat în funcţia de gardian public în
anul 1929, a fost promovat în funcţia de şef de secţie, la Chestura Poliţiei
Constanţa, cu data 1 martie 1933, unde era un loc valabil. A revenit la Arad,
cu data 1 mai 1933. La 10 noiembrie 1942 a fost trecut în cadrul disponibil,
iar peste un an, a fost pus din oficiu în retragere pentru a-şi aranja drepturile
de pensie12.
11
12

Idem, nr. 570.
Idem, nr. 588.
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Pipa Iosif. Născut la 16 iulie 1886 în localitatea
Căpruţa (Arad). Absolvent a 4 clase primare. Stagiul
militar l-a îndeplinit din anul 1907 în Regimentele 2
şi 4 Honvezi. Între anii 1912-1914 a fost încadrat
poliţist comunal într-o localitate din judeţul
Hunedoara. Din anul 1914 a fost mobilizat în armata
austro-ungară, iar la 27 martie 1915 a căzut prizonier
la ruşi. Din anul 1917 s-a înscris în Corpul
Voluntarilor Români şi a stat în armata română până
în anul 1919. Pentru activităţile desfăşurat în Primul
Război Mondial, a fost distins cu medalia „Regele
Ferdinand I”, cu spade. Cu data de 15 mai 1920 a fost încadrat sergent de
oraş la Prefectura Poliţiei Arad, avansat sergent major în anul 1921 şi numit
şef de secţie de gardieni publici la 31 octombrie 1929. S-a îmbolnăvit în
timpul serviciului, în anul 1936, şi după mai multe concedii medicale, a fost
pus din oficiu în retragere, la 1 martie 1938, după o activitate poliţienească
de 18 ani, 8 luni şi 20 zile13.
Purdi Petru. Născut la 27 iulie 1890 în localitatea
Otlaca (Grăniceri, Arad). Absolvent a 4 clase
primare, a efectuat serviciul militar în arma
Infanterie, din anul 1915 şi a participat la campania
militară din Primul Război Mondial. A fost angajat
sergent de oraş la Prefectura Poliţiei Arad, cu data
22 martie 1920. A fost avansat la gradul de sergent
revizor la 1 februarie 1928, încadrat gardian public
la Chestura Poliţiei Municipiului Arad în 1929,
avansat 3 luni în funcţia de şef de secţie, la 1
ianuarie 1931, decizie asupra căreia s-a revenit. A
urmat cursul şcolii de poliţie ştiinţifică din Bucureşti, în anul 1933 şi a
desfăşurat activităţile profesionale ordonate. A fost pus din oficiu în
retragere pentru a-şi asigura drepturile de pensie, cu data 1 decembrie
193714.

13
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Idem, nr. 703.
Idem, nr. 641.
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Rafila Simion. Născut la 21 septembrie 1885 în
localitatea Chişineu-Criş Arad). Absolvent a 6 clase
primare, a efectuat serviciul militar obligatoriu în
Batalionul 28 Vânători de Munte, din anul 1906,
apoi s-a reangajat, din septembrie 1914, şi a
participat la campaniile militare din Primul Război
Mondial, cu gradul de plutonier, apoi, din 25
noiembrie 1918, a intrat în Garda Naţională Română
din Chişineu-Criş, în funcţia de conducător de
serviciu, până la 28 aprilie 1919, când a intrat în
Armata română. După trecerea în rezervă, a fost
angajat în funcţia de poliţist comunal, apoi, sergent de oraş la Poliţia de stat
a oraşului Arad, la 15 noiembrie 1919. A fost avansat sergent revizor la 1
decembrie 1920, sergent major la 15 noiembrie 1921, ofiţer de sergenţi la 16
martie 1923 şi şef de secţie al gardienilor publici, la 31 octombrie 1929. În
această funcţie, a condus activitatea profesională a gardienilor publici
arădeni, până la 31 octombrie 1943, când a fost pus în retragere din oficiu,
pentru a-şi exercita drepturile de pensie15.
Săbău Gheorghe. Născut la 15 noiembrie 1891 în
localitatea Pecica (Arad). În perioada 1912-1913 a
efectuat serviciul militar obligatoriu în arma
Infanterie. A participat la Primul Război Mondial,
fiind decorat cu medalia „Crucea Comemorativă a
Războiului din 1916-1918”, fără brevete, apoi a fost
încadrat în Regimentul 9 Jandarmi, până în anul
1927, când a fost trecut în rezervă. A fost încadrat
sergent de oraş la Prefectura Poliţiei Arad, la 30
iulie 1928, şi a fost reangajat în anii 1931, 1934 şi
1937. A efectuat cursuri la Şcoala de poliţie
ştiinţifică-Secţia a III, în perioadele 1 iunie-31 august 1932, 1 septembrie-31
decembrie 1935 şi 1 decembrie 1936-1 august 1937. Cu data 8 iunie 1940 a
fost avansat în funcţia de şef de secţie, apoi a fost transferat la Chestura
Poliţiei Deva, de unde a fost mutat la Poliţia oraşului Orăştie, la 20 mai
1941. A fost comprimat din activitate, cu data 17 martie 194516.
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Idem, nr. 728.
Idem, nr. 816.
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Tolan Gheorghe. Născut la 2 martie 1897 în
localitatea Şimandul de Jos (Arad). Absolvent a 4
clase primare, a efectuat serviciul militar în
Regimentul 33 Artilerie şi a participat la campaniile
militare din Primul Război Mondial, fiind rănit de
două ori. A fost încadrat sergent de oraş la Prefectura
Poliţiei Arad, la 15 aprilie 1921 şi avansat sergent
major în anul 1928. Din anul 1929 a fost încadrat
gardian public, şi a fost promovat în funcţia de şef de
secţie, cu data 1 mai 1932. A desfăşurat activităţile
profesionale până la 28 august 1941, când a fost
detaşat la Poliţia din Tighina, apoi a fost transferat la Poliţia din Beiuş, de
unde a fost trecut în cadrul disponibil, la 10 noiembrie 1942 şi pus în
retragere pentru a-şi asigura drepturile de pensie, la 31 octombrie 194317.
Ţucudeanu Avacum. Născut la 31 august 1906 în
localitatea Şiclău (Arad). Absolvent a 4 clase
primare, a efectuat stagiul militar obligatoriu în arma
Jandarmeriei, în perioada 1928-1931. În anul 1929 a
efectuat studiul la Şcoala de jandarmi aspiranţi şi a
fost trecut în completare cu gradul de sergent. La 1
noiembrie 1931 a fost încadrat în funcţia de gardian
public la Chestura Poliţiei Municipiului Arad. A
efectuat studiul la Şcoala de poliţie ştiinţifică şi a
fost reangajat în anii 1934, 1937 şi 1940. În anul
1941 pe strada Mărăşeşti s-a organizat un lagăr,
unde au fost depuşi arestaţii legionari arădeni, iar el a fost încredinţat cu
paza lagărului. La 1 februarie 1942 a fost avansat în funcţia de şef de secţie
al gardienilor publici şi a fost transferat la Detaşamentul de Poliţie Carmen
Silva (Timişoara), iar la 10 iulie 1943 a fost transferat la Chestura Poliţiei
Municipiului Arad, fiind repartizat cu serviciul la Biroul Siguranţei, ceea ce
i-a determinat pe unii comunişti să-l reclame cu privire la modul de
exercitare a serviciului. A fost trecut în cadrul disponibil la 20 februarie
1945 şi pus în retragere la 29 februarie 194818.
Ursuţiu Crăciun. Născut la 21 septembrie 1887 în localitatea Târnova
(Arad). Absolvent a 6 clase primare, a efectuat serviciul militar în arma
17
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Idem, nr. 880.
Idem nr. 885.
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Infanterie, în anul 1911. A fost încadrat sergent de oraş la Prefectura Poliţiei
Arad, la 15 ianuarie 1922, fiind avansat la 12 octombrie 1927 în gradul de
sergent major, iar la 1 noiembrie 1929 a fost numit sef de secţie al
gardienilor publici. A funcţionat în această activitate până la 10 decembrie
1934, când a fost îndepărtat din serviciu, considerându-se numit ilegal în
funcţia profesională19.
Vlaicu Ştefan. Născut la 25 decembrie 1889 în
Arad. Absolvent a 4 clase primare, a fost încadrat
sergent de oraş la Prefectura Regională de Poliţie
Timişoara, unde a depus jurământul la 30 noiembrie
1919. A fost numit sergent major şi mutat la Poliţia
de stat a oraşului Arad, cu data 1 decembrie 1919.
Promovat ofiţer de sergenţi, la 15 noiembrie 1921, a
fost încadrat în funcţia de şef de secţie al gardienilor
publici la Chestura Poliţiei Municipiului Arad, cu
data 1 noiembrie 1929. A fost detaşat la Poliţia
Ismail, la 23 iulie 1941, unde a decedat la 7
februarie 194220.
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Idem, nr. 890.
Idem, nr. 902.
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Cercetările monografice de la Sâmbăteni
Ienășescu Lucian
Centrul Cultural Judeţean Arad

În rândul cercetărilor monografice iniţiate de secţiile arădene ale
Institutului Social Banat-Crişana campania, desfăşurată pe parcursul a cinci
ani, în localitatea Sâmbăteni, a ocupat un loc central. Argumentele care au
condus la desemnarea acestei localităţi pentru desfăşurarea anchetei
monografice au fost următoarele: Sâmbăteniul reprezenta, printre aşezările
din apropierea Aradului, exemplul tipic de comună medie; găzduise o
anchetă sanitară, susţinută de asociaţia medicilor, ale cărei rezultate urmau a
fi valorificate de secţia medicală a despărţământului; se afla la o distanţă
mică faţă de Arad, fapt important, în condiţiile unor posibilităţi materiale
restrânse1.
De la bun început, iniţiatorii cercetării monografice au realizat că,
date fiind considerentele menţionate, dar şi condiţiile de trai specifice
locuitorilor, durata acesteia va fi mai îndelungată decât se întâmpla în mod
obişnuit în practica Institutului Social Român. Spre deosebire de institututul
bucureştean, care putea angaja, în fiecare campanie, 50-60 de persoane şi
fonduri substanţiale, secţiile arădene se vedeau nevoite să lucreze cu 5-6
monografişti, fonduri de 15 000 lei şi să utilizeze “aparatul de înregistrare”
al municipiului. În aceste condiţii, campania monografică de la Sâmbăteni,
deschisă la 23 iulie 1933, a avut, pentru început, o miză restrânsă. Ea s-a
concentrat asupra cadrului cosmologic, biologic şi istoric, asigurând, de
asemenea, documentarea pentru “problema gustului popular”2. Cercetarea
monografică a fost susţinută de 32 de persoane, dintre care 3 medici, un
avocat, doi preoţi, trei profesori, 5 învăţători, un notar, 3 subnotari şi 14
elevi ai şcolii normale3. A fost utililizată metoda monografico-sociologică a
profesorului Dimitrie Gusti, colecţionarea materialului făcându-se pe bază
de fişe de constatare a faptelor şi fişe de informatori. Preocupările pentru
trecutul localităţii şi-au găsit ilustrare în studierea a peste 30 de diplome,
începând cu anul 1138 şi continuând cu câte o diplomă pentru fiecare
interval de 50 de ani4. Acestea au fost transcrise, iar Octavian Lupaş a
studiat mai multe manuale didatice şi cronici ţărăneşti scrise, în cursul
veacului anterior, de locuitori ai comunei5.
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În iunie 1934 activau la Sâmbăteni 10 monografişti 6, la care se
adăugau 10 elevi ai şcolii normale, care urmau a desfăşura cercetări
monografice, sub conducerea învăţătorului T. Stancu şi a profesorului
Marcel Olinescu7. În cele trei săptămâni de lucru, elevii, încartiruiţi în
localul şcolii primare, au fost repartizaţi în următoarele echipe: cadrul
moral-religios – preotul Traian Rugilă, din Sâmbăteni şi elevul Gheorghe
Ardeleanu; cadrul psihologic – învăţătorul Trifan şi elevul Ioan Haiduc;
cadrul folcloristic – învăţătorul Teodor Stancu şi elevul Constantin Mnerie;
cadrul biologic: dr. Dimitrie Cosma şi elevii Predescu şi Istin; cadrul
istoric: Octavian Lupaş şi elevii Besnă şi Suciu; cadrul economic:
învăţătorul Constantin Dogaru şi elevii Ioan Graur şi Niculescu; cadrul
juridic: elevul Aurel Teodorescu; artă plastică: profesorul Marcel Olinescu
şi elevul Mişu Constantinescu; muzică populară: Floarea Stanca şi elevul
Marcu Toşa. La rândul său, secţia medicală a realizat o anchetă sanitară la
care şi-au adus contribuţia doctorii Cornel Radu, Dimitrie Cosma, Şt. Ţiriac,
C. Manta, Radu Ion, A. Mager, I. Chindler, E. Pacu şi dr. Nica8.
Dincolo de rezultatele obţinute, implicarea elevilor normalişti era
importantă din mai multe perspective. Pe de o parte, sprijinul acordat de ei
acţiunii monografice a fost însemnat, mai ales în condiţiile deficitului de
personal şi ale mijloacelor materiale modeste. Pe de altă parte, posibilităţile
de cunoaştere practică oferite aveau efect benefic asupra formării lor.
Contactul timpuriu cu realităţile satului şi numeroasele sale probleme îi
făcea mai pregătiţi pentru debutul în profesie, putându-se constitui într-un
remediu la o situaţie destul de des întîlnită: absolvenţi “asvârliţi în mediul
rural la o vârstă fragedă, fără leac de experienţă, fără maturitatea şi
demnitatea care să-i ridice în ochii ţăranului”9.
Începând cu luna iunie 1935, cercetările monografice de la
Sâmbăteni au căpătat un caracter mai complex, odată cu sosirea echipelor
monografice reprezentând Institutul Social Român şi Fundaţia Culturală
Regală “Principele Carol”. Cercetarea monografică s-a însoţit cu acţiuni
socio-medicale (consultaţii, tratamente, cursuri de gospodărie, ş.a.), acţiuni
de culturalizare (şezători, conferinţe, spectacole). Timp de trei luni, până la
29 septembrie 1935, echipa monografică şi-a desfăşurat activitatea sub
conducerea lui Sabin Manuilă, directorul general al Institutului Central de
Statistică. Au participat, de asemenea, cinci elevi de la Şcoala normală.
Cercetările au urmărit: problema depopulării, mişcarea economică şi cea
agricolă, probleme juridice, de drept şi istorie, realizarea de culegeri de
folclor şi dansuri populare10. Domeniile de interes ale activităţii din vara
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anului 1935 au fost următoarele: activitatea şi mişcarea sanitară
(coordonator dr. Pugna), cercetări în raport cu problema depopulării (dşoara Nasta), educaţia fizică (Pop Alexa), mişcarea economică (Oroveanu),
mişcarea agricolă (Partaş), curs de gospodărie şi ţesătorie (Jenica Iancu),
culegeri de folclor şi dansuri (Vasile Găinaru), cercetări legate de
problemele juridice (Sandu Vasile), cercetări de istorie şi drept (Octavian
Lupaş), raportul administrativ (Popovici)11.
În cadrul acţiunii sanitar-veterinare, la care a participat şi primmedicul judeţului Arad, a fost asigurat serul necesar în combaterea pestei
porcine, după cum s-a intervenit la Institutul Pasteur pentru obţinerea
cantităţii necesare de doze de vaccin antiholeric pentru păsări. În agenda
echipei s-au aflat şi îndrumările practice referitoare la combaterea bolilor
contagioase şi la acţiunile zootehnice pentru promovarea creşterii
animalelor. Experienţa întâlnită, frecvenţa sporită a bolilor (pesta porcină,
antraxul, holera pasărilor) care produceau pagube crescătorilor de animale
au determinat întocmirea unui plan de organizare a serviciilor veterinare de
circumscripţie, prin înfiinţarea în fiecare reşedinţă de comună a unui
dispensar veterinar, în timp ce dispensarul judeţean trebuia să fie dotat cu
cele necesare combaterii epizotiilor. În ceea ce privea localitatea Sâmbăteni,
prim-medicul judeţului a înaintat Inspectoratului regional al echipelor regale
şi Serviciului tehnic judeţean propunerea construirii unui dispensar veterinar
şi devizul aferent12.
Încheierea lucrărilor monografice din 1935 s-a făcut în cadrul unei
serbări populare, în prezenţa mai multor personalităţi din Arad şi Timişoara.
Manifestarea a cuprins spectacolul de revistă 3 luni la Sâmbăteni, jucat de
echipieri şi persoane din sat, dar şi întreceri sportive, desfăşurate pe arena
amenajată de echipieri, elevii şcolii, străjerii şi căluşerii executând exerciţii
de gimnastică şi interpretând dansuri populare13.
Localitatea Sâmbăteni a făcut obiectul unor cercetări sociologice
(monografice) laborioase. Bilanţul celor doi ani de activitate a fost făcut cu
prilejul Congresului Căminelor culturale din judeţul Arad, deschis la 30
septembrie 1936.
Care a fost situaţia constatată de echipele monografice? Asistenţa
medicală se desfăşura în condiţii precare, în agricultură se lucra cu mijloace
rudimentare, progresul în domeniul culturii era lent. Populaţia a înregistrat,
în decursul a 100 de ani, o scădere însemnată, sociologii punând acest fapt
pe seama contaminării cu mentalitatea că, având unul sau doi copii, familiile
vor evita fărâmiţarea averii14. O realitate tot mai prezentă o constituiau
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căsătoriile premature, în numeroase cazuri fetele se măritau înainte de a fi
împlinit vârsta de 16 ani.
Pe parcursul celor doi ani, au fost susţinute 2 736 de consultaţii
medicale15. Acestora li s-au adăugat consultaţii gratuite la domiciliul
bolnavilor, vizite zilnice făcute copiilor de până la doi ani, acordarea de
medicamente gratuite şi tratamente bolnavilor de sifilis, blenoragie (4
cazuri), tuberculoză (17 cazuri), dizenterie (2 cazuri). S-au acordat sfaturi în
legătură cu alimentaţia sănătoasă, igiena, aerisitul şi iluminatul locuinţelor,
curăţenia curţii şi a dependinţelor 16. După cum aprecia în raportul său
medicul Emil Sedan, starea de sănătate a locuitorilor era satisfăcătoare. S-au
desfăşurat cursuri practice în 62 de gospodării ţărăneşti, accentuându-se
asupra alimentaţiei copiilor, în timp ce echipa veterinară a efectuat peste 500
de consultaţii şi tratamente specifice17.
În domeniul vieţii spirituale, s-au desfăşurat 32 de şezători culturale,
la căminul „Vasile Goldiş”, 3 spectacole de teatru popular, 38 de conferinţe
pe probleme de cel mai acut interes, 11 conferinţe religioase în cadrul
„Oastei Domnului”. Căminul cultural a fost dotat cu un aparat de radio şi
bibliotecă, astfel încât localnicii aveau posibilitatea să asculte emisiunea
“Ora săteanului” şi să împrumute “cărţi folositoare”18.
Importante constatări s-au făcut pe seama mentalităţii tradiţionale,
explicând, într-o anumită măsură, numărul sporit al divorţurilor. Astfel,
obiceiul era ca fetele să intre în jocul duminical la vârsta de 14 ani, fapt care
impunea ca ele să îmbrace haine noi, din mătase, confecţionate la preţuri
foarte mari. Aceasta se întâmpla cu prilejul sărbătorilor de Paşte, Adormirea
Maicii Domnului şi Crăciun. „Un părinte care are o fată nu poate rezista mai
mult de un an. Anul următor caută să o mărite pentru a scăpa de cheltuieli şi
astfel se nasc căsătoriile premature, de cele mai multe ori fetele fiind sub
vârsta de 16 ani”, explica preotul Valeriu Felnecan. Ajunse în gospodăria
bărbatului, „unde erau aşteptate pentru sporirea forţelor de lucru”, supuse
unui volum de muncă sporit, tinerele întâlneau o realitate aspră, cu care nu
erau obişnuite. Unele dintre ele recurgeau la divorţ, înainte să împlinească
25 de ani19.
Apreciabilă este seria înfăptuirilor practice: construirea unei săli de
lectură, a unei săli de clasă la şcoala din localitate şi a două silozuri de
porumb, renovarea iconostasului bisericii, amenajarea unui muzeu al satului,
pornind de la o colecţie de obiecte donate de locuitori20.
Echipa monografică de la Sâmbăteni s-a deplasat şi la Miniş,
susţinând conferinţe despre cooperaţie şi organizând un program artistic21.
201

O nouă echipă a sosit la 9 iulie 1937, în componenţa: Ilie Comnea
(medic), Petru Bondan (medic veterinar), Nicolae Bolbeş (teolog), Andrei
Moldovan (profesor de educaţie fizică), Ioan Berca (agronom), Ion Zamora
(specialist în probleme de cooperaţie), Nenica Iancu (maestru de
gospodărie), Maria Baluţă (soră de ocrotire), Mioara Avram (asistentă
socială). Obiectivele care-i stăteau în atenţie, venind în continuarea
eforturilor depuse în anii anteriori, erau: construirea unei băi publice,
dezvoltarea străjeriei, pregătirea terenului pentru formarea unor cooperative
de producţie, consum şi valorificarea produselor agricole. În plan cultural şi
sportiv, se urmărea organizarea unor concursuri sportive şi reuniuni corale
care să se bucure de un interes cât mai larg22.
Din dorinţa de a face cât mai cunoscute activitatea “echipelor regale”
şi misiunea de culturalizare a satelor, în zilele de sărbătoare erau oferite
programe artistice în localităţi apropiate. Astfel, programul susţinut la
Radna, la 13 august 1937, a oferit ocazia de a explica rostul activităţii
“echipelor regale” la sate şi a etala piese corale, recitaluri de poezie şi
dansuri la pregătirea cărora monografiştii contribuiseră (de pildă, dansul
“Căluşerul” a fost introdus de către echipieri)23.
Activitatea echipei s-a sfârşit la 26 septembrie. Rezultatele
campaniei nu au fost cele aşteptate, programul propus fiind realizat doar în
parte, astfel cum aprecia Octavian Lupaş, inspector regional al echipelor
regale. Au contribuit la aceasta factori precum: numărul insuficient al
monografiştilor, deficitul de fonduri, concursul slab al autorităţilor. Dintre
obiectivele mari propuse a fost realizat unul singur: înfiinţarea cooperativei
de aprovizionare, valorificare şi desfacere a produselor agricole. Unică în
judeţ, aceasta şi-a început activitatea prin expedierea unui vagon de grâu la
Constanţa. Viabilitatea acesteia şi a oricărei realizări era însă incertă în lipsa
sprijinului factorilor de conducere locali şi a continuităţii pe care trebuiau so asigure aceştia sau, după caz, căminul cultural. Activitatea echipei a mai
avut drept rezultat obţinerea păşunii comunale, dotarea dispensarului cu
instrumentar şi aprovizionarea cu medicamente, realizarea a 1899 de vizite
medicale şi a 425 de tratamente veterinare24.
Fapt important, activitatea echipelor monografice a angajat şi
colaborarea unor instituţii judeţene specializate, ca, de pildă, serviciul
sanitar şi cel veterinar, prim-medicul veterinar participând efectiv la
acţiunile din Sâmbăteni. Era un prilej potrivit de a cunoaşte problemele de
ansamblu ale localităţii, a face evaluarea lor, în condiţii de colaborare cu alţi
specialişti şi ale unui sprijin fără precedent, căutând căi de rezolvare.
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Experienţa comună oferea medicilor locali prilejul iniţierii în procedee noi
din domeniu25.
Rezultate semnificative a avut cercetarea trecutului localităţii.
Studiind cadrul istoric al comunei Sâmbăteni, Octavian Lupaş a descoperit
două cronici şi două manuale didactice scrise, în cursul veacului al XIX-lea,
de câţiva localnici. Analizându-le conţinutul, istoricul arădean vedea în ele
un exemplu de preocupare din domeniul regionalismului educativ, principiu
foarte dezbătut în epocă.
Cea mai valoroasă dintre cronici, apreciază O. Lupaş, a aparţinut lui
Ion Suciu, cântăreţ de strană, dar care consemna şi schimburile de
proprietăţi imobiliare efectuate de consăteni. De formatul unui caiet
obişnuit, cronica are un preambul de inspiraţie biblică (din câte elemente l-a
compus Dumnezeu pe om, de unde vine numele de Avram, o genealogie a
patriarhilor, începând cu Avram), pentru a consemna mai apoi despre
istoricul localităţii. În absenţa unor informaţii despre trecutul îndepărtat,
autorul cronicii porneşte de la 1725, pe care-l consideră eronat drept an al
întemeierii localităţii (când, de fapt, cea mai veche diplomă datează din
1138), dar importantă este preocuparea de a înfăţişa evoluţia instituţiilor
publice locale şi evenimentele mai însemnate. Potrivit lui Ion Suciu,
oamenii stabiliţi la Sâmbăteni în 1725 erau militari, români, aceştia locuind
în cele 180 de case, construite din lemn, primind din partea statului “pământ
de moşie”, în total 2570 iugăre cadastrale, cu obligaţia de a-l răscumpăra,
modalitatea de răscumpărare, pentru câte 4 iugăre cadastrale, constând în
13 zile de robotă pe an, transport de lemne din pădurea vecină până la Arad
şi dijma. În acest timp, oamenii lipsiţi de pământ (jelerii) sunt obligaţi la 18
zile anual la tăiat de lemne şi la strâns de fân26.
Referindu-se, în acelaşi stil limpede şi expresiv, la revoluţia din
1848-1849, cronicarul subliniază rolul lui Avram Iancu, care “a câştigat
arme şi-a ridicat Ardelenii, mai ales pe Moţii de prin văile munţilor. În
contra Ungurilor a mai venit şi Muscalul, care a ajuns la Şiria în 1848 luna
August. Aici a strâns pe Unguri grămadă şi a legat pace cu ei şi i-a adus la
Arad, într'o zi de Joi. Pe drumul Pănadului n' or încăput, ci i[-]a adus şi pe
aici, pe la noi. De dimineaţa până la 11 ore, tot au trecut în părţele (grupuri)
sub mâna muscalilor”27.
Octavian Lupaş, preocupat el însuşi de istoricul comunei, încă din
anii studenţiei, constată o seamă de omisiuni pe care le face cronicarul.
Între altele, acesta nu aminteşte rolul avut de preotul local Novac, aflat în
legătură cu preotul Ion Avramovici şi cu maiorul rus Dimitrie Mihailovici,
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în mişcarea de rezistenţă faţă de unirea cu Roma28. Asemenea omisiuni erau
cât se poate de explicabile, ele neştirbind însă din contribuţia adusă la
cunoaşterea trecutului local.
Ceva mai recentă, cronica scrisă de Lazăr, Traian şi Gheorghe Miloş,
în perioada 1880-1903, are un profil aparte, orientată fiind în special spre
“fenomenele meteorologice excepţionale” întâmplate la Sâmbăteni şi
oferind informaţii despre intelectualii locului. Lui Traian Miloş i s-au
datorat două manuale didactice, de istorie şi geografie, datând din jurul
anului 1888, bazate pe sistemul de întrebări şi răspunsuri, practicat în
epocă29. Manualele, rămase sub formă de manuscris, nu erau lucrări
originale, cum remarcă O. Lupaş, dar prezintă totuşi “şi o notă personală a
autorului”, fapt care le face demne de interes. Or partea de contribuţie a
cronicarului-ţăran este dovedită, susţine istoricul arădean, de două aspecte:
problemele de ordin local introduse în lucrare, imposibil de preluat dintr-un
manual tipărit, şi greşelile de ortografie numeroase, pe care le-ar fi putut
evita în cazul unei transcrieri. În privinţa tematicii istorice abordate, aceasta
se referă la voievodatele româneşti, formarea principatelor române, domnia
lui Mihai Viteazul (“Domnitorul Ţării româneşti din Transilvania”), căreia îi
alocă un capitol30.
Manualul de geografie face referire mai ales la probleme locale,
după cum introduce “unele chestiuni de instrucţie civică”31.
În opinia lui Octavian Lupaş, scrierile cronicarilor ţărani din
Sâmbăteni sunt, în ciuda limitelor inevitabile, tentative de cunoaştere a
stărilor sociale şi culturale locale, care îşi păstrează în bună măsură
însemnătatea. Mai mult, din aceste lucrări, susţine el, transpar idei precum:
obârşia nobilă latină, locul distinct al naţiunii române în raport cu celelalte
naţiuni, ideea de libertate socială şi naţională32.
Anul 1937 a însemnat încheierea ciclului de activitate preconizat de
Fundaţia “Principele Carol” pentru localitatea Sâmbăteni33. Spre deosebire
de campaniile monografice desfăşurate în anii anteriori în ţară, sub egida
Institutului Social Român, prelucrarea datelor de la Sâmbăteni a fost mai
sumară. Rezultatele n-au fost publicate într-un volum (cum s-a întâmplat, de
pildă, în urma anchetelor monografice din Belinţ şi Sârbova) şi nici cuprinse
într-un film documentar, deşi intenţii de acest fel au existat. O dovedeşte
intervenţia făcută la Institutul Social Român, la 23 martie 1934, prin care se
solicita trimiterea la Arad a filmului documentar realizat în localitatea
Drăguş, pentru a fi studiat în vederea unei întreprinderi similare la
Sâmbăteni34. Un demers asemănător s-a făcut la Institutul de Demografie şi
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Recensământ pentru a fi împrumutată monografia comunei Cicir (localitate
învecinată), realizată de Robert Braun35. Materialul documentar a fost trimis
pentru prelucrare Fundaţiilor Regale, dar, cum această acţiune întârzia,
despărţământul arădean a solicitat returnarea sa36. În aceste condiţii,
rezultatele cercetării au fost publicate în “Revista Institutului Social BanatCrişana”, în publicaţiile locale “Hotarul”, “Şcoala vremii”, “Ecoul” şi
prezentate în comunicări, conferinţe, expoziţii.
Chiar dacă activitatea desfăşurată la Sâmbăteni nu a fost valorificată
în măsura în care s-ar fi cuvenit, aceasta a cules, totuşi, aprecieri în epocă.
Referindu-se la participarea la Expoziţia echipelor regale din Bucureşti
(februarie 1936), revista “Era nouă” consemna: “Comuna Sâmbăteni se
bucură în expoziţie de cea mai bogată şi completă expunere publică a
materialului sociologic din lucrările echipei.” Însuşi D. Gusti a avut cuvinte
de apreciere la adresa eforturilor depuse la Sâmbăteni, consemnând, la 9
august 1935, în cronica echipei: “Vizita mea la Sâmbăteni mi-a produs o
deosebit de mare satisfacţie prin activitatea desfăşurată de Institutul Social
Arad pe tărâmul monografic, cât şi prin rodnica activitate culturală a
echipelor regale. Urez ca expoziţia lucrărilor de la toamnă să reuşească a
reda cele două activităţi, pentru mândria Institutului Social şi a Fundaţiei
Regale”37.
Pentru cercetarea monografică arădeană, acțiunile de la Sâmbăteni,
desfășurate atât cu forțe locale, cât și ale Institutului Social Român,
reprezintă un reper însemnat.

NOTE
1 Arhivele Nationale ale României. Serviciul Județean Arad (se ve cita
A.N.R.S.J.A) fond Intitutul Social Banat Crișana ( se va cita I.S.B.C.) dosar
5/1934, f. 4. Dare de seamă a d-lui Octavian Lupaş cu ocazia vizitei d-lui
prof. D.Gusti la Arad.
2 Ibidem, f. 59.
3 Ibidem, dosar 5/1934, f.58-59.
4 Ibidem, f. 17.
5 Ibidem, dosar 2/1933, f. 38.
6 Ibidem, dosar 5/1934, f. 40.
7 Ibidem, f. 43.
205
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p. 27; Gh. Ardeleanu, cl. VII-a normală, Ce am făcut la Sâmbăteni în vara
anului 1934, în “Şcoala vremii”, V, nr. 9-10 din 1934, p. 47.
9 Monografiştii de la Sâmbăteni, în „Societatea de mâine”, XI, nr. 6 din
iunie 1934, p. 127.
10 Serbările de la Sâmbăteni, în “Ştirea”, an V, nr. 1026, din 2 octombrie
1935, p.1
11 Ibidem, p. 5.
12 A.N.R.S.J.A, fond Prefectura Județului Arad ( se va cita P.J.A), dosar
182/1935, f. 109.
13 Serbările de la Sâmbăteni, în “Ştirea”, V, nr. 1026, din 2 octombrie
1935, p.1.
14 „Ştirea”, VI, nr. 1304, din 30 septembrie 1936, p. 3.
15 Ibidem.
16 A.N. R.S.J.A., fond I.S.B.C., dosar 11/1936, f. 10-11.
17 Ibidem, f. 11.
18 O impunătoare manifestaţie populară la Păuliş-Arad, în “Ecoul”, XIII,
nr. 1518 din 2 septembrie 1937, p. 2.
19 Congresul căminelor culturale. Serbările de la Sâmbăteni, în „Ştirea”,
VI, nr. 1304 din 30 septembrie 1936, p. 2.
20 Ibidem.
21 Echipa Regală din Sâmbăteni – Arad, la Miniş, în „Ştirea”, VI, nr. 1256
din 30 iulie 1936, p. 4.
22 Echipa regală la Sâmbăteni, în “Ştirea”, VII, nr. 1529, din 15 iulie 1937,
p. 2.
23 Printre echipele din Sâmbăteni. 12 tineri lucrează pentru ridicarea
satului. Serbarea de la Radna, în “Ştirea”, VII, nr. 1581 din 19 septembrie
1937, p. 2.
24 Echipele regale din judeţul Arad şi-au încheiat activitatea, în “Ecoul”,
XIII, nr. 1542 din 7 octombrie 1937, p.3.
25 A.N.R.S.J.A., fond P.J.A., dosar 182/1935, f. 109.
26 Octavian Lupaş, Cronici şi manuale ţărăneşti din Sâmbăteni, în vederea
principiilor localismului educativ, în Revista Institutului Social Banat
Crișana, II, nr.6-9, noiembrie-decembrie 1933- iunie 1934, p. 69.
27 Ibidem, p. 70.
28 Ibidem, p. 72.
29 Ibidem, f. 57.
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31 Octavian Lupaş, Institutul Social Banat-Crişana. Dare de
seamă...,op.cit., p.27.
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Eroi români căzuţi în luptele pentru eliberarea Slovaciei
(1944-1945)
Locuri de glorie
Stelian-Ioan Boia,
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş”din Arad

Trupele române au început luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei
alături de forțele Frontului 2 Ucrainean. La aceste lupte România a
participat cu Armatele 1 și a 4-a, înglobând forțele a patru corpuri de
armată, cu 16 divizii. Acestora li s-au alăturat: divizia „Tudor
Vladimirescu”, Corpul 1 Aero Român, o divizie anttiaeriană, Regimentul 2
care de luptă, precum și regimente și batalioane de căi ferate, pionieri,
pontonieri și formațiuni logistice. În perioada 18 decembrie 1944 – 12 mai
1945, armata română a participat cu un efectiv de 250.000 de militari,
efectiv care a fost în continuu completat cu rezerve aduse din țară1.
În cadrul operațiunilor purtate pentru eliberarea Cehoslovaciei,
marile unități ale armatei române au luptat temporar sub comandamentele
armatei sovietice. Unele unități sovietice au fost puse, la rândul lor, în
subordinea unor comandamente ale armatei române. Trupele române au
parcurs prin luptă 400 de kilometri, ajungând la 80 de kilometri de Praga.
Militarii români au escaladat zece masive muntoase și au forțat patru mari
cursuri de apă: Hron, Nitra, Morava și Vad 2. Trupele române au fost
angajate în peste 200 de acțiuni de luptă și au eliberat peste 1722 de
localități, dintre care 31 orașe mai importante3.
Documentele de arhivă au consemnat faptul că în acele încleștări pe
viață și pe moarte, militarii români s-au sacrificat pentru victorie. Astfel,
sunt menționați peste 65.000 de morți, răniți sau dispăruți. Arhiva MFAM.St.M. a reținut și faptul că din cele 1722 de localități eliberate, în 633 au
fost înmormântați 33.938 de eroi, fii ai neamului românesc rămași pe vecie
în pământul Cehoslovaciei, departe de familiile lor, de prieteni, de locurile
1

Colonel(r)Voicu Țugurel, Locuri de glorie.Eroi căzuți în luptele pentru eliberarea
Cehoslovaciei.Decembrie 1944-Mai 1945 (Battlefields of Glory.Romanian heroes fallen in
the battles for Czekoslovakia s Libaration. December 1944-May 1945), Ed.Militară,
București, 2005, p. 8.
2
Ibidem.
3
Ibidem.
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natale4. După război, din cele 633 de localități în care au fos înmormântați
eroii români, în 72 existau 87 de însemne, cimitire, monumente, obeliscuri,
plăci comemorative5.
Conform unei înțelegeri ulterioare, încheiate în 1950, guvernele
român și cehoslovac au hotărât ca pentru asigurarea perenității rămășițelor
pământești ale eroilor români, să se organizeze două cimitire centralizate.
Cei înmormântați pe teritoriul slovac s-a decis să fie exhumați și reînhumați
în Cimitirul Militar Central din nord-estul orașului Zvolen, iar cei din Cehia
să fie grupați pe un teren care să fie atribuit Cimitirului Central din Brno6.
Au fost localități precum Stara Tura (Slovacia), Puetimer,
Lahacovice, Zeraviny, Rostin(Cehia), unde, la cererea cetățenilor, organele
superioare cehoslovace au aprobat ca eroii români să fie lăsați pentru vecie
în cimitirele localităților respective, considerați ca fiind și eroii lor.
Localnicii care merg la mormintele membrilor familiilor și prietenilor lor,
depun flori și aprind lumânări și la mormintele eroilor români7.
Zvolen: eliberat la 14 matie 1945 de către trupele Armatelor a 4-a
română și a 40-a sovietică. Pentru eliberarea zonei care cuprinde orașul
Zvolen, au căzut la datorie 2231 de militari români8. În Cimitirul Militar
central Român organizat între anii 1950-1953, conform hotărârii comune a
guvernelor român și slovac, au fost reînhumați 11.500 eroi ai armatelor
române căzuți în luptele pentru eliberarea teritoriului slovac9.
Lucenec a fost eliberat la 12 ianuarie 1945 de către Corpul 4 Armată
Română, Diviziile a 2-a și a 3-a Munte. Pentru eliberarea întregii zone în
care se află orașul Lucenec, au căzut în lupte 892 de militari ai Armatei 1
Române10.
Michailova a fost eliberată la 29 ianuarie 1945 de către Divizia a 6-a
Infanterie. Eroii români au fost înmormântați în cimitirul din localitate, iar
în anul 1952 au fost mutați în Cimitirul Militar Central Român din Zvolen11.
Roznava a fost eliberată la 23-24 ianuarie 1945. În operațiunile
pentru eliberarea localității au acționat 8 divizii române, respectiv Diviziile
a 3-a, a 6-a, a 9-a, a 11-a, a 18-a și a 21-a Infanterie și Diviziile 1 și a 8-a
Cavalerie, cu un efectiv de 80.000 de militari12. Inamicul a folosit Diviziile a
4

Ibidem.
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Ibidem, p. 9.
8
Ibidem, p. 15.
9
Ibidem.
10
Ibidem, p. 19.
11
Ibidem, p. 21.
12
Ibidem, p. 23.
5
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16-a și a 24-a Infanterie și Brigada 1 Motorizată maghiară, precum și
Divizia a 4-a Germană. Operațiunile au durat 21 de zile(12 – 23 ianuarie
1945), pierderile trupelor române ridicându-se la 9.000 de militari13.
Brezno. Luptele au început la 21 ianuarie 1945, iar la 1 februarie a
fost eliberat orașul de către Divizia a 3-a Infanterie, care a acționat în cadrul
unui dispozitiv mai larg al Armatei a 4–a Române 14. În perioada 24 ianuarie
– 7 februarie 1045, luptele din localitate și din zonă s-au soldat cu 250 de
morți și răniți din rândurile armatei române15.
Pliesovce a fost eliberat la 4 martie 1945 de către Divizia a 9-a
Infanterie. În timpul luptelor au căzut eroic 38 de militari români16.
Înmormântați în cimitirul din localitate, au fost mutați în 1952 în Cimitirul
Militar Central Român din orașul Zvolen17.
Krupina a fost eliberată de către Divizia a 19-a Infanterie. În timpul
luptelor au căzut eroic 18 militari, înmormântați în cimitirul din localitate și
transferați în 1952 în Cimitirul Militar Central Român din Zvolen18.
Poniky a fost eliberat de către Divizia a 6-a Infanterie. În timpul
luptelor au căzut eroic 95 de militari, înmormântați în cimitirul central al
localității. În anul 1952 au fost transferați în Cimitirul Militar Central
Român din Zvolen19.
Kremnica a fost eliberată de căre Diviziile a 3-a și a 9-a Infanterie.
În timpul operațiunilor militare au căzut eroic 687 de militari români,
înmormântați în cimitirul din localitate și reînhumați în 1952 în Cimitirul
Militar Central Român din Zvolen20. Numărul de 682 al militarilor căzuți în
luptele pentru eliberarea acestei localități este menționat în documente de
arhivă, pe placa comemorativă de pe clădirea Comitetului național orășenesc
sunt amintiți doar 8621.
Piestany a fost eliberat la 5 aprilie 1945 de către Divizia a 2-a
Infanterie. În timpul luptelor au căzut eroic 66 de militari români,
înmormântați la marginea de nord a localității; ulterior, rămășițele lor

13

Ibidem.
Ibidem, p. 25.
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Ibidem.
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Ibidem, p. 27.
17
Ibidem.
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Ibidem, p. 29.
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Ibidem, p. 31.
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Ibidem, p. 33.
21
Ibidem.
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pământești au fost mutate la Zvolen22. În luna iunie a fost ridicat aici un
monument de către Armata 1 Română, pe timpul revenirii acesteia în țară23.
Stara Tura a fost eliberată de către unitățile Corpului 7 Armata
Română. În timpul luptelor au căzut eroic 42 de militari, care au fost
înmormântați în cele două cimitire ale localității24. Cei căzuți la datorie
făceau parte din Regimentele 94, 95 și 96 Infanterie și din Regimentul 43
Artilerie25. La cererea localnicilor, aceștia au fost exhumați.
Vel. Cepcin este eliberat, conform documentelor operative la 7
aprilie 1945 de către Regimentul 5 Infanterie(Roșiori) 26. În timpul luptelor
au căzut eroic 95 de militari români, înmormântați în cimitirul din localitate
și transferați în 1952 în Cimitirul Militar Central Român din Zvolen27.
Banovce a fost eliberat la 4 aprilie 1945. Pentru eliberarea localității
și-au dat viața 3 militari români28
Nove mesto nad Vahom a fost eliberat de către Divizia a 2-a Munte,
căzând la datorie 114 militari români29.
Banska Bystrica. La operațiuneaofensivă au participat 7 divizii: 4
române și 3 sovietice30. Efectivul forțelor române s-a ridicat la 70.000 de
militari31. Pierderile de partea română au fost de 1720 morți, răniți și
dispăruți32. Inițial a fost ridicat în centrul orașului numai un monument
dedicat eroilor sovietici33. După 1990 a fost adăugată o inscripție care
consacră și contribuția armatei române la eliberarea localității34.
Dobra Niva a fost eliberată la 8 martie 1945 de către Divizia a 2-a
Infanterie. În luptele purtate s-au jertfit 48 de militari români35. Inițial
înhumați în cimitirul din localitate, au fost mutați în 1952 în Cimitirul
Militar Central Român din Zvolen. Atât în locul de unde au fost deshumați
eroii români, cât și în localitate nu există însemne ale jertfei lor36.
22
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Kalnica este o mică localitate așezată la poalele muntelui Inovec, la
72 kilometri de orașul Nove Mesto nad Vabon. Localitatea a fost eliberată în
aprilie 1945, căzând la datorie 3 militari români37.
Bohonice este eliberată la 1 martie 1945 de către Regimentele 2 și 3
ale Diviziei de voluntari „Tudor Vladimirescu”38. Pentru eliberarea
localității au căzut în lupte 9 militari români39.
Trenc. Tepla a fost eliberată în perioada 4-11 aprilie 1945 de către
Divizia a 21-a Infanterie40. Pentru eliberarea localității s-au jertfit 16 militari
români, înhumați în cimitirul din localitate41.
Trencianske Teplice a fost eliberat în perioada 4-11 aprilie 1945 de
către Divizia a 21-a Infanterie, căzând în lupte 404 militari români42. Eroii
au fost înhumați inițial în cimitirul din localitate, ulterior fiind mutați în
Cimitirul Militar Central Român din Zvolen43.
La capitolul pierderi i-am inclus doar pe militatii care au murit în
luptă, fără a-i lua în calcul și pe cei răniți sau dați dipăruți. Totalul
militarilor români care au fost înhumați în Cehoslovacia este, desigur, mult
mai mare. Secția istorică a Marelui Stat Majpr al Ministerului Apărării a
întocmit în 1957 un tabel cu 101 localități din Cehoslovacia în care au fost
înhumați 33.928 de partizani44.
Reprezentanții armatei au concluzionat, în 1947, că cifra de 33.928
de militari români căzuți în luptă, ar cuprinde și numărul militarilor răniți ori
dispăruți. Clasificările au fost oferite abia în 1959 de către cehi care,
aniversând 15 ani de la eliberarea Cehoslovaciei, au intenționat să decoreze
o serie de militari români. Problema a ajuns și pe masa de lucru a
generalului Emil Bodnăraș, ministrul Apărării în perioada anilor 1947-1955
și apoi prim-vicepreședinte și vicepreședinte al Consiliului de
Miniștri(1955-1961). Așa au apărut în evidențe o serie de militari români
care au luptat în Cehoslovacia, deși figurau în registrele istorice ale
unităților române ca prizonieri în URSS45.
Se pune întrebarea, cum au ajuns niște prizonieri români, deținuți în
lagărele sovietice, să lupte pe frontul de Vest? Ipoteza că aceștia au evadat și
37
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18 iunie 2006.
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au ținut neaparat să lupte pe front contra germanilor, nu stă în picioare. Lear fi fost mai ușor, dacă evadau, să ajungă în România, decât pe linia
frontului din Cehoslovacia. Au făcut parte prizonierii români dintr-un plan
pregătit de sovietici? Răspunsul a fost oferit de memoriile unora dintre
prizonieri. Din lagărele sovietice, soldații români au fost antrenați în
taberele de lângă Kiev(477 km de Odessa) și Moscova(330 km N-e de Iași)
unde, au învățat de la cei „mai experimentați partizani sovietici(...)tactica
luptei în spatele dușmanului, lupta în pădure, construirea și utilizarea a
peste 70 feluri de mine, noțiuni de rezistență, metode de minare, noțiuni de
orientare în teren, topografia(...), precum și cunoașterea și mânuirea
parașutelor”46. La finalul pregătirii, grupele de partizani purtând numele
unor militari, revoluționari și politicieni sovietici au fost înarmate și
parașutate în spatele liniilor germane din Polonia și Cehoslovacia. Până în
prezent se cunosc grupele de partizani Kalinin, Budionîi, Lenin, Krasnov și
Janok, în care au fost incluși și militari români, provenind dintre prizonierii
din URSS.
Grupul Kalinin era alcătuit din 20 de militari, din care 6 români. Au
fost parașutați în septembrie 1944, la N-V de orașul Tisovec(Slovacia) la 77
km de Banska Bystrica47. După un repaus de 24 de ore în această localitate,
partizanii s-au implicat în luptele din sectorul Lubenik(27 km E de Tisovec)
unde voluntarii slovaci încercau să oprească înaintarea germanilor pe
direcția Muran(16 km N-V de Lubenik)- Tisovec. După trei zile de luptă,
germanii au rupt linia frontului, obligând partizanii să se retragă pe muntele
Kohut-Stolnica48.
Sarcinile de luptă erau primite de către partizani prin radio de la
Comandamentul Frontului 2 Ucrainean. Numai așa se pot explica acțiunile
desfășurate de membrii grupului Kalinin în noiembrie 1944, la sud de
Tisovec. Grupul a acționat în decembrie 1944 în zona localității Smolnik(40
km V de Kosice). Cartierul general a fost stabilit pe muntele Volovec,
hărțuind trupele germane din această zonă timp de o lună de zile49. Urmăriți
și atacați, la 22 noiembrie 1944, de 150 de vânători de munte germani, au
avut șansa să atace din spate și flancul stâng unitatea germană, producându-i
o pierdere de 49 de oameni, obligând inamicul să se retragă. Partizanii au
avut 3 răniți50.
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Una din acțiunile kaliniștilor a fost atacarea unei unități de jandarmi
maghiari, adăpostită într-o școală. Acțiunea în forță s-a soldat cu moartea a
32 de militari maghiari, iar alți 3 au reușit să fugă51.
Grupul Kalinin a reușit să elibereze numeroși prizonieri români și
evrei, originari din Transilvania, folosiți de germani la muncă forțată pentru
săparea tranșeelor. Prizonierii români din Cehoslovacia, eliberați de unitățile
de partizani, nu au avut de ales, trebuind să se înscrie în unitățile respective.
Așa se explică de ce partizanii, parașutați în grupe de până la 50 de
persoane, ajungeau ulterior să formeze echipe de 200-300 de combatanți.
Comandantul Frontului 2 Ucrainean a ordonat grupului Kalinin, la
jumătatea lunii ianuarie 1945, să se deplaseze în apropierea localităților
Moldava-Iasov(29 km S-V de Kosice), aflate între fronturi. Deoarece
armatele române și sovietice au întâmpinat o puternică rezistență în regiunea
Iasov-Somody, partizanii grupului kalinin au primit ordinul de a transmite
Frontului IV Ucrainean coordonatele unităților germane. Bombardați
puternic de artileria sovietică și surprinși de atacul din spate al partizanilor,
germanii s-au retras abandonând o parte din armament. Astfel, slovacii au
fost lăsați la vatră, ungurii trebuiau să fie trimiși la Debrecen, românii să se
întoarcă în țară, iar sovieticii să ajungă pentru refacere la Kiev52.
Grupul Budionîi
Din acest grup de partizani au făcut parte 6 români, parașutați în
octombrie 1944 la Presov(Slovacia- 44 km N de Kosice) 53. Prima lor
misiune a constat în atacarea, în 12-13 octombrie 1944, a unei coloane
germane care transporta trupe și muniții pe frontul din Un- garia 54. La 21
ianuarie 1945 au minat, la ordinele comandantului Frontului IV Ucrainean,
podul de la Banska Bystrica(216 km V de Kosice), aruncarea în aer a acestui
obiectiv, blocând retragerea trupelor germane55. Grupe de 8-10 partizani au
atacat o parte din coloanele germane, capturând material de război și
prizonieri.Numărul componenților grupului Budionîi a crescut ajungând la
175 de oameni prin cooptarea în rândurile acestuia a soldaților eliberați din
lagăre56.
Grupul Lenin a fost condus de căpitanul Homenco Nicolae și era
format din 18 partizani, din care 5 erau români 57. Au fost parașutați la 14
51

Ibidem.
Ibidem.
53
www.stindard.ro/historicum/partizani.pdf.
54
Ibidem.
55
Ibidem.
56
Ibidem.
57
Cătălin Fudulu, loc. cit.
52

214

octombrie 1944, în apropierea orașului Uzgorod9Ucraina- 96 km E de
Kosice). Au reușit să arunce în aer o șose în Uzgorod, distrugând 30 de
autovehicule ale armatei germane și de asemenea o garnitură de tren, un pod
și o porțiune a căii ferate în aceeași localitate. Membrii grupului Lenin au
fost ajunși din urmă de Frontul IV Ucrainean, fiind trimiși în țările de
origine58.
Grupul Krasnov
Dintre cei 25 de prizonieri români din lagărul 27 de lângă Moscova ,
antrenați în aprilie 1944 în lupta de partizani, 4 au fost incluși în grupul
Krasnov. Partizanii au decolat cu un avion, la jumătatea lunii septembrie
1944, de pe aeroportul Lviv(Lwow) din Ucraina(260 km S-V de Uzgorod),
aterizând la Sliac(Slovacia- 9 km N de Zvolen). Sarcina lor era de a sabota
aprovizionarea cu materiale de război a frontului german, cum s-a întâmplat
în comuna Pukanec(48 km S-V de Zvolen)59.
Partizanii s-au apropiat de râul Hron și au intrat în comuna
Zarnovica(45 km V de Zvolen). Germanii au format unități speciale pentru
eliminarea partizanilor, sprijiniți de localnicii care controlau satele
lăturalnice și pădurile din jurul acestora. În momentul în care partizanii au
ajuns la râul Nitra, au observat că în localitate erau concentrate garnizoane
și tabere de antrenament ale armatei germane. Deși au traversat râul Nitra,
au fost urmăriți de patrule germane, reușind să se ascundă într-o pădure
aflată între localitățile Trencin(116 km N de Nitra) și Ilava(23 km N-E de
Trencin)60.
Cu toate acestea, au minat linia ferată de pe valea Vahului. La
fabrica de armament de la Dubnica nad Vahom(19 km N-E de Trencin),
unde lucrau prizonieri slovaci, cehi, francezi și olandezi, supravegheați de
armata germană, au minat linia de înaltă tensiune. Au fost eliberați 100 de
prizonieri francezi, dintre cei care lucrau în fabrică61.
Interceptați, au fost atacați din trei direcții de către o unitate germanî.
Împotriva a 250 de soldați germani au luptat 12 partizani. Militarii germani
au înregistrat 20 de morți, în timp ce în rândurile grupului Krasnov nu s-au
semnalat pierderi62. Un avion pilotat de doi ofițeri ai armatei canadiene a
fost lovit de antiaeriana germană. Ofițerii s-au catapultat fiind interceptați la
sol de krasnoviști. Canadienii s-au integrat grupului, fiind transferați apoi la
grupul de partizani Jeleznov.
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În februarie 1945, membrii grupului Krasnov au primit ordin să se
întoarcă la Kiev, unindu-se cu grupul Jeleznov care avea aceeași misiune. În
Munții Carpați. La cota 1591, 20 de membrii ai grupului Jeleznov au căzut
într-o prăpastie. Au trecut Carpații la cotele 1955 și 2045 și, după ce s-au
prezentat la Comandamentul Armatelor Sovietice de la Brezno(Slovacia- 49
km E de Banska Bystrica), au fost trimiși la Kiev63.
Grupul Janok
Partizanii din acest grup au fost antrenați la Krasnaia Gorka(140 km
V de Sankt Petersburg), în iunie 194464. Au fost parașutați în Transilvania,
pe linia Sărmășag(județul Sălaj) –Babota(județul Sălaj) – Supurul de
Jos(județul Satu Mare) la 20 km S-V de Carei(județul Satu Mare) 65.Sarcina
lor era de a induce panică în unitățile maghiare și germane aflate în zonă și
de a informa comandamentul sovietic despre mișcăril de trupe din zona
Carei în direcția Munților Carpați66.
În ianuarie 1945, au fost parașutați
în apropierea satului
Janosovka(Slovacia- 16 km S de Brezno). Misiunea lor era de a identifica
obiectivele cu caracter militar: depozite de muniții, aerodromuri,
comandamene germane67. În baza informațiilor primite de la grupul Janok,
comandamentul sovietic, folosind aviația, bombada zilnic căile de transport.
După ce au aruncat în aer linia de înaltă tensiune care lega orașele cehe
Moravska și Ostrava(185 km N-E de Brno), au primit misiunea în aprilie
1945, de a acționa în zona orașului Praga(Cehia).Membrii grupului Janok au
participat, până la 15 mai 1945, alături de unitățile armatei sovietice la
curățirea localităților cehe și slovace de unitățile germane68.
Soarta partizanilor
Militarii români care au luptat în Cehoslovacia au fost propuși pentru
decorare de cehi cu prilejul aniversării a 15 ani de la eliberarea
cehoslovaciei. Înmânarea medaliilor a fost stabilită mpentru ziua de 9 mai
1960. Generalul locotenent Mihail Burcă, adjunctul lui Leontin Sălăjan,
ministru al Apărării în perioada 19 martie 1957-21 martie 1961, i-a înaintat
acestuia situația partizanilor români care au luptat în Cehoslovacia. Lista a
fost aprobată de către ministrul Apărării, Leontin Sălăjan69.
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Este interesant de urmărit traseul militarilor români, care după ce au
luptat în spatele liniilor germane din Cehoslovacia, au fost repatriați. Pentru
patru dintre aceștia se cunosc mai multe detalii, în comparație cu alți 11
care, par a fi șterși cu buretele din orice tip de evidență. Astfel nu apar în
evidențe: Cremene Alexandru(decedat la Sibiu) și Vasile Gheorghe(decedat
la Ploiești)70. În al doilea rând, este vorba despre persoane care deși se știe
unde au lucrat, nu apar în evidențe, cazurile Atanasie Sfetcu și Nicolae
Găneț, primul a lucrat la Biblioteca Județeană Suceava, al doilea a fost
președintele Sfatului popular Galați. Ca și în cazul precedent, nu există
dosar personal sau un stat de plată care să confirme a asemenea stare de
fapt71.
Unii partizani au ajuns să lucreze în GAC și CAP, așa cum este cazul
lui Gheorghe Grecu sau al lui Iancu R.Radu. Misterul este dezlegat de
Mircea Gogioiu, un alt ex-partizan, de specialitate inginer agronom(1960),
promovat director general în Ministerul Agriculturii. Surprinzător, acesta
este transferat la 1 ianuarie 1966 la CAP. În 1965, după moartea lui
Gheorghe Gheorghiu-Dej, a venit la Putere Nicolae Ceaușescu. „Tovarășii
care veneau din „schema veche”, cum se menționa în cartea lui M.Gogioiu,
nu au mai fost agreați, fiind trecuți în consecință, pe linia moartă, transferați
din funcțiile deținute anterior în alte activități. Ultimii trei partizani, au o
carte de vizită mult mai impresionană: Mihai Rău, Constantin Nichifor și
Edgar Gâță.
Mihai Rău a activat în grupul Budionîi în perioada 9 octombrie
1944-27 februarie 1945 în regiunile Presov, Kosice și Banska
Bystrica(Slovacia), decorat de sovietici cu medaliile „Victoria” și
„Partizanul luptător”clasa a II-a(1945), iarPrezidiul Marii Adunări Naționale
i-a acordat în 1949 Ordinul „Apărarea Patriei„clasa a III-a și Medalia
„Eliberarea de sub jugul fascist”72.
Constantin Nichifor a fost trimis în ianuarie 1943 la școala de
antifasciști din lagărul 165 Ivanov73.Selecționat de Ana Pauker, a plecat pe
frontul de vest. În perioada 7 octombrie 1944-27 ianuarie 1945, a luptat în
unitățile de partizani Budionîi în spatele liniilor germane din Cehoslovacia 74.
Reîntors în țară, a devenit la 1 ianuarie 1950 ofițer activ al Ministerului
Apărării, avansat la gradul de locotenent-colonel75.
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Caporalul Edgar Gâță a fost încadrat în grupul de partizani Krasnov
și parașutat, în aprilie 1944, în regiunea Zvolen- Banska Bystrica 76. Reîn
tors în țară, a fost încadrat ofițer activ în Ministerul Apărării cu gradul de
maior, înaintat la gradul de colonel la 23 august 1955, dar trecut în rezerevă
la 3 noiembrie 1956, la numai 35 de ani 77. A fost decorat de căte guvernul
sovietic cu medaliile „Partizan al Pământului Strămoșesc” și „Victoria”în
1945, cu medalia „Eliberarea de sub jugul fascist” și Ordinul „Steaua
României”acordate de Prezidiul Marii Adunări Naționale în 194978.
Prezența partizanilor români pe frontul de vest, mai exact, în luptele
pentru eliberarea Cehoslovaciei în anii 1944-1945, rămâne un subiect ce va
trebui elucidat de istoriografia românească.
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Documente emise de Postul Jandarmi Semlac,
județul Arad (1942)
Laurențiu-Ștefan Szemkovics,
Arhivele Naționale Istorice Centrale București
Résumé
Dans l'article Documents émis par le Poste des gendarmes
Semlac, le département Arad (1942), l'auteur présente six documents qui
proviennent des Archives nationales historiques centrales de Bucarest, du
fond „Corps des inspecteurs régionales des gendarmes”, émis, pendant de
l'année 1942, par le Poste des gendarmes Semlac, de la Légion
gendarmes Arad, signés par l'adjudant Idita Ioan, le chef du Poste
mentionné auparavant.
Mots-clés: Arad, Archives nationales, Bucarest, Corps des inspecteurs,
documents, gendarmes, légion, poste, Semlac.
La Arhivele Naționale Istorice Centrale din București, în fondul
„Inspectoratele Regionale de Jandarmi”, se află un dosar, din care redăm,
mai jos, în ordine, șase note informative1 emise, între 14 ianuarie – 3
octombrie 1942, de Postul Jandarmi Semlac, semnate de jandarmul
plutonier Idita Ioan, șeful postului amintit, raportate Legiunii Jandarmi
Arad, Secției Jandarmi Pecica, referitoare la: aparate de sondaj (VI);
autoritățile statului român (II); Bartolf Hendrich (IV); biserica reformată
(I); București (I); calcularea cotei de grâu (V); casa parohială (III);
Căluseriu Grig. zis Gogu, din comuna Semlac (VI); chestiunea bisericii și
a școlii (I); comuna Peregul Mare (VI); comuna Semlac (I); dreptul de
zahăr (II); evreul Spitzer Vilhem din Semlac (III); Fendt Elisabeta (II);
fostul notar Giulan Lazăr (IV); funcționari de stat (IV); găsire de
minereuri în subsol (VI); germani reformați (I); germanii de religie
evanghelică (I); grădinița de copii (III); Grupul etnic german din comuna
Semlac (II); Hai Hendrich (IV); inginerul Dumitrescu din orașul Lugoj
(VI); Instrucțiunile nr. 40 (V); învățătorul Bradu Vasile din Semlac (IV);
învățătorul Chionig Andrei (I); legionari (IV); listă de subscripție (IV);
1
Arhivele Naționale Istorice Centrale (în continuare se va cita: ANIC), Inspectoratele
Regionale de Jandarmi – Inspectoratul Regional de Jandarmi Timișoara, dosar nr. 525,
f. 43-56.
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mareșalul Antonescu Ioan (II); Măstic Nica (IV); măsurile ce se iau de
autoritățile administrative, școlare și bisericești (V); minoritarii germani
de religie reformată (I); monumentul eroilor de război (III);
nemulțumirile minoritarilor germani (I); petrol (VI); populația de origine
etnică germană din comuna Semlac (III); porumb (V); preotul Balog
Iuliu (I); preoții ortodocși români (III); primăria comunei Semlac (IV);
religia ortodoxă română (II); stocul necesar alimentației zilnice (V);
Subsecretariatul de Stat al Aprovizionărilor (V); tulburarea ordinei (IV).
Documentele sunt validate cu un sigiliu rotund, imprimat cu tuș
albastru sau mov, care cuprinde, în exergă, legenda scrisă cu litere
majuscule: x COMPANIA JANDARMI ARAD x POSTUL
SEMLAC.

Sigiliile au în embleme lor stema mică a României de la 1921
care se află reprodusă color la Arhivele Naționale Istorice Centrale2.

2

ANIC, 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.
3

Legea pentru fixarea stemei Regatului României, întregit cu ţările surori unite,
publicată în Monitorul Oficial nr. 92 din 29 iulie 1921, p. 3569-3573.; vezi şi
Constantin Moisil, Originea şi evoluţia ei istorică şi heraldică, Bucureşti, 1931 (extras
din „Boabe de grâu”, II, 1931, nr. 2), p. 20-21; idem, Stema României, în Enciclopedia
României, vol. I, 1938, p. 70-71; Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în
România, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 162-163; idem, Evoluţia
armeriilor Ţărilor Române de la apariţia lor şi până în zilele noastre (sec. XIII-XX),
traducere din limba franceză Livia Sîrbu, Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2005, p.
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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
4
insiţiune 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
lună-nouă de aur la stânga.
2.
Sus în stânga, armele vechiului Principat al Moldovei (cu
Basarabia şi Bucovina): pe roşu, un cap de bour negru cu gura închisă,
însoţit de o stea de aur (cu cinci raze) între coarne, de o roză de aur (cu
cinci foi) la dreapta, de o semilună de aur la stânga.
3.
Jos la dreapta, armele Banatului cu vechiul Banat
românesc al Severinului (fixate acum): pe roşu, peste valuri naturale, un
pod de aur cu două deschideri boltite 5, 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
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 (1831-1931), 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.
5
Dicționar de istorie a României, de Dan Stoica, Vasile Mărculeț, Vasile Valentin,
Valentina Bilcea, coordonator: Stan Stoica, cuvânt înainte: Acad. Dinu C. Giurescu,
Editura Meronia, 2007, p. 348.
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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 3a, stema cea mică, compusă din cele trei scuturi cu coroana de oţel.
Stema cea mare se va întrebuinţa în actele Statului emanate de la
Rege şi în actele oficiale internaţionale, cum şi din Înalt ordin al Regelui
în cazuri speciale; stema cea medie, de armată şi autorităţile Statului;
stema cea mică, pe sigile şi ştampile oficiale. Pentru alte cazuri se va
prevedea în legile şi regulamentele speciale.
Art. III. – Se înfiinţează pe lângă ministerul de interne o comisie
consultativă heraldică care va examina cererile de a se întrebuinţa stema
în alte cazuri decât acelea prevăzute la Art. II şi va lua măsuri pentru ca
actele administrative în legătură cu stemele să se facă în conformitate cu
regulile heraldice.
Un regulament special va stabili organizarea comisiunii.
Art. IV. – Art. 1 până la 5 inclusiv din legea pentru modificarea
armelor ţării, sancţionată cu înaltul decret regal No. 498 din 1872, se
abrogă.
Această lege s-a votat în Senat în şedinţa de la 18 iulie 1921 şi 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.
6

Constantin Moisil, Însemnele regalităţii române, în Enciclopedia României, vol. I,
1938, p. 83.
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FERDINAND7
(L. S. St.)
Ministru de justiţie,
Ministru de interne,
M. Antonescu.
C. Argetoianu.
Notele informative sunt precedate de rezumate și sunt redate așa
cum au fost scrise, cu unele abrevieri pe care le reproducem mai jos:
agric.= agricolă
kg.= kilograme
com.= comuna
km = kilometri
conf.= confidențială
Leg.= Legiunea
d-l = domnul
m.= metri
d-lui = domnului
nr.= numărul
Grig.= Grigore
org.= organizației
jand.= jandarm (-i)
plut.= plutonier (-ul)
jd.= jandarmi
pt.= pentru
jud.= județul
rap.= raportat
I.
Legiunea Jand. Arad
Secția Jand. Pecica
Postul Jand. Semlac
NOTA INFORMATIVĂ
nr. 2 din 14 ianuarie 1942
Rezumat: nemulțumirile ce se petrec între minoritarii germani de
religie reformată pe teme religioasă și școlară, din comuna Semlac.
Urmare la nota informativă № 49 din 30 decembrie 1941 referitor
la nemulțumirile minoritarilor germani de religie reformată pe chestiunea
bisericii și a școlii.
Învățătorul Chionig Andrei a fost îndepărtat de acești germani
reformați, partea celor bătrâni și l-au pus într-un post la germanii de
religie evanghelică cu data de 1 ianuarie 1942, iar ceilalți germani
reformați nu au nici un învățător și au pus ei un tânăr de-al lor fără să
aibă o diplomă, ca să le învețe copiii 2-3 zile până ce ar rezolva această
problemă cu învățătorul.
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.
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Cu biserica sunt iar mari nemulțumiri, că de ce nu li se face o
dreptate în acest sens, de prezent preotul Balog Iuliu este transportat la
spital fiind bolnav. În schimb sântem informați că s-ar fi prefăcut că
merge la spital și de acolo la București pentru a aranja chestiunea cu
nemulțumirile produse în rândul credincioșilor de la biserica reformată.
Informațiunea verificată în ce privește cu învățătorul și este
sigură, iar ce privește cu preotul este verificată în ce privește lipsa sa din
comună, dar nesigură și neverificată în ce privește că este la spital sau
plecat la București.
Șeful Postului Semlac,
Jand. plut. Idita Ioan
Raportat: Leg. Jand. Arad
Secția Pecica8.
II.
Legiunea Jand. Arad
Secția Jand. Pecica
Postul Jand. Semlac
NOTA INFORMATIVĂ
nr. 7 din 10 februarie 1942
Rezumatul: nemulțumirile unor germani ce au fost respinși de la
dreptul de a primi zahăr sub formă de amenințare că nu vor să mai
contribuie cu nimic în cadrul org. Grupului etnic.
În ziua de 9 februarie 1942, am fost informați din sursă sigură că
conducătorii grupului etnic german din comuna Semlac, jud. Arad, au
refuzat a da dreptul de zahăr la locuitori de origine etnică germană care
nu vor a mai contribui cu ajutoare de orice fel în cadrul organizației
Grupului și pentru această cauză foarte mulți germani de origine etnică
sunt tare nemulțumiți de conducătorii Grupului, spunând că fac un mare
abuz în felul acesta de a nu li se da drepturile lor cuvenite de stat. Ei mai
spun că nu recunosc formal și nici legal organizația Grupului etnic în
felul acesta. Ei declară că sânt cetățeni loiali și dau tot ce li se cere de
autoritățile statului român, dar nu mai vor a mai contribui cu nimic în
cadrul organizației Grupului etnic german. Ba merg până acolo că femeia
Fendt Elisabeta s-a prezentat la primărie și a cerut a trece la religia
8

ANIC, Inspectoratele Regionale de Jandarmi – Inspectoratul Regional de Jandarmi
Timișoara, dosar nr. 525, f. 43.
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ortodoxă română și un grup de germani nemulțumiți după cum se
prevede mai sus au făcut o cerere d-lui Mareșal Antonescu Ioan, arătând
o sumedenie de abuzuri ce li se fac de către cei descriși mai sus.
Informația sigură și verificată.
Șeful Postului Semlac,
Jand. plut. Idita Ioan (ss)
Raportat: Secției Pecica
Legiunii Jand. Arad9.
III.
Legiunea Jand. Arad
Secția Jand. Pecica
Postul Jand. Semlac
NOTA INFORMATIVĂ
nr. 9 din 30 martie 1942
Rezumat: nemulțumirile populației germane față de preoții
ortodocși români, pe tema cumpărării unei case de la evreul Spiter
Vilhem din Semlac.
Suntem informați că populația de origine etnică germană din
comuna Semlac, jud. Arad, este tare nemulțumită de cei doi preoți
ortodocși români care au cumpărat o casă din comuna Semlac ce forma
proprietatea evreului Spitzer Vilhem pt. casă parohială cu suma de
700000 lei.
Chiar pentru acest motiv, cineva dintre minoritarii germani a
căutat a se răzbuna pe acești preoți, rupându-le gardul la casa cumpărată
de dânșii și în curtea monumentului eroilor de războiu au rupt niște puieți
de brad în mod de răzbunare, pt. faptul că au fost scoși cu grădinița de
copii din casa ce au cumpărat-o preoții, ce ei o aveau în mod provizoriu
în acest sens.
Informațiunea este sigură și verificată.
Șeful Postului Jand. Semlac,
Jand. plut. Idita Ioan (ss)
Raportat: Secției Pecica
Legiunii Arad10.
9

Ibidem, f. 46.
Ibidem, f. 48.
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IV.
Legiunea Jand. Arad
Secția Jand. Pecica
Postul Jand. Semlac
NOTA INFORMATIVĂ
nr. 12 din 23 aprilie 1942
Rezumat: nemulțumirile populației din com. Semlac, produse de
unii indivizi cu scopuri de interese personale.
În ziua de 2211 aprilie 1942, am fost informați de către primăria
comunei Semlac cu adresa conf. nr. 12 – 1942, că în comună printre
locuitori circulă o listă de subscripție cu un conținut ce nu se cunoaște.
Iar cei ce umblă sânt necunoscuți și că se bănuie a fi niște minoritari și
dintre unii legionari. Pe baza celor de mai sus, luând cazul în cercetare, sa descoperit că au circulat cu o listă de subscripție indivizii Bartolf
Hendrich, Hai Hendrich și Măstic Nica, iar la cale a face această listă a
pus-o învățătorul Bradu Vasile din Semlac. Lista este o cerere care era
semnată de 192 locuitori și conținea că ar dori să aducă în comuna
Semlac pe fostul notar Giulan Lazăr. Locuitorii ce au subscris au fost
duși în eroare pt. a semna sub diferite forme. Cercetarea continuă în acest
sens. Pe listă s-au semnat minoritari germani și români, unii cu un trecut
rău și dintre minoritarii germani mai mulți din aceia ce înclină spre
maghiari. În comună, pe această temă, s-a produs o frecătură între
locuitori și o tulburare a ordinei, azi când s-ar cere mai mult liniște și
ordine, care pt. bunul mers al treburilor, mai ales cu munca agric. și cazul
acesta că pleacă chiar de la funcționari de stat.
Informația este sigură și verificată.
Șeful Postului Jand. Semlac,
Jand. plut. Idita Ioan (ss)
Rap.: Leg. Jand. Arad
Secției Jd. Pecica12.
V.
Legiunea Jand. Arad
11

Ultima cifră 2 a fost scrisă de mână, cu cerneală neagră, peste cifra 3.
ANIC, Inspectoratele Regionale de Jandarmi – Inspectoratul Regional de Jandarmi
Timișoara, dosar nr. 525, f. 50.
12
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Secția Jand. Pecica
Postul Jand. Semlac
NOTA INFORMATIVĂ
nr. 19 din 25 iulie 1942
Rezumat: nemulțumirile populației față de măsurile ce se aplică
cu calcularea cotei de 60, 40 și 20 kg. de grâu de fiecare persoană pe an.
În ziua de 25 iulie, anul 1942, în comuna Semlac și pe teren, cu
ocazia serviciului exterior, am fost informați că în general populația este
nemulțumită față de măsurile ce se iau de autoritățile administrative,
școlare și bisericești, în ceea ce privește executarea dispozițiunilor
Instrucțiunilor nr. 40 emise de Subsecretariatul de Stat al
Aprovizionărilor, prin faptul că li se lasă numai 60 kg. grâu de persoană,
40 și 20, după etate și după calitatea ce deține fiecare persoană. S-a lansat
un curent de nemulțumiri foarte agitat în sensul celor de mai sus, unii
dintre locuitori declară pe față că dacă așa li se aplică aceste măsuri, ei se
supun, căci nu au încotro, dar nu au să mai lucreze cu așa tragere de
inimă terenul ce-l posedă și au să-l lucre numai de mântuială ca să fie
lucrat și în așa fel ca rația lor să iasă.
Mai sânt nemulțumiți că nu au nici porumbul bun, căci în această
regiune nu a plouat de mai multă vreme și porumbul este foarte slab. Și
cum grâu nu li se lasă, nu știu cum să-și aranjeze stocul necesar
alimentației zilnice. La fel și celelalte legume sânt tare slabe din cauză că
nu a plouat la timp.
Pe lângă celelalte nemulțumiri ce mai erau, se mai adaugă și cele
descrise mai sus și sânt în creștere pe zi ce trece. Informația este sigură și
verificată.
Șeful Postului,
Jand. plut. Idita Ioan (ss)
Raportat: Legiunii Jand. Arad
Secției Jand. Pecica13.
VI.
Legiunea Jand. Arad
Secția Jand. Pecica
Postul Jand. Semlac
NOTA INFORMATIVĂ
13

Ibidem, f. 53.
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nr. 22 din 3 octombrie 1942
Rezumat: găsire de minereuri în subsol pe hotarul com. Semlac –
Arad.
În ziua de 2 octombrie, anul una mie nouă sute patruzeci și doi, în
hotarul comunei Semlac, depărtare de comună circa 8 km înspre comuna
Peregul Mare, jud. Arad, am găsit pe d-l inginer Dumitrescu din orașul
Lugoj, cu niște aparate de sondaj care au cătat în holda locuitorului
Căluseriu Grig. zis Gogu, din comuna Semlac, subsolul, bănuindu-se că
ar fi la o adâncime de 700 m. petrol și după afirmațiunile date de d-sa, a
rezultat că într-adevăr s-ar găsi petrol. A rămas ca în săptămâna viitoare
să aducă aparate speciale pt. a stabili dacă într-adevăr este sau nu.
Informația este verificată și rămâne a se preciza realitatea.
Șeful Postului,
J. plut. Idita Ioan (ss)
Raportat: Leg. Jd. Arad
Secția Jd. Pecica14.
Publicarea documentelor menționate mai sus, ce reflectă o parte
din istoria localității Semlac din anul 1942, se constituie într-un îndemn
pentru depistarea, salvarea și introducerea în circuitul științific și a altor
mărturii de acest fel, rămase încă necunoscute.

14

Ibidem, f. 56.
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Heraldică teritorială arădeană actuală:
Steme de oraşe (1999-2013)*
A
ugustin Mureşan**
Abstract
This study presents the coats of arms from the current Arad
territorial heraldry. Since 1992, when the Parliament voted the coat of arms
of Romania, under its known appearance, the Romanian heraldic phenomen
on has been continuously reborn. As in other counties, within Arad county
there can be seen a constant concern on behalf of specialists, to develop the
new territorial heraldry, in which the county, municipality, almost all towns
have adopted coats of arms, and the number of communal formalized ones
increases from one day to the next. The following coats of arms are
described: the coat of arms of the Arad municipality, the coats of arms of
Chişineu-Criş, Curtici, Ineu, Lipova, Nădlac, Pâncota, Pecica and Sântana
towns.
Keywords
Coats of arms, Arad municipality, towns, Chişineu Criş, Curtici,
Ineu, Lipova, Nădlac, Pâncota, Pecica, Sântana.
Începând cu anul 1992, când în Parlament s-a votat stema României,
în înfăţişarea cunoscută, fenomenul heraldic românesc a renăscut continuu.
Ca şi în alte judeţe ale ţării şi în judeţul Arad se poate observa o preocupare
susţinută a specialiştilor pentru realizarea noii heraldici teritoriale1, în care
1

*Comunicare prezentată cu titlul: Current territorial heraldry from Arad. Cities
coats of arms, în cadrul „Zilele Academice Arădene”, la Workshop „Multicultural
and Patrimonial Studies”, organised by the Multicultural and Patrimonial Studies
Centre, „Vasile Goldiş” Memorial Museum, Arad, 19 mai 2016.
** e-mail: augmuresan@gmail.com
Prin sintagmele „heraldică teritorială” sau „armorial teritorial” se desemnează totalitatea
stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor care simbolizează într-o formă
concretă, tradiţiile istorice, precum şi realităţile economice şi social-culturale, specifice
fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. În acest sens, vezi Silviu Andrieş-Tabac, Heraldica
teritorială a Basarabiei şi a Transnistriei, Chişinău, 1998; Hotărârea de Guvern nr. 25 din
16 ianuarie 2003, privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a
stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, în „Monitorul Oficial al
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deja judeţul, municipiul, aproape toate oraşele şi-au adoptat steme, iar
numărul celor comunale arădene2 oficializate creşte de la zi, la zi.
În elaborarea tuturor acestor însemne heraldice, menţionate mai sus,
s-a ţinut cont de legislaţia din anii 19923,19934, 20035 şi de metodologia
Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei
Române, transmisă şi Comisiei judeţene Arad6 pentru analiza propunerilor

României”, Partea I, nr. 64/2. II. 2003, p. 7; Ştefan S. Gorovei, Heraldica teritorială în
Moldova. Realizări, obiective, strategii (I), în „Herb”, Revista Română de Heraldică, I(VI),
1-2, 1999, pp. 159-169.
2
Prima stemă comunală oficializată din judeţul Arad, a fost stema comunei Şiştarovăţ,
aprobată prin H. G. nr. 980 din 5 octombrie 2011 şi publicată în „Monitorul Oficial al
României”, Partea I, nr. 747 din 25 octombrie 2011. În activitatea premergătoare care a
facilitat realizarea stemei o contribuţie importantă a avut-o d-l Dorel-Marinel Jurjescu,
primarul comunei Şiştarovăţ. Macheta originală reprezentând stema comunei cu respectarea
normelor ştiinţei şi artei heraldicii a fost realizată de regretatul prof. Pavel Cociuba, artist
plastic, Arad. Proiectul acestei variante finale a stemei comunei îmi aparţine, vezi Augustin
Mureşan, Stema comunei Şiştarovăţ, judeţul Arad şi semnificaţia ei, în „Istorie, cultură şi
societate”, volum omagial dedicat istoricului Stelean Ioan Boia, Vasile Goldiş, University
Press, Arad, 2014, pp.109-111.
3
Legea nr. 102, în „Monitorul Oficial al României”, nr. 236 /24 septembrie 1992.
4
Hotărâre de Guvern nr. 64 din 15 februarie 1993 privind metodologia de elaborare,
reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, publicată
în „Monitorul Oficial al României”, nr. 46 din 2 martie 1993; Adresa Departamentului
pentru administraţia publică locală, nr. D2, 1134 din 27 decembrie 1993.
5
Hotărâre de Guvern nr. 25 din 16 ianuarie 2003, privind stabilirea metodologiei de
elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi
comunelor, în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 64/2. II. 2003, pp. 7-8.
6
O reproducem după cea trimisă instituţiilor administrative, sub semnătura preşedintelui
CNGHS, acad. Dan Berindei: 1. Se va respecta forma standard pentru scut şi coroana
murală, modelele se află la comisiile judeţene de heraldică sau la birourile zonale. Ca
observaţie generală, scutul se va încadra în pagină A4, cu dimensiuni aproximative de 17 x
15 cm; 2. Se vor respecta cele cinci culori heraldice (roşu, albastru, verde, violet, negru),
metale sau blănurile (dacă este cazul). Nu se admit culorile alb şi galben, în loc de argint şi
aur, precum şi nuanţe diferite ale culorilor heraldice. Nu se primesc planşe lucrate la
calculator; 3. Se va respecta cu prioritate tradiţia heraldică locală, dar cu obligaţia de a se
revizui eventualele compoziţii greşite alcătuite în perioadele anterioare; 4. Se pot introduce
elemente heraldice noi, acolo unde evoluţia comunităţii a înregistrat o transformare de
însemnătate majoră, de interes naţional; 5. Stemele Principatelor istorice vor fi folosite doar
în cazuri excepţionale; 6. Folosirea stemei ţării şi a drapelului naţional este exclusă în
heraldica teritorială; 7. Stema judeţului nu se va regăsi în stemele localităţilor; 8. Nu se vor
înscrie în scut devize, nume, date. Ele pot fi figurate pe drapele. Pentru alcătuirea acestora
vor fi consultaţi reprezentanţii desemnaţi de CNHGS în comisiile judeţene de heraldică; 9.
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de proiecte de steme7 şi de opiniile şi sugestiile unor specialişti8. Pentru a
mobiliza şi uşura munca celor interesaţi în vederea elaborării stemelor
oraşelor şi comunelor din judeţ am dat spre publicare în ziarul arădean
„Adevărul”, un articol pe această temă9. Printre stemele oficializate în urma
analizării de către Comisia judeţeană, a avizării succesive de către Biroul
Zonal de Heraldică Cluj-Napoca şi Comisia Naţională de Heraldică,
Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române, aprobate de Guvernul
României se află stema judeţului10, municipiului şi stemele unor oraşe şi
Se vor evita, în măsura posibilului simbolurile generale, cu o forţă de sugestie redusă
(cruci, carte, pană etc); 10. În aceeaşi măsură, se va evita reprezentarea unor monumente,
deoarece acestea sunt greu de blazonat şi de redat cromatic; 11. Se exclude alăturarea
reproducerii de sfinţi cu elemente profane, mult prea comune; 12. Necropolele princiare pot
fi marcate cu un şef de hermină şi cu un însemn princiar de aur; 13. Localităţile de graniţă,
acolo unde aceasta avea un alt curs înainte de 1940, pot fi marcate cu un flanc negru,
încărcat cu lacrimi de argint (cum apar pe Prut); 14. La CNHGS (la Bucureşti) se va lăsa o
copie color, de bună calitate, după exemplarul adoptat şi o copie după nota de
fundamentare. Acestea vor fi păstrate în arhiva comisiei; 15. Birourile zonale vor verifica
cu multă atenţie limbajul heraldic al descrierii stemei. Specialistul delegat în comisiile
judeţene va oferi, în mod special, consultanţă ştiinţifică pentru blazonarea corectă a stemei;
16. Expertul CNHGS în comisiile judeţene are rolul de a asigura corectitudinea compoziţiei
heraldice, el contrasemnează proiectul înaintat birourilor zonale şi CNHGS şi răspunde de
respectarea metodologiei CNHGS; 17. Avizarea finală a proiectului de stemă presupune
acceptarea sa de către birourile zonale, de către CNHGS şi se concretizează prin semnătura
preşedintelui, conform articolului 16 din H. G. 25/2003.
7
Prin Ordinul nr. 177 din 18. o3. 2003 al prefectului judeţului Arad s-a constituit Comisia
judeţeană pentru analiza propunerilor de proiecte de steme ale judeţului, oraşelor şi
comunelor. Comisia a fost numită în următoarea componenţă: Nicolae Cosma, arhitect,
director la Consiliul judeţean Arad, Pascu Hurezan, director al Muzeului Judeţean Arad,
Sorin Sabău, muzeograf, etnograf la Muzeul judeţean Arad, Ioan Popovici, referent de
specialitate, la Direcţia judeţeană Arad a Arhivelor Naţionale şi Augustin Mureşan,
muzeograf principal la Muzeul Judeţean Arad. Ulterior, printr-un alt Ordin al prefectului
judeţului Arad această comisie s-a reorganizat fiind alcătuită din următorii: Peter Hügel,
director al Complexului Muzeal Arad, Augustin Mureşan, muzeograf principal la aceeaşi
instituţie şi Ioan Popovici, referent de specialitate, la Serviciul Judeţean Arad a Arhivelor
Naţionale.
8
Maria Dogaru, Noile steme orăşeneşti. O problemă de mare actualitate, în Buletinul
„Informaţii privind istoria oraşelor“, nr. 27, Sibiu, august 1994; idem, O problemă de mare
actualitate: noile steme de judeţe şi oraşe. Opinii şi precizări, în „ Revista Arhivelor“, anul
LXXI, vol. LVI, nr. 3, 1994, pp. 262-266
9
Augustin Mureşan, Precizări în legătură cu noile steme de localităţi, în „Adevărul“
(Arad), Anul XV, nr. 3838, din 18 februarie 2003, p. 6.
10
Stema judeţului Arad a fost publicată în “Monitorul Oficial al României”, Partea I, Anul
173 (XVII), nr. 708 din 5 august 2005, p. 8. În acest act oficial, la descriere stemei, nu se
ţine cont de regula, dreapta şi stânga, în heraldică. În heraldică, poziţia dreapta-stânga se
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comune. În rândurile de mai jos, ca să probăm preocupările pentru crearea
„armorialului teritorial” arădean, prezentăm nouă steme de oraşe,
oficializate în urma demersurilor Comisiei judeţene de heraldică. Criteriul
de prezentare a acestor noi steme de oraşe este cel alfabetic.
Stema municipiului Arad11 se compune dintr-un scut triunghiular,
cu flancurile rotunjite, tăiat de un brâu îngust, undat, de argint. În partea
superioară, pe fond albastru două cetăţi crenelate, de argint, iar deasupra
acestora, un braţ în armură ţinând în mână o sabie, toate din acelaşi metal.
Deasupra, pe o eşarfă albă, s-a scris cu litere negre deviza „VIA VERITAS
VITA”. În partea inferioară, pe fond roşu, o cruce treflată şi o cârjă, ambele
de aur, încrucişate, având între ele o mitră de acelaşi metal, din care ies două
omofoare de argint ce înconjoară parţial crucea şi cârja. Totul este profilat
pe un contur reprezentând uşile împărăteşti închise, având în partea de jos o
carte deschisă, văzută din profil, totul de aur. Scutul este timbrat de o
coroană murală de argint formată din şapte turnuri crenelate (Fig. 1).

referă la poziţia scutului, nu la cea a privitorului, deci invers decât în accepţiunea curentă,
vezi Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei, arhivistică,, cronologie, diplomatică,
genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1982, p. 212; Augustin Mureşan, Noua stemă a judeţului Arad, în „Adevărul“
(Arad), anul XVII, nr. 4622 din 14 septembrie 2005, p. 10; idem, Noua stemă a judeţului
Arad şi semnificaţia ei, în “ Administraţie românească arădeană Studii şi comunicări din
Banat-Crişana”, vol. VI (coordonatori: Doru Sinaci, Emil Arbonie),Vasile Goldiş
University Press, pp. 523-526.
11
Stema municipiului Arad a fost aprobată prin H. G. nr. 790/27 septembrie 1999 şi
publicată în „Monitorul Oficial al României”, Partea I, anul IX, nr. 490 din 12 octombrie
1999, p. 2.
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Fig. 1.
Semnificaţiile elementelor însumate: Compoziţia evocă istoria
aşezării, precum şi faptul că vestigiile arheologice dovedesc existenţa ei
anterior atestării documentare (secolul XIII).
Construcţiile fortificate şi braţul înarmat cu sabie 12 atestă rolul pe
care l-au avut cele două cetăţi, medievală şi modernă ale Aradului în luptele
de apărare. Elementele din cartierul inferior, însemnele Episcopatului,
alcătuite din mitra de episcop ortodox, două omofoare, cruce şi cârjă,
12

Din vechea stemă a oraşului Arad din 1834, Comisia Consultativă Heraldică a conservat
pentru stema municipală interbelică, instituită în 1930, doar cetatea (renunţând la braţul
înarmat cu sabie, la ghiulelele aprinse cât şi la poarta de cetate cu grilă), vezi vezi
„Monitorul Oficial “, nr. 171 din 2 august 1930; Dan Cernovodanu, Ioan N. Mănescu,
Noile steme ale judeţelor şi municipiilor din Republica Socialistă România. Studiu asupra
dezvoltării istorice a heraldicii districtuale şi municipale româneşti, în „Revista
Arhivelor”, Anul LI, vol. XXXVI, nr. 1-2, 1974, p. 94, fig. 98; Dan Cernovodeanu, Ştiinţa
şi arta heraldică în România, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1977, pp.194195; Augustin Mureşan, Stema municipiului Arad instituită după 1918, în „Curierul
Aradului”, Arad, anul II, nr. 28 (68) din 11 februarie 1993, p. 2 şi Maria Dogaru, Din
heraldica României, Editura JIF, 1994, pp. 98-99, pl. XXIII, fig. 103.
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ultimele două aşezate în cruciş, relevă rolul Episcopiei Ortodoxe a Aradului
în lupta de emancipare naţională. Brâul undat simbolizează râul Mureş, care
străbate municipiul. Stema municipală actuală conservă din cea municipală
interbelică, cetatea cu unele modificări şi însemnele episcopatului la care
însă se adaugă cartea deschisă13 şi uşile împărăteşti. Stema municipiului
Arad este singura stemă urbană din ţară care care are deviză.
Stema oraşului Chişineu Criş14 se compune dintr-un scut
triunghiular cu flancurile rotunjite, tăiat de o fascie undată, de argint, partea
superioară fiind despicată. În primul cartier, pe albastru, o biserică de aur,
văzută din faţă, cu două abside laterale poligonale, cu o poartă închisă, o
turlă cu trei ferestre, cea de jos dreptunghiulară, iar cele două de sus,
semicirculare, interpuse de un acoperiş piramidal cu bulb turtit şi terminată
cu o cruce. În al doilea cartier, pe roşu, o roată dinţată de aur, jumătate roată
de moară de apă, la dreapta, şi jumătate roată dinţată industrială, la stânga,
flancată semicircular de două spice de grâu ale căror părţi inferioare se
încrucişează din acelaşi metal. În cartierul inferior, pe albastru s-a
reprezentat, o liră, de argint, pe ale cărei flancuri broşează, în partea de jos,
până la jumătate două ramuri de laur de acelaşi metal. Scutul este timbrat de
o coroană murală de argint, formată din trei turnuri crenelate (Fig. 2).
Semnificaţiile elementelor însumate: Biserica evocă credinţa păstrată
cu stăruinţă de localnici, precum şi edificiile ecleziastice existente în zonă 15.
Fascia undată de argint simbolizează râul Crişul Alb care străbate oraşul.
Jumătatea de roată de moară dinţată face aluzie la morile de apă de altădată
existente pe râul Crişul Alb şi pe Canalul Morilor 16, iar jumătatea de roată
13

Augustin Mureşan, Călina Popovici, Ioan Popovici, The Historical and Religious
Significance of Some Representations from the Current Arad Territorial Heraldry, în
“Teologia”, Revista Facultăţii de Teologie Ortodoxă Arad, Anul XIX, nr.3 (64), iul.-sept.,
2015, pp.109-110.
14
Stema oraşului Chişineu Cris a fost aprobată prin H.G., nr. 106/2013 şi publicată
în„Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 170 din 29 martie 2013; vezi şi Augustin
Mureşan, Călina Popovici, Ioan Popovici, op. cit., pp. 110-111.
15
Despre bisericile din localitate, vezi Pr. dr. Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie.
Cultură. Mentalităţi (1706-1918), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, pp.
593-594.
16
Despre Canalul Morilor, vezi Ioan Godea, Canalul Morilor din judeţul Arad, lucrare
hidrotehnică de mare amploare din secolul al XIX-lea, în “Ioan Zainea, Gabriel Moisa
(coordonatori), Istorie, economie, politică,. Profesorul Mihai D. Drecin, la împlinirea
vârstei de 65 de ani”, Editura Universităţii, Oradea, 2009, pp. 271-279; Aurel Dragoş,
Cântecul de lebădă al morilor de pe Canalul Joszef Nador, în “Ziridava”, XXV/1, 2010,
pp. 187-196; idem, Istoricul “Canalul morilor Palatinul József al Crişului Alb din
Comitatul Arad”, Arad, 2011; Ioan Godea, Canalul Morilor din „nobilul judeţ Arad”,
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industrială se referă la industria constructoare de maşini agricole şi cea a
prelucrării metalelor din zonă. Spicele de cereale fac referire la una din
ocupaţiile de bază a locuitorilor, agricultura precum şi valorificarea
produselor agricole, ocupaţie de tradiţie ţinând cont de zona de câmpie în
care este situată această aşezare urbană. Lira cu ramurile de laur semnifică
viaţa culturală şi artistică din acest oraş, amintind de Reuniunea corală
„Lyra” înfiinţată în 193117. Coroana murală cu trei turnuri ne indică faptul
că localitatea are rangul de oraş.

Fig. 2
Stema oraşului Curtici18 se compune dintr-un scut triunghiular cu
flancurile rotunjite, tăiat crenelat de opt merloane roşii şi despicat în partea
superioară. În primul cartier, pe albastru, se află un snop de grâu de aur,
aşezat în pal, iar în al doilea cartier, pe argint, o roată de cale ferată cu două
Brumar, Timişoara, MMXII, pp. 20-72.
17
A. Caciora, M. Timbus, Cultura, în * * *„Aradul permanenţă în istoria patriei”, Arad,
1978, p. 590.
18
Stema oraşului Curtici a fost aprobată prin H. G. nr. 1124 din 9 noiembrie 2011, publicată
în „Monitorul Oficial al României”, nr. 832 din 24 noiembrie 2011.
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aripi, de culoare neagră. În al treilea cartier, pe roşu, se află o bornă de
argint, trapezoidală, în partea de sus triunghiulară. Scutul este timbrat de o
coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate (Fig. 3).
Semnificaţiile elementelor însumate: Snopul simbolizează ocupaţia de bază
a locuitorilor, agricultura. Roata cu două aripi şi borna semnifică faptul că
localitatea este cel mai important punct de trecere, pe calea ferată a
frontierei de Vest a României. Coroana murală cu trei turnuri crenelate
semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

Fig. 3.
Stema oraşului Ineu19 se compune dintr-un scut triunghiular cu
flancurile rotunjite, tăiat de o fascie undată, de aur, despicat în partea
superioară. În primul cartier, pe roşu, o poartă de cetate de argint cu
creneluri şi cinci merloane, zidită negru, având în poarta deschisă o cruce
19

Stema oraşului Ineu a fost aprobată prin H. G. Nr. 336/2012 şi publicată în„Monitorul
Oficial al României”, Partea I, nr. 280 din 27. 04. 2012; vezi şi Augustin Mureşan, Călina
Popovici, Ioan Popovici, op. cit., p. 112.
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latină, de aur, asuprind o semilună de argint. În al doilea cartier, pe albastru,
un butuc de viţă de vie, cu doi struguri, prins pe un arac, totul de aur. În
cartierul al treilea, pe roşu, un izvor de apă minerală care iese dintr-o
construcţie de argint, rostuită negru, având partea superioară sub forma unei
sticle. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri
crenelate (Fig. 4).
Semnificaţiile elementelor însumate: Poarta de cetate face aluzie la
cetatea Ineului20. Crucea din cartierul prim, aşezată în poarta cetăţii ce
asupreşte semiluna semnifică luptele de apărare duse de trupele creştine în
zonă, împotriva otomanilor. Fascia undată de aur simbolizează râul Crişul
Alb care străbate oraşul. Viţa de vie se referă la una din ocupaţiile de bază
ale locuitorilor, viticultura. Construcţia zidită în formă de sticlă reprezintă
izvorul de apă minerală de la Mocrea, aflat în apropierea oraşului. Coroana
murală cu trei turnuri ne indică faptul că localitatea are rangul de oraş.

20

Sasu Ecaterina, Cetăţi în stilul Renaşterii din Ţara Crişurilor, în „Centenar muzeal
orădean”, Oradea, 1972, pp. 543-546; Eugen Glück, Contribuţii cu privire la istoricul
cetăţii de la Ineu, în „Ziridava”, XIII, 1981, pp. 131-148; Adrian Andrei Rusu, George
Pascu Hurezan, Cetăţi medievale din judeţul Arad, Arad, 1999, pp. 53-55.
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Fig. 4

Stema oraşului Lipova21 se compune dintr-un scut triunghiular cu
flancurile rotunjite, tăiat în furcă răsturnată. În primul cartier, pe roşu, se
află o cetate de argint, crenelată, zidită negru, cu două turnuri, trei ferestre
negre şi o poartă, cu grilajul de argint semiridicat. Deasupra cetăţii se află o
cruce treflată şi o cârjă episcopală, încrucişate, în săritoare, de aur. În al
doilea cartier, pe albastru, se află un izvor de apă minerală, alcătuit dintr-un
suport ce susţine o sferă suprapusă de o cupă din care ţâşnesc două jeturi
recăzând în afară, despărţite de o coloană de bule de gaze, totul de argint. În
al treilea cartier, pe aur, se află o corabie neagră cu catarg, având în vârf un
pavilion albastru, plutind pe apa de culoare albastră. Scutul este timbrat de o
coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate (Fig. 5).
21

Stema oraşului Lipova a fost aprobată prin H.G. nr. 336/2012 şi publicată în„Monitorul
Oficial al României”, Partea I, nr. 280 din 27. 04. 2012; vezi şi Augustin Mureşan, Călina
Popovici, Ioan Popovici, op. cit., pp. 112-113.
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Semnificaţiile elementelor însumate: Fortificaţia evocă cetatea
medievală a Lipovei22. Crucea şi cârja, reprezintă însemne ecleziastice ale
vechii reşedinţe episcopale ortodoxe care a existat la Lipova în secolul al
XVI-lea23. Fântâna-izvor semnifică apele minerale din zonă. Corabia
aminteşte de transporturile pe râul Mureş în Evul Mediu şi de comerţul cu
sare, Lipova fiind un important port şi o vamă pentru acest produs 24.
Coroana murală cu trei turnuri crenelate ne indică faptul că localitatea are
rangul de oraş.

22

Adrian Andrei Rusu, George Pascu Hurezan, op. cit., pp. 55-59; Adrian Andrei Rusu,
Castelarea carpatică. Fortificaţii şi cetăţi din Transilvania şi teritoriile învecinate (sec.
XIII-XIV), Edit. Mega, Cluj-Napoca, 2005, p. 523.
23
Pr. dr. Pavel Vesa, op. cit., pp. 50-51.
24
Géza Kovách, Date cu privire la transportul sării pe Mureş în secolele X-XIII, în
„Ziridava”, XII, 1980, p.196; Mircea Timbus, Ioan Popovici, Documente inedite despre
navigaţia pe Mureş, în „Studia Universitatis Vasile Goldiş”, Arad, nr. 5, 1995, pp. 351-361;
Sorin Bulboacă, Doru Sinaci, Augustin Mureşan, Aurel Dragoş, Rolul economic al
cetăţilor, al mănăstirilor, al drumului sării şi al Canalului Morilor în Comitatul şi judeţul
Arad (cap. VI. 3. Drumurile şi transportul sării pe Mureş, Criş şi Tisa), în vol. „Arad.
Economie şi societate din preistorie până la începuturile regimului comunist (coord. Adrian
Niţu), vol. I, Cluj Napoca - 2016, pp. 325-349.
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Fig. 5.
Stema oraşului Nădlac25 se compune dintr-un scut triunghiular cu
flancurile rotunjite, tăiat şi despicat în partea superioară. În primul cartier pe
aur se află un corb negru, redat din profil , cu aripule desfăcute cu capul
conturnat, şi ţinând în cioc un inel de argint, cu piatră roşie, stând cu
picioarele pe o creangă de stejar verde. În al doilea cartier pe albastru, un
turn de argint văzut din faţă, cu poarta închisă, cu contraforţi laterali, cu
două ferestre ajurate negru, la cea din dreapta este un gornist negru suflând
dintr-o trompetă de aur aşezată în fascie şi orientată spre dextra. Turnul are
25

Stema oraşului Nădlac a fost aprobată prin H. G. Nr. 1129/2013 şi publicată în
„Monitorul Oficial al României”, Partea I, nr. 13 din 9 ianuarie 2014; vezi şi Augustin
Mureşan, Ioan Popovici, Sigiliul comunităţii Nădlac din 1752 - izvor pentru elaborarea
stemei oraşului, în, „Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din BanatCrişana”, 95 de ani (coordonatori: Doru Sinaci, Emil Arbonie), vol. VIII, Vasile Goldiş
University Press, Arad, 2014, pp. 79-84. Augustin Mureşan, Călina Popovici, Ioan
Popovici, op. cit., p. 113-114. Localitatea Nădlac a fost proclamată oraş în anul 1968.
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partea de sus triunghiulară dotată cu încă o fereastră, mai mică şi ajurată, de
asemenea negru; în dreapta turnului se află un mănunchi de spice de grâu,
de aur, poziţionat în pal. În al treilea cartier, o câmpie verde, încărcată cu un
brâu undat de aur, deasupra căreia se află un zid format din şase rânduri de
cărămizi roşii, zidite negru, având în mijloc o poartă cu moloane de aur, cu
două uşi deschise de acelaşi metal, dotate cu patru balamale negre; în
interiorul porţii, pe albastru, un caduceu de argint. Scutul este timbrat de o
coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate (Fig. 6).
Semnificaţiile elementelor însumate. Corbul cu inel în cioc cu
creanga de stejar simbolizează blazonul familiei lui Iancu de Hunedoara,
care stăpânea din 20 februarie 1451, marele domeniu al Nădlacului, în urma
donaţiei regale pentru faptele sale de arme26. Turnul reprezintă Biserica
Evanghelică din localitate27, edificată între anii 1821-1822, care era folosit şi
ca obiectiv pentru anunţarea navetiştilor care trebuia să meargă la gară. Ora
exactă este anunţată şi în prezent de un gornist. Mănunchiul de spice de grâu
face referire la una din ocupaţiile de bază a locuitorilor, agricultura. Zidul de
cărămidă sugerează faptul că localitatea a fost un centru fortificat28, cât şi
prezenţa unei cetăţi dacice străvechi. Caduceul relevă activitatea comercială
din oraş. Brâul undat simbolizează râul Mureş, care străbate teritoriul
localităţii. Coroana murală cu trei turnuri crenelate ne indică faptul că
localitatea are rangul de oraş.

26

P.Ţiucra, Pietre rămase. Contribuţie la monografia judeţului Arad, Bucureşti, 1936; Dr.
Peter Hügel, dr. Augustin Mureşan, Dan Demşea, dr. Horia Lascu, Virgil Şerban, Felicia
Oarcea, De-a lungul frontierei, Békéscscsaba, 2005, p. 40
27
Stema oraşului Nădlac preluând turnul bisericii ca element heraldic în stema actuală,
valorifică tradiţiile sigilare ale localităţii, vezi Augustin Mureşan, Ioan Popovici, Sigiliul
comunităţii Nădlac din 1752 - izvor pentru elaborarea stemei oraşului, p.79-84.
28
Alte amănunte, vezi la Adrian Andrei Rusu, George Pascu Hurezan, op. cit., pp. 63-64.
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Fig. 6.
Stema oraşului Pâncota29 se compune dintr-un scut triunghiular cu
marginile rotunjite, tăiat. În partea superioară, în pe roşu, se află o cetate, de
argint, zidită negru,cu contraforţi pe flancuri, cu două turnuri
dreptunghiulare crenelate, dotate cu două ferestre. În bolta porţii deschise
este o cruce greacă de aur care asupreşte o semilună, de argint. În partea
inferioară pe albastru, se află un pal, de argint, încărcat cu un caduceu,
negru, flancat la dextra şi la senestra de câte un butuc de viţă-de-vie cu
frunze şi struguri, încolăcit pe câte un arac, totul de aur. Scutul este timbrat
de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate (fig. 7).
Semnificaţiile elementelor însumate: Poarta de cetate simbolizează
cetatea Pâncotei construită în secolul al XIV-lea 30. Crucea şi semiluna
29

Stema oraşului Pâncota a fost aprobată prin H. G. nr. 128/2012 şi publicată în „Monitorul
Oficial al României”, Partea I, nr. 178 din data de 20 martie 2012; Augustin Mureşan,
Călina Popovici, Ioan Popovici, op. cit., p. 115.
30
Vezi Adrian Andrei Rusu, George Pascu Hurezan, op. cit., pp. 64-66. Suzana Móre
Heitel, Abaţia de la Pâncota şi vestigiile ei, Editura Mega, 2006, pp. 9-10; Adrian Andrei
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aminteşte de luptele de apărare ale creştinilor duse împotriva otomanilor,
care au avut loc în zonă, în secolul al XVI-lea. Caduceul semnifică
activitatea comercială desfăşurată în oraş. Viţa-de-vie reprezintă ocupaţia de
bază a locuitorilor, viticultura. Coroana murală cu trei turnuri crenelate
semnifică faptul că localitatea are rangul de oraş.

Fig. 7
Stema oraşului Pecica31 se compune dintr-un scut triunghiular cu
flancurile rotunjite, tăiat. În partea superioară, se află un zid de cetate,de
argint, format din şase rânduri de cărămizi zidite negru peste care broşează
un stindard dacic, de culoare neagră, spre dreapta. În partea inferioară,
scutul este reprezentat tripartit în pal; în dextra, pe albastru, se află un braţ
Rusu, op. cit., p. 528.
31
Stema oraşului Pecica a fost aprobată prin H. G. nr. 273/2013 şi publicată în „Monitorul
Oficial al României” Partea I, nr. 308, din 29 mai 2013, p. 10; Augustin Mureşan, Călina
Popovici, Ioan Popovici, op. cit., p. 114-115.
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armat, purtând un sceptru, totul de argint; în senestra, tot pe albastru, se află
două cruci, una treflată ortodoxă şi alta latină, încrucişate, ambele de aur; în
vârf, în câmp verde, se află o pâine de aur în partea de sus şi un brâu undat
de argint, în partea de jos. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint
cu trei turnuri crenelate (Fig. 8).
Semnificaţiile elementelor însumate: Zidul de argint şi stindardul
dacic amintesc de fortificaţia dacică Ziridava, 32 localizată ipotetic în zonă.
Braţul în armură susţinând sceptrul se referă la răscoala condusă de Pero
Seghedinaţ din 173533. Cele două cruci, semnifică credinţa locuitorilor, iar
pâinea reprezintă răspândirea faimei acestui produs pentru calitatea sa,
renumita „Pâine de Pecica”. Fascia undată simbolizează râul Mureş, care
străbate zona. Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că
localitatea are rangul de oraş.

32

În acest sens, vezi, Ion Horaţiu Crişan, Ziridava, Arad, 1978, p. 174.
G. Kovách, Stăpânirea habsburgică şi destrămarea feudalismului, în * * * „Aradul
permanenţă în istoria patriei”, 1978, pp. 159-160.
33
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Fig. 8
Stema oraşului Sântana34 se compune dintr-un scut triunghiular cu
flancurile rotunjite. În scut în câmp albastru, un personaj de aur, înfăţişat în
întregime şi văzut din faţă, cu capul nimbat, purtând veşminte specifice.
Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate
(Fig. 9).
Semnificaţiile elementelor însumate: Personajul stilizat, în cazul de
faţă, este o « armă vorbitoare » şi o înfăţişează pe Sfânta Ana, care dă
denumirea localităţii. Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică
faptul că localitatea are rangul de oraş.
34

Stema oraşului Sântana a fost aprobată prin H. G. nr. 128/2012 şi publicată în „Monitorul
Oficial al României”, Partea I, Anul XXIV, nr. 178 din data de 20 martie 2012; vezi şi
Augustin Mureşan, Călina Popovici, Ioan Popovici, op. cit., p. 116.

246

Fig. 9

247

Biserica și școala. Societatea. Etnografia
Mărturisitorul Sava Brancovici
(1620-1683)
Aurel Dragoș,
Ineu, Județul Arad

La acest ceas de sărbătoare spirituală şi închinătoare, de pomenire a
Sfinţilor Mărturisitori în credinţa şi religia ortodoxă, pe care au apărat-o
supuşi fiind la inimaginabile chinuri, să-i comemorăm prin rugăciuni şi prin
faptele noastre mărturisitoare de credinţă în Dumnezeu tatăl, fiul Isus
Hristos şi Sfântul Duh.
Anul acesta 2017, se împlinesc 334 ani de la moartea Mitropolitului
Sava II Brancovici, martir al Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania.
Marea familie Brancovici a mai dat trei episcopi de Ienopolea până la
ungerea ca arhiereu a lui Sava II Brancovici.
Neamul Brancovici a fost o familie nu numai numeroasă, dar şi
puternică şi influentă, atât în Serbia cât şi în afara ţării lor. Originile sunt în
ţinutul Herţegovina, localitatea Corenici.
Dacă vom urmări descendenţa familiară putem susţine că Sava II
Brancovici este urmaşul Cneazului (despot) Sârb Gheorghe Brancovici
(1427-1456) în gradul şapte în linie descendentă. Familia despoţilor
Brancovici a avut legături – prin rudenie – cu Transilvania cât şi cu Ţara
Românească.
Cneazul sârb Gheorghe Brancovici a stăpânit Ineul între 1439-1444,
primind şi titlul de Comite al Ienopolei. În temeiul drepturilor acordate, cere
în anul 1455, încuviinţarea de a zidi mănăstiri ortodoxe pe moşiile primite,
una dintre ele a fost cea cu hramul „Sf. Nicolae” din Ineu.
Unul dintre urmaşii direcţi ai despotului Gheorghe Brancovici, sub
numele Grigorie, are la rându-i trei băieţi. Cel mijlociu George Brancovici
se stabileşte în Inopolea pe vremea lui Sigismund Báthory (1581-1597)
principe al Transilvaniei, care îi donează acestuia, pentru „bunele servicii”
cetatea Şiria, Pâncota, teritorii din jurul Aradului şi Cenadului, şi investit cu
titlul de jupân (comite) al Ienopolei.
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George Brancovici are un fiu – Avram – care a luptat contra turcilor
la Lipova în 1597. Avram a fost primul dintre strămoşii mitropolitului care
s-a aşezat în Ineu. El a avut trei fii: Moise, Dănilă şi George.
Moise a fost preot de mir în Ineu, iar după moartea soţiei a îmbrăcat
haina monahismului luând numele de Matei, pentru ca în anul 1570, să fie
hirotonit episcop, demnitate cu care este amintit în cetatea Ineului. Istoricul
Silviu Dragomir (1888-1962) afirmă că episcopul Matei a fost hirotonit în
Moldova, unde un alt Gheorghe Brancovici, a fost postelnic sub domnitorul
Alexandru Lăpuşneanu (1552-1561).
Moise, din scurta căsătorie, l-a avut ca fiu pe Solomon, hirotonit ca
episcop cu numele de Sava I Brancovici (1604-1627). Este al doilea episcop
de Ienopolea, dar în anul 1606 alege Lipova, după ce această cetate a
reintrat în Principatul Transilvaniei, eliberată fiind de sub stăpânirea
turcească.
La data mutării episcopului Sava I în Lipova, cetatea era în
stăpânirea căpitanilor sârbi sub comanda lui Ştefan Bocskay (1605-1606).
Episcopul reuşeşte să-i convingă să cedeze Lipova lui Sigismund Rákoczy
(1607-1608), care îl va răsplăti cu „moşiile Bruznic, Rădmăneşti,
Sâmbăteni, iar la 9 noiembrie 1607 mai primeşte o moară pe râul Mureş,
aproape de localitatea Radna, Sânpetru Mare din ţinutul Cenadului şi satul
Hodoş, sat pe care la colonalizat şi dăruit Mănăstirii Hodoş-Bodrog.
Călugării mănăstirii l-au cercetat ca pe şeful lor ierarhic, dar şi pentru că s-a
ocupat de renovarea mănăstirii”1.
Lipova este recucerită de turci în 1616, iar episcopul Sava I se
întoarce în Cetatea Ineului, unde va rămâne până la sfârşitul vieţii (1627).
Dănilă, fratele lui Moise, are la rându-i trei feciori: Petru, Lazăr şi
Ioan. Lazăr – Longhin Brancovici, este cel de-al treilea ierarh, din stirpea
Brancovici, nepotul lui Sava I, care accede la scaunul episcopal al Ienopolei.
Lazăr – Longhin Brancovici (1629-1643), a intrat în monahism în
anul 1628, la Mănăstirea Beocin (lângă Belgrad) şi a fost hirotonit de
patriarhul de Constantinopol, Khiril Lukaris (+1638).
Din mărturia lui Nicolae Iorga (1871-1940), reiese că episcopul
Longhin se autointitula „mitropolitul Lipovei şi Ienopolei” şi îşi avea
reşedinţa în Mănăstirea „Sf. Ierarh Nicolae”, care a fost localizată de
Nicolae Horga Popovici în pădurea Luncii de pe Ţărmul Crişului Alb.
Episcopul Longhin face o călătorie în Rusia (1629) pentru a strânge
ajutoare destinate parohiilor aflate sub jurisdicţia sa. L-a luat ca însoţitor şi
1
Silviu Dragomir, Un document privitor la proprietatea mănăstirii din Hodoş-Bodrog,
apud, Pr. Cristian Flavius Ardelean, „Pagini Ineuane”, p. 128.
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pe fratele său Ioan, tatăl lui Simion (Simeon), viitorul mitropolit Sava II
Brancovici.
Episcopul Longhin a păstorit Ienopolea şi Lipova până în anul 1643,
când se retrage în Ţara Românească, la Mănăstirea Comana (jud. Giurgiu),
din pricina prigoanei calvine care se deslănţuise în Transilvania. Episcopul a
primit găzduire la curtea domnitorului Matei Basarab (1632-1654) şi leagă o
strânsă prietenie cu marele cărturar Udrişte Năsturel. Se stabileşte definitiv
la Mănăstirea Comana, unde se va îndeletnici cu pictura. Realizează „o
icoană reprezentând pe Maica Domnului, pe care o donează domnitorului
Matei Basarab şi doamnei Elina, care, la rândul lor o donează Mănăstirii
Hilandar de la Muntele Athos.
Datorită presiunilor şi persecuţiilor venite din partea Calvinilor, a
ameninţării islamului la adresa populaţiei ortodoxe, cetatea Ineu nu a mai
avut alt episcop care să-i conducă pe creştinii din această zonă.
Diplomatul şi cronicarul Gheorghe Brancovici, fratele mitropolitului
Sava II Brancovici, notează în lucrarea „Cronica sârbă” că: după plecarea
episcopului Longhin la mănăstirea Comana, Ienopolea „capătă atunci numai
un preot de frunte care se cheamă protopop”2.
Mărturisirile documentelor – în ordinea lor cronologică – ajung la
Sf. Ierarh Mărturisitor Sava II Brancovici. Pe numele său de botez Simion,
s-a născut la Ineu în anul 1620, într-o casă situată pe Calea Traian nr. 29 bis,
colţ cu strada Geroge Coşbuc. Este fiul lui Ioan Brancovici, fratele
episcopului Longhin. Este fiul cel mare din cei patru fecioari ai căpitanului
Ioan care a luptat în oastea lui Mihai Viteazul. Cu fratele cel mic (cel mai
tânăr) am făcut cunoştinţă, este Gheorghe (George) Brancovici, cronicar şi
diplomat. În fapt scrierile lui au fost izvoarele de cunoaştere a faptelor –
devenite istorie – acelor vremuri. Despre fraţii mezini, Mihai şi Vasilie nu
se ştie nimic.
Simion a învăţat carte în casa părintească şi apoi călătorind prin
Ungaria, Serbia, Bulgaria. După 1640 se îndreaptă spre Mănăstirea Comana,
la chemarea unchiului Longhin, care se afla la mănăstire. Sub aripa
ocrotitoare a episcopului Longhin, Simion şi-a completat învăţătura.
După o perioadă de timp, la Ineu sunt evenimente dramatice.
Izbucneşte o epidemie de holeră care îl lasă fără tată, doi fraţi şi sora mai
mare. Aflând despre tragedia din familie, Simion se întoarce acasă, şi, la
stăruinţele mamei sale rămâne la Ineu – mama nu mai avea nici un sprijin –
s-a căsătorit, a avut doi copii, din păcate aceştia i-au murit de mici.
2

Gh. Brancovici, Cronica Sârbă, apud, Pr. Dr. Pavel Vesa, op. cit., p. 53.
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Ca în multe momente ale istoriei, Ineul era la acea vreme localitate
de frontieră. Simion îmbrăca haina ostăşescă ori de câte ori locuitorii Ineului
aveau ciocniri cu turcii, iar numele lui „era mărit pentru vitejia sa”.
Între timp a murit Gheorghe Brancovici protopop de Ineu şi rudă cu
Simion. Credincioşii parohiei l-au rugat pe tânărul Simion să-şi închine
viaţa slujirii lui Dumnezeu ca preot-protopop. Le-a îndeplinit dorinţa şi a
plecat în Ţara Românească la unchiul său Longhin, cu scrisoare de
recomandare. A fost hirotonit preot la Târgovişte, de către mitropolitul
Ştefan al Ungrovlahiei, prin mijlocirea episcopului Longhin. După hirotonie
rămâne câteva zile la Mănăstirea Comana. Se întoarce la Ineu cu daruri de la
unchiul său (feloane şi alte obiecte bisericeşti). La sosire, îl întâmpină toată
obştea, mărturiseşte fratele său Gheorghe în cronică, „afară de soţia sa, care
încetase din viaţă tocmai în ziua şi ora la care el a fost hirotonit de preot”,
iar bătrâna sa mamă se călugărise sub numele de Maria.
A învins necazurile văduviei, păstorind mai mulţi ani ca preotprotopop în Ineu, îngrijindu-se nu numai de viaţa duhovnicească a
credincioşilor ortodocşi, ci şi de apărarea lor în faţa invadatorilor turci3.
Preotul Simion a continuat să participe la hărţuielile noctune
împotriva turcilor: „Şi protopopul Simion adeseori trebuia să-şi apere cu
arma în mână avutul şi pe ai săi”. Turcii îl reţin din aceste încleştări şi cer
îndepărtarea lui din localitate, dar locuitorii le răspundeau turcilor că Simion
se preoţise şi că a părăsit cele lumeşti, iar turcii replicau cu amărăciune că,
„ziua e preot, iar noaptea vrăjmaş înarmat şi stricător de pace”.
Ca protopop al Ineului şi episcop al Ienopolei, Simion, „a făcut
rânduieli şi aşezăminte corespunzătoare pentru buna păstorire a poporului şi
administrarea bisericilor”, căci în timpurile acelea se răspândise şi domina
secta calvinească ... aşa că mulţi preoţi de-ai noştri din Ardeal, răzându-şi
barbele, au căzut de la credinţă, şi ... nesuferind perzecuţiunea, au purces
după calvini făcând scandal şi ocară bisericei răsăritene”, scria cronicarul
Gheorghe Brancovici4.
Iată cum îl caracterizează Vasile Mangra; „ostaşul viteaz ce
înspăimânta pe păgân, se făcu ostaşul lui Hristos, apărând cu vitejie biserica
românească până la sacrificiul vieţii sale, ca un păstor adevărat, care îşi pune
sufletul pentru oi”. Mult mai aprig se va lupta pentru credinţa şi neamul său
în calitate de arhiereu.
3

Pr.prof. dr. Mircea Păcurariu, Sfinţi daco-romani şi români, apud, Pr. Cristian Flavius
Ardelean, Pagini Ineuane, p. 129.
4
Gh. Brancovici, apud, Alin Ioan Curechian, Pagini Ineuane, p. 243.
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În 1656, în urma vacantării scaunului Mitropolitan de la Alba Iulia,
este ales în unanimitate mitropolit al Ardealului de către soborul de preoţi şi
mireni întrunit la Alba Iulia. A fost mai întâi tuns în monahism cu numele
de Sava în Catedrala de la Târgovişte. Principele „Transilvaniei Rákóczy”, îi
recomandase voievodului Ţării Româneşti, Constantin Şerban Basarab, să-i
înlesnească lui Simion călătoria la Patriarhia de la Constantinopol pentru a
fi investit acolo arhiereu. Considerând prea periculoasă călătoria până la
Constantinopol, domnul Ţării Româneşti îi cere mitropolitului Ştefan să-l
hirotonească el. Călugărul Sava a fost hirotonit (14 septembrie) arhiereu a
treia zi după Înălţarea Sfintei Cruci, în Catedrala Mitropolitană din
Târgovişte, de căte mitropolitul Ştefan înpreună cu unchiul său Longhin, cu
alţi episcopi ai ţării şi cu arhierei străini aflaţi în capitala Ţării Româneşti.
Încărcat cu daruri (icoane, veşminte, cărţi) oferite de Mitropolia
Ţării Româneşti şi de domnitorul Constantin Şerban Basarab, s-a întors la
Alba Iulia, fiind primit cu mare cinste şi bucurie.
Principele Transilvaniei, Gheorghe Rákóczy II, prin diploma dată la
Cluj-Mănăstur, în 26 decembrie 1656, recunoaşte şi întăreşte demnitatea de
mitropolit a lui Sava II Brancovici, în ocârmuirea Bisericii Române din
Ardeal.
Mitropolitul Sava II Brancovici, în primii ani de activitate, nu a fost
pus sub controlul superintendentului Calvin, nici nu i s-au impus cele 15
puncte ale învăţăturii Calvine, având o jurisdicţie mult mai mare decât
acesta: Transilvania, Severinul, Zărandul, Bihorul şi Maramureşul. A readus
sub tutela Mitropoliei Transilvaniei bisericile pierdute în 1643, în favoarea
mitropoliei Sârbeşti de către Simion Ştefan.
După moartea lui Rákóczy II (1660), păstorirea lui ca mitropolit a
fost tulburată de propaganda calvină, susţinută de maghiari şi de văduva lui
Gheorghe Rákóczy II, Susana Lorántffy, prin atragerea românilor la
calvinism. În iulie 1660 mitropolitul este îndepărtat din scaun, fiind înlocuit
cu mitropoliţii Ghenadie III şi Daniil , fiind reconfirmat abia în 1662 de
către noul principe Mihail Apaffi.
Mitropolia ortodoxă a Ardealului întâmpina mari greutăţi materiale,
în consecinţă Vlădica Sava II obţine aprobarea lui Mihail Apaffi, la
începutul anului 1668, de a pleca în Rusia după ajutoare, însoţit de fratele
său Gheorghe (cronicarul), de doi diaconi şi câţiva însoţitori.
Ajuns în Rusia, va lua contact cu oficialii Bisericii Ortodoxe Ruse,
primit fiind la 31 mai 1668 de însuşi ţarul Alexei Mihailovici Romanov, de
la care va primi obiecte de cult şi bani. La 29 iunie 1668, de Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel, a slujit în biserica Uspenia din Moscova alături de patriarhii
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Alexandriei, Antiohiei şi Rusiei, de alţi ierarhi ruşi prezenţi la Moscova. A
rămas aici până în luna august, timp în care a depus la biroul ambasadorilor
din Moscova un memoriu în care recomanda necesitatea unirii tuturor
popoarelor creştine din Răsărit, împotriva cotropitorilor otomani. S-a întors
în ţară cu un hrisov prin care i se îngăduia lui şi urmaşilor lui să meargă în
Rusia după ajutoare din şapte în şapte ani.
Activitatea pastoral-misionară a mitropolitului Sava II Brancovici
nu a fost pe placul calvinilor şi a pricipelui Transilvaniei, Mihail Apaffi
(1661-1680), calvin. A urmat o perioadă grea de asupriri şi îngrădiri, impuse
de pricipele Apaffi, care în 1669 a dat un decret prin care mitropolitul era
subordonat faţă de superintendentul calvin maghiar de la Alba Iulia în toate
problemele bisericeşti, decret reînoit după cinci ani.
Mitropolitul a înfruntat cu mult curaj măsurile umilitoare ale
principelui, şi a reuşit să salveze de la dispariţie existenţa Bisericii Române
din Ardeal şi în consecinţă, neamul său.
În 1670 mitropolitul face o călătorie în Ţara Românească, unde
domnitorul Antonie Vodă i-a întărit o mai veche danie de 6.000 de aspri pe
an, pentru mitropolia de la Alba Iulia. Mitropolitul Sava a luptat mult pentru
întărirea ortodoxiei în Transilvania. În 1672 a sfinţit Mănăstirea Moisei din
Maramureş, iar în 1674 biserica din Vlădeni (Braşov).
Cea mai importantă măsură pentru întărirea vieţii creştin-ortodoxe a
fost în anul 1675, când a fost convocat un sobor al protopopilor, preoţilor şi
mirenilor la Alba Iulia, de către Vlădica Sava, unde s-au luat mai multe
măsuri „cu privire la întărirea vieţii religios-morale a preoţilor şi a
credincioşilor români din Transilvania”5.
Sava II Brancovici a fost cel dintâi ierarh care a dat dispoziţii în scris
cu privire la săvârşirea slujbelor în limba română (la acea vreme limba de
cult era slavona). „Cuvântul lui Dumnezeu să se vestească în limba noastră
rumăneşte, creştinilor în biserică şi unde va trebui şi va fi lipsă, duminecile
şi sărbătorile, precum şi miercurea şi vinerea, iar pe timpul posturilor,
zilnic”.
„Credincioşilor li se cerea să se împărtăşească de patru ori pe an, să
ia parte la slujbele care se săvârşeau în zilele de dumineci şi sărbători, să
cunoască rugăciunile, Crezul şi cele 10 porunci, să-şi trimită copiii la
biserică în vederea catehizării”.6
5
Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Sfinţi daco-romani şi români, apud, Pr. Cristian Flavius
Ardelean, Pagini Ineuane, p. 130.
6
Ibidem, p. 130.
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Au fost stabilite coordonate etice, „care popă se va face vornic pre la
nunte şi va juca şi va îmbla betu prin târgu şi va îmbla la crâşme şi să face
măscărici şi vrăjitor, să i se ia popia”.
„Popii carii nu se nevoiesc cu rumânie, ce tot cu sărbie, unii ca aceia
facu-şi de cătră Dumnezeu pedeapsă şi de cătră poporani urăciune, şi
săborului scădere, aceia cu un cuvânt să să oprească din popie”. Pentru
înlăturarea superstiţiilor, soborul protopopilor a mai hotărât: „De
bobonoşaguri ce nu iaste scris la tipic să nu ţie”7.
Se poate afirma, fără oprelişti, că mitropolitul Sava a fost şi un
pedagog al neamului său. Dorinţa şi dragostea pentru învăţătură, pe care el o
cerea pentru copiii români, este de netăgăduit.
Soborul cel mare din 1675 a mai hotărât: „Iară pintru să să mai
întărească pruncii nefiind işculă unde să înveţe, tot creştinul să-şi ducă
pruncii la biserică şi popa după ce va isprăvi slujba bisericei să facă ştire,
cum să să strângă pruncii în biserică, să-i înveţe cum iaste scris mai sus”.
Şcoala nu exista la acea vreme, preoţii şi biserica trebuia să
suplinească lipsa şcolii. Aşa a luat fiinţă învăţământul confesional.
Privilegiile preoţilor ortodocşi sunt reconfirmate prin diploma din 12
august 1676, în care Mihail Apaffi îi scuteşte de obligaţii la dijme, iar
bisericile româneşti rămâneau sub jurisdicţia mitropolitului Sava, în felul
acesta Mitropolia putea încasa dările de la preoţii săi8.
Prin numirea fratelui său, Gheorghe Brancovici, capuchehaie la
Constantinopol în 1675, s-ar fi putut crede că relaţiile mitropolitului cu
Mihail Apaffi s-ar fi îmbunătăţit. În realitate ele deveneau tot mai încordate
pe zi ce trece. După ce a ajuns superintendent, Tóföi Mihaly, situaţia s-a
agravat şi mai mult, la care s-a adăugat şi descoperirea complotului îndreptat
împotriva lui Mihail Apaffi, la care luase parte şi fratele său, Gheorghe.
Din dispoziţia lui Mihail Apaffi, s-a constituit la 2 iunie 1680, la
Alba Iulia, un „scaun de judecată”. Judecarea mitropolitului s-a făcut de
către 101 persoane, conform canoanelor calvine, pe baza unor mărturisiri
mincinoase, după cum mărturiseşte popa Ioan Zoba: „Măria sa principele cu
preoţii ungureşti şi cu cei româneşti l-au judecat, adică cu el care se făcuse
coadă de topor”. A fost învinuit de viaţă imorală, de neglijenţă manifestată
în gestionarea mitropoliei din Alba Iulia şi a tipografiei româneşti.
Sentinţa s-a pronunţat în aceeaşi zi. Mitropolitul Sava a fost destituit
„din dregătoria episcopească şi din cea preoţească” şi aruncat în închisoare.
7
8

Alin Ioan Curechian, Pagini Ineuane, Ed. Grafnet, pag. 245.
Ibidem, p. 245.
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Cserei Mihail, cronicar maghiar, relatează că a fost prădată întreaga
avere a mitropolitului fiind silit să plătescă 3.000 taleri, sumă procurată de
fratele său Gheorghe, din Ţara Românească. Întreaga avere a fraţilor
Brancovici a fost confiscată. La inventarierea bunurilor din casa de la Sibiu,
s-au găsit trei traiste, 14 saci cu cărţi, o tipografie, alte numeroase cărţi în
limba română, maghiară şi latină precum şi un „ziar legat în piele” (cel mai
probabil că a fost jurnalul său). Cărţi au mai fost confiscate şi din reşedinţa
sa din Alba Iulia.
Mitropolitul a pătimit foarte mult în închisoare, de la insulte,
batjocură, până la torturi groaznice. Cronicarul Cserei Mihaly continuă:
„bolnav fiind de podagră, Vlădica era scos din închisoare numai în cămaşă
şi bătut cu biciul până când se rupea cămaşa şi carnea de pe trupul lui !”.
S. Clain şi P. Maior, amintesc o întâmplare din viaţa mitropolitului:
Acesta (Sava II Brancovici) şezând odată la masa principelui Apaffi în Blaj,
calvinii ca să-l poată acuza şi căzni, au cumpărat-o pe o femee prostituată,
ca să aducă un căţel înfăşat în loc de un copil, aproape de moarte, să-l
boteze; mitropolitul simţind înşelăciunea lor, se sculă de pe scaun, se duse la
femee şi desfăcu scutecele, văzu căţelul şi se întoarse la masă şi tăie o
ridiche din care mâncă el (căci era vineri) şi dete cânelui; cânele o mirosi şi
nu vru s-o mânce. Mitropolitul luă o bucată de carne din blidul din care
mânca principele şi secretarii săi şi o dete cânelui, care o îmbucă cu poftă,
atunci mitropolitul răspunse: Dacă ar fi de legea mea, ar mânca din bucatele
mele, şi eu l-aş boteza; dar fiindcă nu face aceasta, nu e de legea mea, să-l
boteze aşadar aceia, cu care dimpreună mâncă tot aceleaşi bucate, că se
numără cu dreptul între ai lor”9.
Fratele său cronicarul pleacă în Ţara Românească pentru a cere
sprijinul domnitorului Şerban Cantacuzino, pentru eliberarea mitropolitului.
În cele din urmă este eliberat, dar, bătrân şi bolnav, Vlădica Sava a mai trăit
aproape trei ani de zile, până la 24 aprilie 1683, când a trecut la cele veşnice.
Locul înmormântării sale nu este cunoscut.
Referitor la moartea şi suferinţele Mitropolutului Sava, Samuil Micu
scria: „Tot norodul şi clerul românesc ca un lucru adevărat ţine, cum de la
cei bătrâni au luat, că Sava acesta toate întâmplările acestea le-a păţit pentru
credinţă, că s-a împotrivit crezului calvinesc şi s-a lepădat şi n-a vrut a se
uni cu acela”10.
Pentru viaţa şi lupta sa închinată slujirii credinţei strămoşeşti,
Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat pe mitropolitul Sava al
9

Ibidem, p. 246.
Ibidem, p. 247.
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Transilvaniei, trecându-l în rândul Sfinţilor la 21 octombrie 1955, în
Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia, şi prăznuindu-l împreună cu
mitropolitul Ilie Iorest, pe data de 24 aprilie.
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Istoricul Bisericii din Șiria
Preot Petru Ursulescu
Parohia Micălaca-Nouă, Arad

Datele şi documentele păstrate în diferite arhive furnizează ştiri
despre o viaţă bisericească bine organizată în Podgoria Aradului încă din
secolul al XVIII-lea. Protopopiatul Şiria este atestat documentar pentru
prima dată în anul 1755, la 6 aprilie, de către episcopul Sinesie Jivanovici al
Aradului (1751-1768), însă luându-se în considerare atât importanţa
politică, cât şi cea bisericească a Şiriei în Evul Mediu, suntem îndreptăţiţi să
credem că protopopiatul a existat cu mult înainte de această dată1.
Referindu-ne la biserica ortodoxă din Șiria, fără greșeală putem
afirma că trecutul ei se pierde în negura vremurilor. Astfel, cercetând cu
amănuntul acest domeniu, ne vom opri întâi asupra celor două ruine care se
află în localitatea Șiria, despre care avem motive să credem că sunt ruine de
biserici.
Despre ruinele din sud-estul comunei, de o mărime impresionantă,
mai bine păstrate, se poate afirma cu certitudine că sunt ale unei biserici
creștine de mari dimensiuni, în ciuda părerii greșite a localnicilor că ar fi
vorba despre o rămășiță a unei moschei turcești. Lungimea acesteia este de
aproximativ 55 metri, iar lățimea de 15 metri. Turnul se află așezat pe latura
nordică a locașului de cult, dar nu face corp comun cu biserica, ci a fost
susținut de doi piloni. După unele păreri, ruinele fac parte dintr-o biserică în
stil romanic, ce a fost construită în secolul al XVI-lea.
Cu referire la ruinele din partea de nord-est a localității, vom
descoperi că este vorba despre o biserică ortodoxă românească, mai ales că
însuși istoricul maghiar Marki Șandor confirma că în anul 1528 biserica era
încă intactă. S-ar putea ca după această dată biserica să fi căzut pradă
obuzelor în timpul asalturilor asupra cetății. Deci, este posibil ca aceasta să
fi fost construită prin secolul al XIV-lea. Existența acestei biserici din piatră
aici, încă din perioada feudalismului timpuriu, nu face decât să confirme
prezența unei populații majoritar românești, care se afla sub jurisdicția unui
cneaz, voievod sau comite cu sediul aici, de unde și concluzia că biserica a
1

I.D. Suciu, R. Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului,
Timişoara, 1980, doc. nr.117, vol. I, p. 204.
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putut fi ridicată din piatră în deplină siguranță, într-o epocă în care ridicarea
unor astfel de așezăminte era interzisă2.
În ceea ce privește actuala biserică ortodoxă din Șiria, primele date
despre ea le avem din studiile unor vrednici înaintași: „...puțină ușurare se
făcu Bisericei Românilor sub Corvini. Ioane Hunyadi la 1434 era proprietar
mare în comitatul Aradului”3. „În 1439 regele Albert dărui cetatea
Vilagoșului (Șiria) cu domeniul său constătător din 110 comune lui
Gheorghe Brancoviciu, despotul Serbiei, care fu apărătorul și protectorul
ortodoxiei. El a zidit la poala dealului cetății Vilagoș biserica grecoortodoxă de astăzi din Șiria și biserica din Hălmagiu”4. „Ear când la 1444, în
chip de recompensă pentru recuperarea Sebiei și a Albaniei de la Turci,
dărui cetatea Vilagoșului cu întreg dominiul seu lui Ioane Hunyadi și
urmetorilor sei, apoi logodi pe nepoata sa Elisabeta Cziley cu Matya, fiul lui
Ioane Hunyadi, stipulă prin contract, ca ea să rămână în religiunea ortodoxă
și să țină permanent în curtea sa permanent preoți grecești”5. De aici reiese
că actuala biserică ortodoxă din Șiria a fost zidită de către Gheorghe
Brancoviciu, despotul Serbiei în anul 14506. El a început construcția actualei
biserici din Șiria, dar aceasta va rămâne la stadiul de fundație de piatră, pe
care a fost construită o bisericuță de lemn, cu hramul „Sfinții Arhangheli
Mihail și Gavriil”, hram pe care îl are biserica și astăzi. Ea a fost sfințită în
anul 1752. Aprobarea pentru construirea altei biserici se va primi în data de
13 martie 1769, începându-se construirea actualei biserici în același an, pe
vechea fundație7.
Biserica a mai fost adăugită încă de două ori, sfințirea ei făcându-se
în anul 1783 de către episcopul de atunci al Aradului, Pahomie Cnejevici
(1770-1783), chiar în anul morții sale 8. Biserica a fost renovată în anul
18979, apoi, în anul 1903, a fost renovată și pictată 10, în 1932 a fost reparată
în urma căderii turnului din 1927, reparată din nou în anii 1965 și 1980.
Aceasta este construită în stil gotic-vienez cu un singur turn deasupra
2

Otto Greffner, Cetatea Şiriei – Contribuţii monografice, Arad, 1976, p. 85-86.
S. Márki, op. cit., vol. I, p. 137.
4
Ibidem, p. 498.
5
V. Mangra, Episcopia Aradului, în ”Biserica şi Şcoala”, Arad, nr. 12., 21 martie 7 / 3
aprilie, 1904.
6
Arhiva Parohiei Şiria (în continuare se va scrie A.P.Ş.), Biserica şi instituţiile ei – dare de
seamă către Episcopie, semnează pr. D. Rujan.
7
Pavel Vesa, Biserici şi cler în protopopiatul Şiria, mss., Arad, p. 70.
8
Prof. Dr. Gheorghe Liţiu, Istoria Episcopiei Aradului, în vol. ”Episcopia Aradului, istoria,
viaţă culturală”, Arad, 1989, p. 43.
9
Arhiva Episcopiei Aradului (în continuare se va scrie A.E.A.), Gr.V., dos. nr. 216/1896.
10
Idem, Gr. V., dos. nr.254/1903.
3
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intrării, acoperită în întregime cu tablă, inclusiv turnul. Ea este zidită din
piatră și cărămidă, neavând pictură murală de valoare. Icoanele prăznicare,
precum și iconostasul sunt realizate de către vestitul pictor Ștefan Tenețchi
în anul 178911. Acesta au o valoare deosebită, fiind încadrate în
patrimoniul național, în partea de jos regăsindu-se inițialele pictorului
(C.T.), Ștefan Tenețchi stabilit în localitatea Miniș12.
Preoţii parohiei Şiria
O listă cu numele preoților ce au slujit în biserica ortodoxă din
Șiria nu am găsit. Ceea ce voi face va fi o reconstituire a numelor și
activității unor preoți, bazată pe documentele la care am avut acces.
Primele știri despre preoții din Șiria le avem încă din anul 1767,
fiind menționați preoții Petru Gheorghevici, Petru Popovici, Mihail
Voștinar, Ioan Nucescu, Ioan Popovici, Ignatie Stolnovici13. La data de 3
mai 1787, sunt amintiți preoții Ignatie Hereț, On Nicovici, Ioan Popovici,
Vasile Batori14. Până în 1842, în parohia Șiria funcționează preoții Isaia
Secula, Ioan Secula și Teodor Mihăescu15. În cimitirul din deal al bisericii
din Șiria se găsesc mormintele a doi preoți care au slujit în această parohie,
preotul Mihai Borlea, care, potrivit documentelor, în anul 1841 a slujit în
Șiria, trecând la cele veșnice în anul 1845, precum și preotul Atanasiu Mera
(+1893), încadrat ca preot în Șiria în anul 1889, „știindu-se despre acesta că
era bătrân”. Preotul Atanasiu Mera a deținut funcția de „administrator
protopopial și inspector cercual de școale”, fiind tatăl renumitului medic
balneolog și om de cultură Iuliu Traian Mera.
Din arhiva parohiei Șiria am extras numele altor preoți, cum ar fi de
exemplu: Nicolae Beldea, (care se semna Nicolau Belgea), amintit în actele
parohiei în anul 1873, iar în anul 1876, anul sosirii lui Nicolae Ștefu la Șiria
și al înființării de către acesta a corului plugarilor ortodocși români, este
amintit preotul Gheorghe Popescu. În actele din 1880, apare semnătura
preotului Dumitru Doboș care, la acea dată, „păstorea 3501 de suflete de
religiune ortodoxă din Șiria”16. Între anii 1883 – 1886, oficiul parohial din
11

Raportul Protopopiatului Lipova către Episcopie despre Bisericile din Protopopiat, nr.
6490 / 23 decembrie, 1981.
12
H. Medeleanu, Pictorul Ştefan Teneţchi – viaţa şi opera, în ”Ziridava”, XV-XVI, 1987,
p. 372.
13
I.D. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., p. 294.
14
E. Grăvănescu, Mărturii româneşti în Eparhia Aradului, în veacul al XVIII-lea, Arad,
1940, doc. XIV, p. 25.
15
P. Vesa, Biserici din lemn de odinioară, Arad, 1997, p. 10.
16

V. Popeangă, Şcoala românească din părţile Aradului la mijlocul secolului al XV-lea,
1821-1867, Arad, 1983, p. 95.
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Șiria este condus de către preotul Liviu Beldea, fiul preotului Nicolae
Beldea. Preotul Traian Secula este amintit în actele din anul 1894, „capelan”
al Bisericii din Șiria, iar, în anul următor, va veni preotul Vasilie Popovici,
care va sluji în Șiria până în 1935, când va fi pensionat 17. Despre acest preot
se știe că a slujit peste 40 de ani în Biserica din Șiria, fiind poreclit
„popa căruntu”, deoarece avea o barbă mare, albă. Se mai știe că „popa
căruntu” „cânta bine când servea, avea o voce plăcuta”18.
Un alt preot din Șiria a fost Romul Măerusan, care a venit in anul
1895 sau 1896, dintr-un sat din Ardeal, fiind cunoscut sub numele de „popa
cel tânăr”. Acesta era om învățat, dar nu putea „ să cânte ca ceilalți preoți,
cu ton înalt, în schimb predica foarte frumos”19.
După pensionarea preotului Vasilie Popovici, în anul 1935, parohia a
ll-a din Șiria a rămas vacantă. Astfel că se publică în organul de presă al
Eparhiei Aradului, în revista „Biserica și Școala”, concurs pentru ocuparea
postului rămas vacant, post ce va fi opcupat de preotul Dimitrie Rujan,
„absolventul de teologie care s-a produs mai bine în cântare față de ceilalți
candidați, si care era mai bine pregătit și mai bine clasat ca pregătire
teologică”20.
Preotul Dimitrie Rujan s-a născut în comuna Mândruloc județul
Arad, la data de 11 ianuarie 191021 și a fost instalat pe seama parohiei a ll-a
din Șiria, la data de 17 iunie 193522.
O seamă de merite deosebite îi sunt atribuite părintelui Rujan, printre
acestea este preluarea funcției de protopop provizoriu, la 1 iunie 1949, până
în 1951, când protopopiatul Șiria va fi desființat definitiv 23, dar, mai ales
meritul deosebit este acela că „a reorganizat corul bărbătesc, unde a învățat
multe si frumoase pricesne cântate cu corul în biserică, la procesiuni și la
alte ocazii”24.
În anul 1936, se pensionează preotul Romul Măerușan, care, în
același an a și murit și astfel parohia a II-a din Șiria a devenit vacantă. În
urma concursului organizat la această parohie, a fost ales preotul Mihai
Măcinic, care înainte a slujit ca diacon la Catedrala din Arad. El s-a
17

A.P.Ş., act nr. 196/1935.
I.G. Borlea, Monografia Şiriei, mss., cap.2, p. 47. Acest manuscris se află în original la
nepoata autorului Ana Voştinar.
19
Ibidem, p. 48.
20
Ibidem, cap.III., p. 10.
21
A.P.Ş., act nr. 118/1939.
22
I.G. Borlea, op.cit., cap. III, p. 10.
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A.P.Ş., act nr. 2761/1949.
24
I.G. Borlea, op.cit., vol. III, p. 10.
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născut la 24 noiembrie 1904, în Micălaca - Veche Arad, din părinți
țărani. În ceea ce privește activitatea muzicală, ”acesta a fost un mare
cântăreț, tenorist de forță. A cântat în strană împreună cu Rujan. A făcut cor
cu copiii școlari, băieți și fete”25.
Odată cu revenirea Bisericii greco-catolice în sânul Bisericii
Ortodoxe, în Șiria, în anul 1951, este primit ca preot la parohia a III-a
Teodor Pop, fost preot greco-catolic. Despre acesta avem foarte puține date,
fiind în vârstă la acea vreme. El se va retrage din parohie pe motiv de boală
în anul 1957, la 1 septembrie26. După pensionarea preotului Teodor Pop, în
parohia a III-a din localitatea Șiria este instalat preotul Pavel Mihai, originar
din Șiria. El a funcționat ca preot în localitățile Cladova și Mâsca, urmând a
fi transferat în localitatea sa natală, Șiria, în anul 1957. Acesta va sluji în
Șiria până în anul 1987.
Un alt preot care provine din Șiria este Bodea Gheorghe, născut în
anul 1910. După absolvirea Academiei Teologice din Arad, a fost numit
preot la Comănești, apoi, din anul 1940 în parohia Belotinț, de unde s-a și
pensionat.
Preotul Dimitrie Mișici, născut în Pecica, devenit șirian prin
căsătorie, a fost o vreme preot misionar, după care a funcționat la parohia
Zăbalț. La pensie s-a stabilit în Șiria.
În anul 1974, este ales preot în Șiria Teodor Poneavă, ”fiul satului”,
care manifestă interes atât pentru activitatea muzicală cât și pentru poezie,
publicând în acest sens câteva volume de versuri, fiind și colaborator la
numeroase reviste și ziare culturale. A fost preot paroh în parohia Șiria I,
actualmente este pensionar.
Preotul Pavel Savu Mihai, originar din Șiria, a venit în Șiria în anul
1987, luna octombrie, după o activitate de cinci ani și șapte luni în parohia
Berechiu. Acesta se remarcă prin calitățile sale vocale și administrative, în
timpul său făcându-se reparații la ambele biserici. În momentul de față este
conducătorul oficiului parohial Șiria. La 4 mai 2008, în parohia Șiria, este
numit preotul Botezatu Iulian, după o activitate de câțiva ani în parohia
Poienari, protopopiatul Sebiș. Acestea sunt câteva dintre informațiile și
documentele pe care le avem în legătură cu activitatea pastorală a unor
vrednici preoți ce au activat și activează în parohia Șiria.
Cărți de cult donate sfintei biserici.
În Arhiva parohiei Șiria se găsește un ”Protocol de donațiuni”,
începând din anul 1893 până în anul 1976, care cuprinde cărți de cult donate
25
26

I.G. Borlea, op. cit., vol.III, p. 10.
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de credincioșii parohiei, folositoare pentru preoți cât și pentru strană. Iată
câteva dintre cărțile cele mai valoroase, unele dintre ele folosite și astăzi:
- În anul 1893, Ioan Russu Șirianu, redactorul revistei ”Tribuna
Poporului” face o seamă de ”donațiuni” Bisericii din Șiria, dăruind o Sfântă
Evanghelie, un Apostol, un Penticostar, un Triod, un Octoih Mare, două
Catavasiere, toate cu litere latine și o Evanghelie în douăsprezece limbi. În
anul 1898, el donează 12 Minee pentru practica stranei, tipărite la București
între anii 1891-1894.
- În următorii ani, se primesc alte donații de carte bisericească de la
George Ardelean, care, în 1905, donează un Octoih Mic; de la G. Petica ce
donează ”Cantorul – carte conducătoare la servițiul la strană”. În anul 1923,
Ioan Ludae, cântăreț de strană, donează colecția de cântări bisericești a lui
Trifon Lugojan și a lui Atanasie Lipovan, precum și un Octoih. Prim notarul
comunal George Popa, donează un ”Triod cu litere latine spre folosința
stranei drepte” în anul 1927, iar în anul 1942 cantorul Iova Amar, donează
un Octoih mic. Două Minee sunt donate bisericii de cantorii Gavril Hui și
Mihai Voștinar pe lunile iunie-iulie pentru nevoia stranei, în anul 1945.
Gheorghe Suciu donează două volume de ”Cântări bisericești” de Atanasie
Lipovan și ”24 Colinzi” pe note muzicale. În anul 1963 cantorul Ioan Câlb,
leagă câteva cărți ce sunt necesare în serviciul stranei27.
Aici sunt prezentate câteva date despre viața bisericească din
comuna Șiria, despre istoricul Bisericii, despre preoții vrednici care au slujit
cu râvnă și devotament în parohie, precum și despre o serie de cărți necesare
exercitării cultului divin donate de către credincioșii iubitori de Dumnezeu
din această localitate.

27

A.P.Ş., Protocol donaţiuni, 1893-1974.
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Un document inedit despre implicarea episcopului Vasile
Moga în ,,Procesul morilor” din Sebeş
Mihai-Octavian Groza
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Abstract
The present text consists of a series of reflections on an unpublished
document elaborated by the scholar priest Sebastian Stanca and conserved
in the collections of the National Archives from Alba referring to the bishop
Vasile Moga’s involvement in the ,,mills’ process” from Sebeş between the
Romanian comunity and the German one. Initiated in the year 1818 with the
purpose of gaining some funds from the allodial house (the local budget)
and from the incomes of the mills from Sebeş so as to build a new church
for the town’s Romanian Orthodox population, it devolved for a period of
almost three decades, concentrating huge economic and moral efforts
without achieving any clear result. In the absence of any economic support
of the local authorities, but thanks to the struggles of the Romanian
community from Sebeş, the building of the new church was ended and the
church was consecrated in the autumn of the year 1828, being dedicated to
the Saviour’s Resurrection. Taking into account the fact that this year, we
mean 2017, the ,,Saviour’s Resurrection” Orthodox Church, holy place that
is directly connected to the ,,mills’ process”, has fulfilled two centuries
since its building, we intend to publish this study together with the
document which due to priest Sebastian Stanca’s efforts contains the entire
development of this process.
Keywords: Sebeş, Vasile Moga, mills, church, funds.

Nãscut pe meleagurile Sebeşului, format în ambianţa şcolii
confesionale româneşti, dar şi a Gimnaziului Evanghelic din localitate,
episcopul Vasile Moga (1774-1845)1, de-a lungul pastoraţiei sale, s-a
1
Despre viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga, a se vedea: Sebastian Stanca, Viaţa şi
activitatea episcopului Vasile Moga (1774-1845), Cluj, Tipografia Eparhiei Ortodoxe
Române, 1938; Mircea Pãcurariu, Cãrturari sibieni de altãdatã, ediţie întregitã şi adãugitã,
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aplecat şi asupra nevoilor comunitãţii ortodoxe româneşti din oraşul natal,
dovadã stând procesul intentat în anul 1818 primãriei şi saşilor pentru egala
îndreptãţire asupra veniturilor morilor de pe râul Sebeş. Acestea urmau a
intra în fondul, creat în anul 1817, pentru edificarea unei noi biserici
ortodoxe care sã deserveascã populaţia româneascã, bisericã ridicatã în
intervalul 1818-1828 cu aportul episcopului Vasile Moga, dar mai ales cu
cel al comunitãţii româneşti2 Astfel, prin prezentul material, ne propunem sã
aducem o umilã contribuţie la cunoaşterea implicãrii episcopului Vasile
Moga în ceea ce istoriografia localã numeşte ,,procesul morilor”, aşa cum
aceasta reiese dintr-un document inedit3, pãstrat în colecţiile Arhivelor
Naţionale, filiala Alba4, elaborat de preotul cãrturar Sebastian Stanca5, dupã
cum am putut constata în urma analizei scrisului şi comparãrii cu alte texte,
pãstrate în manuscris, aparţinând acestuia.
Supranumit ,,oraşul morilor” (fiind tranzitat de râul Sebeş, fapt ce a
permis dezvoltarea unor astfel de unitãţi), Sebeşul poseda mai multe mori,
Sibiu, Editura Andreiana, 2015, pp. 58-68; Mihai-Octavian Groza, ,,Un arhiereu uitat şi
epoca sa. Bisericã, societate şi culturã în vremea episcopului Vasile Moga (1811-1845)”, în
volumul Tinerii istorici şi cercetãrile lor, II, coordonat de Nicolae Dumbrãvescu, ClujNapoca, Editura Argonaut, 2015, pp. 37-51.
2
Despre aceasta, a se vedea: Sebastian Stanca, Biserica Ortodoxã din Sebeş, Cluj, Tiparul
Tipografiei Eparhiale Ortodoxe Române, 1928 (reeditatã în cadrul studiului: MihaiOctavian Groza, ,,Sebastian Stanca, istoric al Bisericii Ortodoxe din Sebeş”, în volumul
Sebastian Stanca (1878-1947). Un cleric cãrturar din Sebeşul de altãdatã, coordonat de
Mihai-Octavian Groza, Gabriela-Margareta Nisipeanu, Iuliu-Marius Morariu, Cluj-Napoca,
Editura Argonaut, 2016, pp. 159-196); Gheorghe Fleşer, Ioana Rustoiu, Biserica
Ortodoxã ,,Învierea Domnului” din Sebeş, Alba-Iulia, Editura Altip, 2005.
3
Serviciul Judeţean Alba al Arhivelor Naţionale (în continuare S. J. A. A. N.), Fond
Parohia Ortodoxã Sebeş, numãr inventar 1472, document 1/1842 (,,Acte referitoare la
procesul morilor din Sebeş între români şi saşi”), f. 91-93; fragmente din acest document,
care rezumã întregul ,,proces al morilor”, au fost folosite de preotul Sebastian Stanca atât în
cadrul monografiei Bisericii Ortodoxe din Sebeş, cât şi în cadrul tezei de doctorat dedicate
vieţii şi activitãţii episcopului Vasile Moga.
4
De altfel, aici se pãstreazã, în limba maghiarã, întreaga arhivã a ,,procesului morilor” (a se
vedea: Ibidem, f. 13-89).
5
Despre acesta, a se vedea: Mihai-Octavian Groza, ,,Un cleric-cãrturar uitat. Protopop
stavrofor Sebastian Stanca”, în Astra Salvensis, an II, numãr 4, 2014, pp. 85-93; Idem, ,,Un
cleric cãrturar astrist uitat: protopop stavrofor doctor Sebastian Stanca (1878-1947). Viaţa,
activitatea şi opera”, în Analele Aradului, an I, numãr 1, 2015, pp. 614-630. Recent, în
demersul privind recuperarea memoriei acestei personalitãţi, a fost publicat şi un volum de
studii referitor la viaţa şi activitatea acestuia (a se vedea: Mihai-Octavian Groza, GabrielaMargareta Nisipeanu, Iuliu-Marius Morariu (coordonatori), Sebastian Stanca (1878-1947).
Un cleric cãrturar din Sebeşul de altãdatã, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2016).
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unele atestate documentar chiar din secolul al XV-lea.6. Deşi aflate în
proprietatea Bisericii Evanghelice, conform documentului avut în vedere,
veniturile acestor mori intrau în ceea ce în zilele noastre am numi buget
local (,,casa alodialã”)7.
Datã fiind aceastã situaţie, începând lucrãrile pentru edificarea unei
noi biserici ortodoxe, comunitatea, în frunte cu preoţii şi episcopul Vasile
Moga, a solicitat acordarea unei sume de bani din casa alodialã pentru
terminarea lucrãrilor8. Rãspunsul negativ l-a îndemnat pe episcop sã se
adreseze, în anul 1823, Guberniului, autoritatea supremã provincialã, care a
dat ordin magistratului orãşenesc sã rezolve aceastã problemã, însã, acesta a
refuzat, motivând cã ,,[…] casa alodialã are altã menire. Românii n-au
drept la casa alodialã, şi nu s-au dat niciodatã ajutoare nici pentru alte
biserici sau şcoli din oraş”9. Cu toate acestea, în anul 1825, atât Guberniul,
cât şi autoritãţile locale, acordã românilor ortodocşi dreptul de a iniţia o
colectã în Scaunul Sebeşului pentru ridicarea bisericii10.
Nemulţumit de poziţia adoptatã de autoritãţile provinciale şi locale,
în acelaşi an episcopul Vasile Moga şi-a reluat demersul, solicitând de
aceastã datã, pe lângã fondurile din casa alodialã şi o parte din veniturile
morii bisericii sãseşti, dovedind faptul ,,[…] cã pretutindeni în fundul regiu
venitele morilor intrã în casa alodialã, de unde se acoper[e] trebuinţele
tuturor cetãţenilor” şi cã ,,[…] românii contribuie la aceste mori cu munca
braţelor, cu carãle şi cu pãlmurile, la reparaturi şi înnoiri, lemnele
trebuincioase se iau din pãdurea comunã a oraşului, iar românii n-au nici
un drept la mori”11. De aceastã datã, solicitãrile episcopului au fost înaintate
direct reprezentanţilor curţii imperiale care, la 18 mai 1825, a provocat
Guberniul sã rezolve aceastã problemã12. Deşi autoritãţile locale au fost
provocate sã revinã asupra deciziei, în şedinţa din 16 ianuarie 1826 au
6

Ion Raica, Sebeşul. Istorie, culturã, economie, confruntãri sociale şi politice, ClujNapoca, Editura ,,George Bariţiu”, 2002, p. 261.
7
S. J. A. A. N., Fond Parohia Ortodoxã Sebeş, numãr inventar 1472, document 1/1842
(,,Acte referitoare la procesul morilor din Sebeş între români şi saşi”), f. 91v; a se vedea şi:
Ion Raica, Sebeşul. Istorie, culturã, economie, confruntãri sociale şi politice, p. 262.
8
S. J. A. A. N., Fond Parohia Ortodoxã Sebeş, numãr inventar 1472, document 1/1842
(,,Acte referitoare la procesul morilor din Sebeş între români şi saşi”), f. 91.
9
Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga, p. 94.
10
S. J. A. A. N., Fond Parohia Ortodoxã Sebeş, numãr inventar 1472, document 1/1842
(,,Acte referitoare la procesul morilor din Sebeş între români şi saşi”), f. 91.
11
Ibidem, f. 91v.
12
Ibidem.

265

respins, din nou, cererile episcopului şi ,,declarã cã morile sunt ale
bis[ericii] sãs[eşti] de la început […] iar bis[erica] ortodoxã nu poate face
pretenţiune la casa alodialã, cãci pânã ce nu e religiune receptã nu poate
cere de acolo drept, ca cele recepte”, aceastã hotãrâre fiind adusã la
cunoştinţa Guberniului (la 4 aprilie 1826) şi Cancelariei Aulice 13 (la 11
decembrie 1826)14. La 27 ianuarie 1827, Cancelaria Aulicã a comunicat
episcopului Vasile Moga faptul cã românii ortodocşi din Sebeş nu pot
beneficia de fonduri nici din veniturile casei alodiale (,,deoarece aceasta na ajutat nici pe saşi, nici pe alţii”), nici din cele ale morii (aflatã în
proprietatea Bisericii Evanghelice încã din anul 1665)15. Pe aceeaşi linie,
autoritãţile locale, la 9 aprilie 1827, au interzis colecta iniţiatã pentru
finalizarea lucrãrilor de edificare a noii biserici16.
În vara şi toamna anului 1827, prin trei memorii trimise direct
împãratului Francisc I, episcopul Vasile Moga a solicitat egala îndreptãţire a
românilor şi saşilor ,,la casa alodialã”, precum şi permisiunea de a ridica o
nouã moarã pe seama bisericii ortodoxe şi a şcolii confesionale româneşti
din Sebeş17. Pentru a dovedi temeinicia acestor solicitãri, episcopul
menţioneazã cã ,,[…] românii din fundul regiu au drepturi egale cu saşii”,
,,[…] casa alodialã e comunã în fundul regiu şi a ajutat şi pe români”
(amintind şi alte cazuri), ,,[…] moara din Sebeş a fost întemeiatã de toţi
locuitorii Sebeşului”, precum şi faptul cã românii, care suportã sarcinile
publice, au ,,drept la casa alodialã” pentru a-şi putea ridica o nouã
bisericã18. La 2 aprilie 1829, curtea imperialã a respins solicitãrile
episcopului Vasile Moga, pânã în anul 1838 acţiunea stagnând19.
În intervalul cuprins între anii 1829-1838, în ideea iniţierii unui
proces, episcopul Vasile Moga s-a ocupat de pregãtirea documentaţiei
necesare, colectând o serie de acte, documente, decrete guberniale şi
imperiale. Pe aceeaşi linie, în anul 183420 şi în anul 1837,21 în colaborare cu
13

Cancelaria aulicã a Transilvaniei a fost înfiinţatã în anul 1694 şi avea menirea asigurãrii
unei legãturi între curtea imperialã şi provincie (a funcţionat pânã în anul 1867).
14
S. J. A. A. N., Fond Parohia Ortodoxã Sebeş, numãr inventar 1472, document 1/1842
(,,Acte referitoare la procesul morilor din Sebeş între români şi saşi”), f. 91v.
15
Ibidem, f. 91v-92.
16
Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga, p. 95.
17
S. J. A. A. N., Fond Parohia Ortodoxã Sebeş, numãr inventar 1472, document 1/1842
(,,Acte referitoare la procesul morilor din Sebeş între români şi saşi”), f. 92v.
18
Ibidem, f. 92.
19
Ibidem.
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episcopul greco-catolic Ioan Lemeni22, episcopul Moga a înaintat curţii
imperiale douã memorii, solicitând, printre altele, şi egala îndreptãţire a
românilor de pe aşa-numitul Pãmânt Crãiesc23, în speranţa cã aceasta va
finaliza şi conflictul cu primãria oraşului Sebeş24,
La începutul anului 1838, secondat de membrii comitetului parohial
al bisericii din Sebeş, episcopul Vasile Moga a reluat demersul, a iniţiat un
proces primãriei oraşului şi şi-a angajat un avocat (Ludovic Paloska),
recomandat de protopopul din Târgu-Mureş, Partenie Trombiţaş25.
Prima înfãţişare, la Tabla Regeascã din Târgu-Mureş26, a avut loc la
data de 30 noiembrie 1840, conducerea şedinţei revenindu-i juristului
Daniel Vargyasi; partea româneascã a fost reprezentatã de protopopul
Avram Moga, curatorii Mihai Santei şi Antonie Ursu, avându-l ca avocat pe
Nagy Iózsef (care l-a înlocuit pe Paloska), iar cea sãseascã de primarul Iosef
20

Ladislau Gyémánt, ,,Memoriul românilor ardeleni din anul 1834”, în Anuarul Institutului
de Istorie şi Arheologie din Cluj, numãr XVII, 1974, pp. 98-117.
21
Idem, ,,O încercare de reluare a Supplexului în anul 1837”, în Anuarul Institutului de
Istorie şi Arheologie din Cluj, numãr XXII, 1979, pp. 389-406.
22
Ioan Lemeni (1780-1861): cleric greco-catolic, profesor al Seminarului din Blaj (18051807), preot şi protopop al Clujului (1807-1819), canonic la Blaj (1819-1832), vicar (1832)
apoi episcop al Eparhiei de Fãgãraş şi Alba-Iulia. În calitate de episcop al românilor grecocatolici transilvãneni s-a ocupat de refacerea catedralei din Blaj, de înaintarea unor memorii
prin intermediul cãrora a solicitat ridicarea românilor la rangul de a patra naţiune a
Transilvaniei. Dupã evenimentele din 1848-1849, datoritã atitudinii filomaghiare adoptate,
a fost suspendat din funcţie, iar din anul 1850 şi-a depus demisia şi s-a retras la Viena (a se
vedea: Mircea Pãcurariu, Dicţionarul teologilor români, ediţia a III-a revãzutã şi adãugitã,
Sibiu, Editura Andreiana, 2014, pp. 335-336; Ciprian Ghişa, Episcopia Greco-Catolicã de
Fãgãraş în timpul pãstoririi lui Ioan Lemeni, 1832-1850, volum I-II, Cluj-Napoca, Editura
Argonaut, 2008).
23
Pãmântul Crãiesc (Fundus Regius), denumire aplicatã teritoriului locuit de saşi în
Transilvania, zonã care beneficia, încã de la emiterea celebrei ,,Diplome Andreanum”
(1224), de o formã de autonomie (Scaunul Sibiului, Scaunul Sebeşului, Scaunul Miercurea,
Scaunul Nocrich, Scaunul Mediaşului, Scaunul Sighişoarei, Scaunul Rupea, Scaunul
Cincului, Scaunul Orãştiei). Pãmântul Crãiesc era împãrţit în patru unitãţi
administrative:
,,Altland”-regiunea
Sibiului,
,,Burzenland”-regiunea
Braşovului, ,,Weinland”-regiunea Târnavelor şi ,,Nösnerland”-regiunea Bistriţei (a se
vedea: Ilarion Puşcariu, Ioan Preda, Lucian Borcia, Ioan Lupaş, Ion Mateiu, Silviu
Dragomir, Contribuţii istorice privitoare la trecutul românilor de pe pãmântul crãiesc,
Sibiu, Tiparul Tipografiei Archidiecesane, 1913).
24
Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga, p. 95.
25
S. J. A. A. N., Fond Parohia Ortodoxã Sebeş, numãr inventar 1472, document 1/1842
(,,Acte referitoare la procesul morilor din Sebeş între români şi saşi”), f. 92v.
26
Tribunalul suprem al Transilvaniei (Tabula Regia Judiciaria).
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Marienburg, judele Mihail Hening, notarul Iosef Martin, oratorul Christian
Booz, avându-l ca avocat pe Vargyasi Szolga János 27. Reiterând solicitarea
privind egala îndreptãţire asupra veniturilor casei alodiale şi ale morilor,
partea româneascã s-a lovit de opoziţia celei sãseşti care a cerut o amânare,
,,pentru câştigarea dovezilor de apãrare”, amânare aprobatã la 5 decembrie
184028.
În cadrul celei de-a doua înfãţişãri, desfãşurate la 14 ianuarie 1841,
partea sãseascã a solicitat o nouã amânare, contestând chiar ,,[…]
competenţa tablei regeşti de a decide în acest proces” (dat fiind faptul cã
acesta privea un litigiu între locuitorii de pe aşa-numitul Pãmânt Crãiesc)29.
Cu ocazia celei de-a treia înfãţişãri, desfãşurate la 21 ianuarie 1841,
au fost prezentate ,,[…] motivele pro şi contra pentru competenţa tablei” 30,
partea sãseascã susţinând transferarea procesului sub coordonarea
Universitãţii Sãseşti31 din Sibiu32. La 26 ianuarie 1841 Tabla Regeascã şi-a
declarat competenţa în cazul acestui proces, iar partea sãseascã a cerut o
nouã amânare, apelând la Guberniu şi declarând cã ,,[…] au fãcut greşeli ce
trebuie raportate”.
La 16 mai, 1 iunie 1843, 18 martie 1844, partea sãseascã a obţinut
noi amânãri ale procesului, pentru ca în vara anului 1844 sã apeleze şi la
curtea imperialã33, ,,[…] susţinând cu încãpãţânare incompetenţa forului”34.
La moartea episcopului Vasile Moga, în anul 1845, acţiunea
procesului a fost sistatã, fiind reluatã abia dupã anul 1849 de cãtre nepotul
27

Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga, p. 98.
S. J. A. A. N., Fond Parohia Ortodoxã Sebeş, numãr inventar 1472, document 1/1842
(,,Acte referitoare la procesul morilor din Sebeş între români şi saşi”), f. 93.
29
Ibidem.
30
Ibidem.
31
Universitatea Sãseascã sau Universitatea Naţionalã Sãseascã (Universitas Saxonum) a
fost o formã de organizare a saşilor transilvãneni de pe aşa-numitul Pãmânt Crãiesc,
confirmatã prin ratificarea Diplomei Andreene de cãtre regele Matia Corvin în anul 1486.
În sarcina acestui for, condus de un comite al saşilor (Comes Saxonum), cãdea rezolvarea
diferitelor probleme şi litigii apãrute în cadrul comunitãţii. Începând cu reformele
împãratului Iosif al II-lea, Universitatea Sãseascã a început sã-şi piardã din puteri şi
prerogative, în anul 1876 fiind desfiinţatã; din acest moment a continuat sã funcţioneze ca o
asociaţie culturalã sãseascã (a se vedea: Ernst Wagner, Istoria saşilor ardeleni, traducere de
Maria Ianus, Bucureşti, Editura Meronia, 2000, pp. 30-31).
32
Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga, p. 99.
33
S. J. A. A. N., Fond Parohia Ortodoxã Sebeş, numãr inventar 1472, document 1/1842
(,,Acte referitoare la procesul morilor din Sebeş între români şi saşi”), f. 93.
34
Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga, p. 104.
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acestuia, Ioan Moga ,,Teologul”35, care a preluat şi întreaga documentaţie.
Într-o primã fazã, acesta a încercat sã rezolve problema pe cale paşnicã,
propunând la 8 aprilie 1852 primãriei oraşului Sebeş o soluţie de compromis
prin ridicarea unei noi mori pe seama bisericii ortodoxe: ,,[…] Dupã ce
egala îndreptãţire este acum decretatã pe întreaga linie, nu mai este nevoie
de recurse sau procese. A purta procese pentru nedreptatea din trecut, când
o parte mai micã a fost favorizatã faţã de o majoritate covârşitoare, astãzi e
o adevãratã ruşine. De aceea rugãm Magistratul orãşenesc sã se declare
dipus a încheia cu noi o învoialã, sã nu ne mai punã pedeci pentru ca sã ne
putem şi noi ridica o moarã pe seama bisericii şi a şcolii noastre. Prin
aceasta s-ar sfârşi multele procese între români şi saşi, s-ar da uitãrii
duşmãniile, iar opinia publicã n-ar mai considera pe români vecinic
pârâtori şi pe saşi reacţionari încãpãţânaţi” 36. Respingerea acestei
propuneri de aplanare a conflictului, pe cale amiabilã, a marcat reluarea
procesului în toamna anului 1853, în acest sens Ioan Moga apelând la
serviciile avocatului Johan Fr. Laschner din Sibiu. Remunerat cu suma de
60 florini pentru serviciile ce urma a le presta, acesta a neglijat bunul mers
al procesului care, în acelaşi an, datoritã înrãutãţirii stãrii de sãnãtate a
nepotului fostului episcop, a fost abandonat, documentele fiind predate
comitetului parohial din Sebeş37.

35

Ioan Moga ,,Teologul” (1790-1856): cleric, profesor, nepot al episcopului Vasile Moga
(1774-1845). Absolvent al Universitãţii din Viena, a activat ca profesor al şcolii teologice
din Sibiu (,,şcoala de preoţi”) în intervalul 1816-1848, protopop al Sibiului în intervalul
1830-1853, referent al Consistoriului din Sibiu. La moartea episcopului Vasile Moga s-a
numãrat printre cei trei candidaţi propuşi de Sinodul Electoral al Protopopilor pentru
ocuparea scaunului chiriarhal, obţinând cel mai mare numãr de voturi (33),
contracandidatul sãu, Andrei Şaguna, fiind, însã, numit de curtea imperialã (a se vedea:
Mircea Pãcurariu, Dicţionarul teologilor români, p. 406; Idem, Cãrturari sibieni de
altãdatã, pp. 82-84).
36
Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga, pp. 106-107.
37
Ibidem, p. 107; Mircea Pãcurariu, Cãrturari sibieni de altãdatã, p. 84.
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Dintr-un schimb epistolar între Sebastian Stanca şi Sergiu Medean 38,
protopopul ortodox al Sebeşului, aflãm cã ,,procesul morilor” a fost
redeschis în perioada interbelicã. În acest sens, protopopul Sergiu Medean
solicita preotului Sebastian Stanca, din 1921 mutat la Cluj, returnarea
documentelor referitoare la proces (mutate la Cluj, odatã cu Stanca), acestea
urmând a fi încredinţate unui avocat. Din pãcate, nici acest demers nu a avut
succes, însã, din scrisoarea preotului Sebastian Stanca, datatã 8 decembrie
1923, aflãm cã documentele procesului au fost inventariate, traduse şi
pregãtite pentru a fi publicate, proiect nematerializat pânã în prezent 39: ,,În
cauza procesului cu morile din Sebeş îmi iau voie a rãspunde cã aceastã
chestiune este mai mult importantã din punct de vedere istoric, de cum s-ar
pãrea. Eu dupã ce am venit aici, am studiat chestia împreunã cu Lupaş.
Actele câte le-am gãsit la Sebeş sunt la noi şi le-am întregit cu alte acte
aflate în arhivele de aici. Am descoperit actele acestea toate. Am prelucrat
materialul astfel cã a ieşit o carte voluminoasã. Lucrarea e aproape gata şi
se va publica în curând împreunã cu toate documentele de cãtre Institutul
de Istorie Naţionalã din Cluj de sub conducerea lui Lupaş. Astfel, cã va ieşi
o carte de mare preţ nu numai pentru sebeşeni, ci şi pentru istoria
românilor din pãmântul crãiesc. Eu am pertractat aceastã chestie cu Lupaş
încã de pe vremea când eram în Sebeş. I-am amintit de înnoirea procesului.
Mi-am dat, însã, seama cã aceste documente preţioase date pe mâna unui
avocat, acesta nu le va şti utiliza pânã nu se vor transcrie şi traduce toate şi
se vor prelucra de oameni specialişti de ştiinţã. Astfel, deci, fiind lucrarea
aproape gata, în curând se va publica, iar documentele fiind de mare preţ
38

Sergiu Medean (1862-1938): preot ortodox, protopop al oraşului Sebeş (1895-1931), din
aceastã calitate având o contribuţie deosebitã la dezvoltarea învãţãmântului primar din
zonã, preşedinte al Despãrţãmântului ASTRA Sebeş, preşedinte al asociaţiei meşteşugãreşti
,,Andreiana”, membru şi preşedinte al Consiliului Naţional Român Sebeş, delegat la Marea
Adunare Naţionalã de la Alba-Iulia, cetãţean de onoare al oraşului Sebeş post mortem din
anul 2003 (a se vedea: Gelu Neamţu, Mircea Vaida-Voevod, 1 decembrie 1918. Mãrturii
ale participanţilor. Ioachim Crãciun: documente la un sfert de veac de la Marea Unire,
volum I, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2005, p. 195; Gheorghe Fleşer, Ioana
Rustoiu, Biserica Ortodoxã ,,Învierea Domnului” din Sebeş, p. 36).
39
În anul 2016 a fost realizatã o listã a lucrãrilor publicate de preotul Sebastian Stanca, în
care lucrarea despre ,,procesul morilor” nu se regãseşte, ceea ce ne conduce spre concluzia
cã aceasta a rãmas în manuscris. Pentru lista bibliograficã a preotului Sebastian Stanca, a se
vedea: Iuliu-Marius Morariu, Gabriela-Margareta Nisipeanu, ,,Sebastian Stanca:
bibliografie selectivã”, în volumul Sebastian Stanca (1878-1947). Un cleric cãrturar din
Sebeşul de altãdatã, coordonat de Mihai-Octavian Groza, Gabriela-Margareta Nisipeanu,
Iuliu-Marius Morariu, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2016, pp. 13-33.
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le voi face în inventar şi le voi trimite sau aduce în persoanã la Sebeş ca sã
vi le predau. Dupã ce apare cartea cu istoricul întreg şi documentele
tipãrite se poate începe procesul şi eu cred cã se poate reface chestia
morilor, câtã vreme substratul istoric este foarte priincios. Nu ştiu din
punct de vedere juridic cum se va judeca, dar consideraţiile istorice ne dau
nouã drept. De aceea ar fi bine ca la timpul sãu, documentele originale sã
se încredinţeze unui avocat, care are şi simţ pentru importanţa lor istoricã
pentru ca sã nu se piardã. Eu le-am grijit ca ochii din cap”40.
În lipsa unui ajutor financiar din partea autoritãţilor locale, printr-un
efort material, fizic, moral colectiv, apreciabil pentru epoca respectivã,
construcţia noii biserici ortodoxe a fost finalizatã în toamna anului 1828,
aceasta primind, ,,întru pomenirea” memoriei tinerilor Ioan şi Ignatie
Moga41, hramul ,,Învierea Domnului”. La data de 21 octombrie 1828, în
prezenţa episcopului Vasile Moga, a avut loc slujba de sfinţire a noului lãcaş
de cult42, devenit, din aproape în aproape, un edificiu, un punct de reper, în
jurul cãruia a gravitat evoluţia comunitãţii ortodoxe româneşti din Sebeş.
Documentul avut în vedere, denumit în demersul nostru restitutiv
,,Episcopul Vasile Moga şi ,,procesul morilor” din Sebeş”, care rezumã
întreaga arhivã a procesului, oferã informaţii preţioase despre un episod
aproape necunoscut din istoria oraşului Sebeş, informaţii care, ulterior, au
fost folosite de preotul cãrturar Sebastian Stanca în elaborarea unui capitol
al tezei sale de doctorat, intitulat ,,Luptele episcopului Vasile Moga cu
saşii”43. Dat fiind faptul cã anul acesta, 2017, Biserica Ortodoxã ,,Învierea
Domnului” din Sebeş, lãcaş de care se leagã direct ,,procesul morilor”, a
împlinit douã secole de existenţã, publicãm, cu multã bucurie, acest
document în speranţa cã astfel ne vom aduce ,,prinosul nostru de cinste şi
recunoştinţã vrednicilor noştri înaintaşi” şi cã le vom ,,pãstra moştenirea
curatã şi sfântã aşa cum ei ne-au lãsat-o”44.
40

S. J. A. A. N., Fond Parohia Ortodoxã Sebeş, numãr inventar 1472, document 1/1842
(,,Acte referitoare la procesul morilor din Sebeş între români şi saşi”), f. 114v.
41
Nepoţii episcopului Vasile Moga, ,,tineri voinici […] înţelepţi şi procopsiţi, canţelişti
crãieşti, bãieţi prea iubiţi şi de cea mai bunã nãdejde”, decedaţi în 1825, 1826 (a se vedea:
Mihai-Octavian Groza, ,,Sebastian Stanca, istoric al Bisericii Ortodoxe din Sebeş”, p. 184,
n. 137).
42
Gheorghe Fleşer, Ioana Rustoiu, Biserica Ortodoxã ,,Învierea Domnului” din Sebeş, pp.
9-11.
43
Sebastian Stanca, Viaţa şi activitatea episcopului Vasile Moga, pp. 92-107.
44
Mihai-Octavian Groza, ,,Sebastian Stanca, istoric al Bisericii Ortodoxe din Sebeş”, p.
167.

271

ANEXÃ DOCUMENTARÃ
Episcopul Vasile Moga şi ,,procesul morilor” din Sebeş45
Ordinul Mariei Terezia46 a instituit la 1761 comisia pentru
regularea47 raporturilor dintre ortodocşi şi uniţi. S-au regulat aşa cã unde era
preot unit rãmânea biserica şi porţiunea canonicã 48 acestuia, chiar dacã navea credincioşi, iar poporul ort[odox] putea sã-şi facã altã bisericã. Aşa s-a
întâmplat şi în Sebeş. Biserica cu întreg cimitirul a rãmas a uniţilor. Din
graţie s-a cedat ortodocşilor o parte din cimitir, unde poporul ort[odox] şi-a
ridicat la 1778 biserica cea veche de azi49. Nefiind aceasta de ajuns, dupã 38
de ani, s-a decis ridicarea unei noi biserici, cea mare de azi50, care s-a
început în 1818. La 1816 biserica ort[odoxã] avea: 86 fl[orini]51, 10
cr[eiţari]52. Poporul face subscripţii în sumã de 21.000 fl[orini].
Din colectele fãcute în comunele din jur şi în Sebeş, s-a adunat, la
început, 2574 fl[orini], cu care protopopul Zaharie Moga53 începe zidirea
45

Titlul documentului redat, identificat în colecţiile Serviciului Judeţean Alba al Arhivelor
Naţionale, ne aparţine, originalul apãrând fãrã titlu.
46
Maria Terezia Amalia Walpurga von Österreich (1717-1780): arhiducesã a Austriei,
suveranã a ţãrilor ereditare austriece, împãrãteasã a Sfântului Imperiu Romano-German,
mama împãraţilor Iosif al II-lea şi Leopold al II-lea, exponentã a despotismului luminat (a
se vedea: Jean des Cars, Saga dinastiei de Habsburg. De la Sfântul Imperiu la Uniunea
Europeanã, traducere din francezã de Irina Negrea, Bucureşti, Editura Trei, 2015, pp. 219251).
47
,,Regulare”: ,,Reglare”.
48
,,Porţiunea canonicã” reprezenta pãmântul primit în folosinţã de o bisericã/preot.
49
Astãzi Biserica Ortodoxã ,,Adormirea Maicii Domnului” Sebeş (popular ,,biserica din
cimitir”).
50
Biserica Ortodoxã ,,Învierea Domnului” Sebeş.
51
,,Florin”: ,,Monedã austriacã de aur”.
52
,,Creiţar”: ,,Monedã micã de argint, mai târziu de aramã, care a circulat în sudul
Germaniei, în Imperiul Habsburgic/Austro-Ungar pânã la sfârşitul secolului al XIX-lea,
valorând a suta parte dintr-un florin”.
53
Zaharie Moga (1764-1828): cleric ortodox, frate al episcopului Vasile Moga, protopop al
oraşului Sebeş în perioada 1805-1828, ctitor al Bisericii ,,Învierea Domnului” din Sebeş. În
curtea bisericii se aflã un monument funerar dedicat acestui vrednic preot, pe care stau
consemnate urmãtoarele: ,,Protopopul şi parohul S[as] Sebeşului Zaharie Moga dupã ce
au purtat cu multã râvnã slujba sa 40 de ani cu credinţa vieţii de veci au adormit la 16
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bisericii. În curs de cinci ani biserica e ridicatã. Bani nu s-au alocat, însã, de
ajuns, numai 15.581 fl[orini].
Poporul din Sebeş şi episc[opul] Vas[ile] Moga cer în 1818 ca oraşul
sã voteze un ajutor, din casa alodialã54, pentru terminarea bisericii. Rãspuns
n-au primit. În 1823 se îndreaptã episc[opul] Moga cãtre guvern, solicitând
acest ajutor. Magistratul declarã cã nu e strãin de a da un ajutor, dar dupã ce
va acoperi toate celelalte trebuinţe (10 dec[embrie] 1823), ceea ce însemna
cã nu va da niciodatã, deoarece socotelile oraşului prezentau, an de an,
deficit. Atunci, episc[opul] Moga, necãjit, se pune pe alt punct de vedere:
pretinde din casa alodialã partea ce se cuvine românilor, care încã contribuie
la aceastã casã alodialã (30 oct[ombrie] 1823). Guvernul cere informaţii
(3/II 1824). Magistratul declarã cã românii n-au drept la casa alodialã (12
april[ie] 1824 şi 20 oct[ombrie] 1824). Guvernul din Cluj respinge cererea
episc[opului] şi-l îndrumã ca sebeşenii sã facã colecta pentru banii câţi le
mai trebuie la bisericã (21 martie 1825, n[umã]r 2332).
Episc[opul] Moga se supãrã şi mai rãu şi merge acum şi mai departe.
Nu numai drept la casa alodialã, ci drept şi la moara bis[ericii] sãseşti
pretinde el pe seama românilor din Sebeş (1825). Episc[opul] dovedeşte cã
pretutindeni în fundul regiu venitele morilor intrã în casa alod[ialã], de unde
se acoper[e] trebuinţele tuturor cetãţenilor. Saşii au cedat morile din Sebeş
bisericii sãseşti fãrã voia românilor. Românii contribuie la aceste mori cu
munca braţelor, cu carãle şi cu pãlmurile, la reparaturi şi înnoiri, lemnele
trebuincioase se iau din pãdurea comunã a oraşului, iar românii n-au nici un
drept la mori şi nici la casa alodialã.
Românii au sã se bucure de egala îndreptãţire în temeiul decretelor
regale 12 sept[embrie] 1786, 11 febr[uarie] 1788, 5 oct[ombrie] 1802, 1808,
1820. Acelaşi lucru tot atunci îl scrie episc[opul] întâi reprezentanţilor la
Curtea din Viena. Aceasta provocase guvernul din Cluj sã clarifice
chestiunea (18 mai 1825, n[umã]r 4052). Guvernul cere informaţii (19
dec[embrie] 1825, n[umã]r 12.485). Reprezentanţa oraşului în 16 ian[uarie]
1826 ţine şedinţã, respinge cererile episcopului şi declarã cã morile sunt ale
bis[ericii] sãs[eşti] de la început. Din casa alodialã nu s-a dat pentru
bis[erica] sãs[eascã] nimic şi nici pentru alte biserici. Deci nu poate da
nimic. Hotãrârea reprezentanţei o transpune guvernului (4 apr[ilie] 1826,
n[umã]r 4897), guvernul scrie cancelariei aulice (11 dec[embrie] 1826,
Ian[uarie] 1828 de ani 64” (a se vedea: Gheorghe Fleşer, Ioana Rustoiu, Biserica
Ortodoxã ,,Învierea Domnului” din Sebeş, p. 7, 35).
54
Astãzi l-am numi ,,buget local”.
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n[umã]r 12.143) cã românii sunt renitenţi, nu vor sã plãteascã, ceea ce au
promis, le trebuie o bisericã pompoasã, morile sunt proprietatea bis[ericii]
sãs[eşti] de la 1665, pe cale politicã, prin urmare, nu se pot lua, casa alodialã
n-a ajutat bis[erica] sãs[eascã], iar bis[erica] ortodoxã nu poate face
pretenţiune la casa alodialã, cãci pânã ce nu e religiune receptã nu poate cere
de acolo drept, ca cele recepte. Cancelaria aulicã (27 ian[uarie] 1827,
n[umã]r 256) rãspunde cã bis[erica] ortodoxã nu poate reflecta la casa
alodialã deoarece aceasta n-a ajutat nici pe saşi, nici pe alţii, iar moara pe
cale politicã nu se mai poate lua de la bis[erica] sãs[eascã], deoarece aceasta
o are în posesiune de la 1665, iar timpul prescripţiunii a trecut de mult.
Episcopul nu e mulţumit cu acest rãspuns. Face în 28 iunie 1827 o
petiţie numa[i] la Maiest[atea] Sa. Neprimind rãspuns face încã una în
august. Dupã ce nici acum nu i se rãspunde, face a treia repetiţie temeinicã
tot în toamna acestui an la Maiest[atea] Sa. În aceasta, episc[opul] dovedeşte
cã:
1) Românii din fundul regiu au drepturi egale cu saşii. Avea
privilegiul andreian, punctele regulative din 1797, ordinaţiunile aulice din
1816/n[umã]r 1281, 1820/n[umã]r 1712, articolul nuvelar 60 din 1791; apoi
sentinţe judecãtoreşti, de ex[emplu] cauza Sebeşului contra satelor Pian,
Loman, Strungari şi Rãchita55, când Sebeşul a fost silit sã redea acestor sate
teritoriul ocupat, pe nedrept, apoi procesul Rãşinariului 56 cu Sibiul ş[i]
a[ltele].
2) Casa alodialã e comunã în fundul regiu şi a ajutat şi pe români. În
57
Şibot casa alodialã a fost silitã sã dea bisericii ort[odoxe] 600 fl[orini]
(dec[ret] regal 25/XI, 1825), în Romos58 a dat bisericii sãs[eşti] şi
mir[enilor] 2065 fl[orini] (n[umã]r 11.408/1820), în Felkenyér59 a dat
bis[ericii] rom[âneşti] 682 fl[orini], în Pianul de Jos parte egalã cu saşii, în
Luduş60 a dat învãţ[ãtorului] român 70 fl[orini], tot acolo parte egalã cu saşii
(n[umã]r 1714/822/30, n[umã]r 1809/803).
3) Românii au lipsã de bisericã. La 1818 erau în Sebeş 481 familii
rom[âneşti] cu 2129 suflete. [În] biserica veche încap numai 288 suflete. De

55

Localitãţi de pe Valea Sebeşului, judeţul Alba.
Rãşinari, judeţul Braşov.
57
Şibot, judeţul Alba.
58
Romos, judeţul Hunedoara.
59
Astãzi Vinerea, judeţul Alba.
60
Luduş, judeţul Mureş.
56
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atunci s-au mai sporit. Românii sunt sãraci. Contribuie la toate poverile
publice, prin urmare au drept la casa alodialã.
4) Moara din Sebeş a fost întemeiatã de toţi locuitorii Sebeşului.
Românii fac şi azi lucrul brachial, cu palmele, cu cãruţe, cu lemne din
pãdurea lor, gratis. Moara a fost cedatã în 1665 bisericii sãseşti fãrã a
întreba pe români. Moara a fost amplificatã în 1775, tot în folosul bisericii
sãseşti. Fundaţiunile fãcute în jurul morii cedate toate acelei biserici.
Venitele morii compet casei alodiale dupã legea morãritului în fundul regiu,
iar românii au drept la casa alodialã, prin urmare şi la mori.
Cere, prin urmare, sã se facã şi românii pãrtaşi egali la casa alodialã
şi sã li se permitã românilor sã-şi ridice şi ei o moarã pentru biserica şi
şcoala lor.
Guvernul rãspunde cã nu poate aproba niciuna din cererile
episcopului (2 apr[ilie] 1829, n[umã]r 2401).
Afacerea stagnând apoi, pânã la 1838, deoarece de la Curtea din
Viena nu mai vine nici un rãspuns.
La 1838 se reînnoieşte cererea de mai sus de cãtre episc[opul]
Vas[ile] Moga şi de comit[etul] parohial din Sebeş (6 febr[uarie] 1838), în
care episc[opul] pãstrând motivul prescripţiei, care în cazul acesta nu are loc
deoarece p[un]ct[ul] III, p. VI, 16 din Statutul Municipal sãsesc spune cã
proprietãţi ocupate pe nedrept nu pot cãdea sub prescripţie.
Episc[opul] reînnoieşte cererea în 8 aug[ust] 1838 cãtre Majest[atea]
Sa, în care cere ca dacã cumva nu se poate retroceda pe cale politicã sã i se
dea drept sã se facã pe cale juridicã, iar de la directoratul tezaurarial cere
asistenţã fiscalã directorialã (25 dec[embrie] 1838) pentru ca sã înceapã
proces.
Guvernul îi rãspunde sã se adreseze la jurisdicţia competentã (14
ian[uarie] 1839, n[umã]r 244).
Fiscul îi rãspunde cã nu poate dispune asistenţa fiscalã, deoarece nu
vede nici o posibilitate de a ajunge la rezultat (6 feb[ruarie], n[umã]r 397).
Episcopul face apoi o rugare în româneşte cãtre Majest[atea] Sa
(1839) ca sã se delege tabla regeascã pentru judecarea procesului. Totodatã
[îi] scrie protopopului din T[ârgu]-Mureş sã caute un avocat bun care sã
primeascã procesul. Protopopul Part[enie] Trombiţaş angajând pe av[ocatul]
Paloska (10 mart[ie] 1840), predând actele, acesta cere plenipotenţã de la
parohie. Paloska [se] abzice, însã, de proces, pe care îl primeşte av[ocatul]
Nagy Levata, pe care nevãzut şi de episc[opul] Moga îl înainteazã tabla
regeascã în Târgu-Mureş în noi[embrie] 1840.
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Prima pertractare se ţine în 30 noi[embrie] 1840. Saşii cer amânarea,
pentru câştigarea dovezilor de apãrare. Tabla le aprobã cererea în 5
dec[embrie] 1840. Românii apeleazã.
O nouã pertractare se ţine în 14 ian[uarie] 1841. Saşii cer o nouã
amânare. Li se dã. Saşii contestã competenţa tablei regeşti de a decide în
acest proces.
La a treia pertractare din 21 ian[uarie] 1841 se produc motivele pro
şi contra pentru competenţa tablei. Tabla aduce sentinţa în 26 ian[uarie]
1841, decizând cã e de competenţã sã judece procesul. Saşii apeleazã la
guvern. Totodatã, avocatul lor zice cã ei declarã cã au fãcut greşeli ce
trebuie raportate. Cer, prin urmare, o amânare. Tabla le aprobã cererea 16
mai 1843. Românii apeleazã. La 1 iunie 1843 se continuã. Românii cer
sentinţã dreaptã. Saşii invocând motive noi cer amânarea. Tabla rãspunde în
18 martie 1844 şi declarã amânare de opt zile. Ei cearcã acum sã atace
competinţa tablei. Dar tabla nu se abate de la decizul ei cu toate cã le dã de
nenumãrate ori amânare. Îşi declarã competenţa din nou în 6 iunie 1844.
Saşii apeleazã direct la Majest[atea] Sa.
Murind episc[opul] Vas[ile] Moga, procesul se poticneşte. Actele
existente le ia la sine profesorul Ion Moga.
Canc[elaria] aul[icã], guvernul respinge recursul saşilor împotriva
competinţei tablei reg[eşti] în 12 febr[uarie] 1846, n[umã]r 623. Rezoluţia
aceasta se comunicã din partea guvernului numai în 1 febr[uarie] 1848. Saşii
apeleazã din nou la Majest[atea] Sa.
Profesorul Ion Moga n-a mişcat chestia aceasta, aşteptând întâi
rezoluţiile mai înalte.
Evenimentele ce au urmat au împiedicat continuarea procesului 61.
Dupã liniştirea cercurilor politice, fiind împrejurãrile schimbate, poporul din
Sebeş nu se gândeşte deocamdatã la reînvierea procesului. Încep afacerea de
la început. Comitetul parohial face în 18 aprilie 1852 o petiţie cãtre
magistrat, în care cere sã facã pace şi sã dea şi românilor drept sã-şi ridice o
moarã pentru biserica şi şcoala rom[âneascã] din Sebeş. Iar în 11 iulie 1852,
cu ocazia trecerii prin Sebeş a împãratului din Viena, românii din Sebeş
înainteazã şi acestuia o petiţie pentru egala îndreptãţire.
În rãspunsul dat de la Curte se îndrumã românii sã aştepte a primi la
mori cu rãbdare terminarea procesului. Ce priveşte şcoala, românii au drept
sã cerceteze şcoala sãseascã conform ordinului [din] 10 mai 1816, dar nu
pot beneficia de folosurile fondurilor fãcute de saşi pentru saşi. Limba
61

Revoluţia de la 1848/1849.
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oficialã e cea nemţeascã. Protestul românilor n-are bazã. Funcţionarii
români au drept sã funcţioneze. Din casa alodialã au şi românii cãci de aici
se plãtesc pãzitorii de noapte şi moaşele. Iar din pãdure are sã capete fiecare
locuitor partea-i corespunzãtoare.
Sub astfel de auspicii, dupã ce ungurii şi saşii s-au apropiat tot mai
mult unii de alţii împotriva românilor, aceştia n-au mai cutezat sã
scormoneascã procesul cu moara, care a rãmas neterminat.
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Activitatea culturală a preoţilor şi învăţătorilor în satele din
Câmpia Aradului în secolul al XIX-lea
Maria Alexandra Pantea,
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad

Apariţia Preparandiei arădene în 1812 şi a Institutului Teologic în
1822 au dus la transformarea Aradului într-un important centru cultural.
Aici s-au format preoţi şi învăţători care pe parcursul secolului al XIX-lea
au desfăşurat o intensă activitate culturală în lumea rurală, contribuind la
luminarea românilor şi la formarea conştiinţei naţionale. Preoţii şi
învăţătorii formaţi pe băncile şcolilor arădene în secolul al XIX-lea au fost
cei care, prin activitatea lor, au contribuit la dezvoltarea învăţământului
românesc şi a conştiinţei naţionale. În unele cazuri s-au remarcat ca
importanţi oameni de cultură într-o lume arhaică, pe care au reuşit să o
modernizeze. Preoţii şi învăţătorii au avut un rol important în procesul de
modernizare şi au devenit veriga de legătură între intelectualitatea arădeană
şi lumea rurală scufundată în tradiţie.
Pe parcursul secolului al XIX-lea, datorită activităţii desfăşurate de
preoţi şi învăţători, în satele româneşti s-au creat condiţii favorabile pentru
formarea unei elite. A crescut numărul elevilor şi tot mai mulţi urmau
cursurile unor şcoli gimnaziale şi ale universităţilor. În satele arădene, o dată
cu dezvoltarea învăţământului, s-au creat condiţii favorabile pentru formarea
unor intelectuali, dintre care unii s-au întors în lumea rurală, unde au adus o
serie de idei noi, prin care au contribuit la luminarea ţăranilor şi la
îmbunătăţirea condiţiilor în care trăiau. Alţii au rămas în Arad şi s-au
implicat în mişcarea naţională. Printre aceştia găsim nume importante de
intelectuali, ca Atanasie Şandor, Trifon Lugojanu sau Roman Ciorogariu.
Încă de la începutul secolului al XIX-lea la Nădlac s-a remarcat
familia Cervencovici, din rândul căreia s-a format o adevărată dinastie de
preoţi şi învăţători care au activat în localitate în prima jumătate a secolului
al XIX-lea. De numele şi activitatea familiei Cervencovici se leagă şi
apariţia celei mai vechi biblioteci din Nădlac, menţionată în documente în
1826. Preotul nădlăcan Lazăr Cervencovici scria în 1826 în jurnalul său că
tatăl său, preotul Petru, cumpărase câteva cărţi, pe care le folosea întreaga
familie: „Având eu nişte cărţi româneşti rămase chiar de la părintele meu
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Petru, fiind şi preot, de la dânsul sub stăpânirea mea s-au primit” 1. Acelaşi
preot notează că şi el a mai cumpărat şase cărţi în valoare de 80 de florini.
Mihai Cervencovici s-a afirmat şi ca un apărător al limbii române şi în 1831
preciza că în biserică „nu e de lipsă a întrebuinţa cântările cele sârbeşti, ci
numai cele româneşti”2.
La mijlocul secolului s-a remarcat preotul nădlacăn Petru Varga, cel
care a scris în 1854 o predică pentru îngropăciuni în versuri, având 33 de
pagini. Preotul considera că predica sa era necesară, pentru că cea mai mare
parte a preoţimii s-a obişnuit a spune la înmormântări aceeaşi cuvântare
inspirată din învăţăturile preotului Samuil Clain 3. Din păcate. manuscrisul
nu a putut fi publicat, din cauza unor probleme finaciare. Petru Varga
rămâne în istorie ca un preot „cărturar”, datorită cunoştinţelor biblice,
teologice şi istorice de care a dat dovadă. A fost un apropiat al lui Atanasie
Şandor, pe care l-a susţinut, fiind implicat într-o serie de activităţi prin care
a răspândit cultura română în rândul comunităţii pe care o păstorea. Preotul
a fost cel care a adus la cunoştinţa credincioşilor săi conţinutul unor
publicaţii importante, precum Gazeta Transilvaniei şi Foaie pentru minte,
inimă şi literatură, publicaţii pe care le aprecia, fiind abonat. Activitatea
preotului nădlăcan a fost descrisă chiar de profesorul arădean Atanasie
Şandor, care într-o scrisoare trimisă lui George Bariţ în 30 decembrie 1847
arată că printre cei 12 abonaţi arădeni este şi „domnul Petru Varga duhovnic
greco-neunit din Nădlac”4.
La mijlocul secolului al XIX-lea s-au remarcat învăţătorul Ioan
Ardelean, care din 1851, după absolvirea Preparandiei arădene, a activat în
localitatea natală, Pecica. Învăţătorul a ajuns cunoscut „pentru activitatea sa
de difuzor al cărţii laice tipărite în limba română”5. 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
1

Vasile Popeangă, „Activităţi şi instituţii culturale în Eparhia Aradului”, în Episcopia
Aradului. Istorie. Viaţă culturală. Monumente de artă, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române a
Aradului, 1989, p. 209.
2
Marco Gabriela, „Familia Cervencovici, dinastie de preoţi”, în Ecclesia, anul XV, nr.4,
noiembrie 2014, p. 2
3
Pavel Vesa, Clerici cărturari arădeni de altădată, Arad, Ed. Gutenberg Univers, 2008, p.
108.
4
Maria Alexandra Pantea Medalioane ale preoţilor şi învăţătorilor din Protopopiatul
Ortodox Român Arad 1812-1918, Timişoara, Ed. Eurostampa, p. 106.
5
Dan Demşea, „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.
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arădeni. La sfârşitul secolului al XIX-lea învăţătorul pecican apare printre
susţinătorii mişcări tribuniste, fiind colaborator atât al Tribunei de la Sibiu,
cât şi al Tribunei Poporului de la Arad.
Încă de la începutul activităţii sale didactice s-a remarcat ca un
învăţător distins, preocupat de „problemele politice şi naţionale, aspect
revelat de abonamentele sale la ziarele epocii, Gazeta Transilvaniei şi
Românul lui C. A. Rosetti” 6. Implicarea sa în activităţi culturale, dar şi
politice, l-a transformat într-un intelectual al zonei. Potrivit însemnărilor
Herminei Ciorogariu, 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” 7. Din
această bibliotecă Hermina Ciorogariu îşi 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 i-a 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”.
În aceeaşi perioadă s-a afirmat şi preotul Bozgan Demetriu din
Mândruloc, care în 1846 a absolvit Institutul Teologic arădean. Potrivit
documentelor, în 1865 era preot în Cicir, unde a organizat o bibliotecă
şcolară şi o fundaţie. Biblioteca era bine organizată şi înzestrată, era abonată
la cele mai importante publicaţii, ca revistele Familia, Gura satului, Albina,
Foaie pentru minte, inimă şi literatură8. În 1869 preotul a donat 600 de
florini, susţinând financiar săptămânalul Speranţa, care era „organ societăţii
de lectură a teologilor români din Arad”. Preotul considera că banii donaţi
serveau pentru „lăţirea unei foi bisericeşti şi anume între împrejurările de
acum a lăţirei foii noastre Speranţa”9. Prin activitatea sa preotul a fost un
susţinător al procesului de modernizare a societăţii româneşti. În 1877
preotul apare printre abonaţii restanţieri ai ziarului Lumina, protopopul
Aradului solicitându-i plata celor 3 florini până la sfârşitul anului.
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ca urmare a dezvoltării
învăţământului în lumea rurală arădeană, datorită activităţilor în care erau
implicaţi preoţii şi învăţătorii, se poate observa şi începutul unui proces de
dezvoltare culturală. În acest proces rolul cel mai important a revenit
preoţilor şi învăţătorilor care s-au implicat şi mai mult în activităţile
6

Elisaveta Roşu, Roman Ciorogariu, Ed. Universităţii, Oradea, 2007, p. 18.
Hermina Ciorogariu, Caietele Herminei, Bucureşti, Ed. Pater Pan, 2010, p. 73.
8
*** Mărturii privind lupta românilor din părţile Aradului pentru păstrarea fiinţei
naţionale prin educaţie şi cultură 1785-1918, Arad, 1986, p. 27.
9
Ibidem.
7
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culturale şi au contribuit la formarea unei elite, care la sfârşitul secolului al
XIX-lea s-a afirmat atât în plan politic, cât şi cultural, contribuind la
emanciparea naţională a românilor.
Înfiinţarea în 1863 a Asociaţiei naţionale arădene pentru cultura
poporului român a avut ecou şi în lumea rurală românească. În şedinţa
festivă din 1863 s-au înscris 810 membri, reprezentanţi ai tuturor
categoriilor sociale. Printre membrii societăţii îi găsim pe intelectualii
arădeni care activau în jurul Episcopiei, ca profesorii Miron Romanul şi
Andrei Papp de la Institutul Teologic, Atanasie Şandor şi Alexandru Gavra
de la Preparandie, dar şi numeroşi preoţi, dintre care amintim pe Ioan Raţ,
protopop ortodox al Aradului, Vicenţiu Marcovici din Nădlac, Teodor
Popovici şi Ştefan Drăgan din Şeitin, Sigismund Bozgan din Mândruloc,
Moise Grozescu din Bătania. Se adaugă un număr impresionant de
învăţători, ca Ioan Ardelean şi George Ghebeleşiu din Pecica, sau Sava
Drăgan din Mândruloc. Înscrierea a numeroşi preoţi în Asociaţia naţională
arădeană pentru cultura poporului român este dovada transformărilor
petrecute în lumea rurală românească în prima jumătate a secolului al XIXlea. Este o dovadă a faptului că preoţimea a „conştientizat misiunea ei
naţională, desfăşurând o activitate statornică în acest sens”10. Preoţii au fost
cei care au răspândit în lumea rurală programul asociaţiei, fapt care a dus la
o creştere rapidă a numărului membrilor săi, în 1870 ajungându-se la 2100
de membri. Potrivit documentelor, în 1869 activau în cadrul asociaţiei şi
aveau diplomă de membru preoţii Maxim Caracioni din Pecica, Ştefan
Drăgan, Teodor Popoviciu şi Demetriu Marcovici din Şeitin, Ierosim Luţai
din Cenad, Vichentie Marcovici şi George Şerban din Nădlac, Constantin
Petrovici din Sâmbăteni, Ioan Monţia din Micălaca, Trifon Teodor din
Radna, Iosif Magdu din Şoimoş. Pe lângă preoţi mai activau şi învăţătorii
Geoargiu Achimaşu şi George Roman din Şeitin, Samson Lugojanu din
Nădlac11.
Preotul din Nădlac, Vichentie Marcovici, a reuşit ca în perioada
1863-1870 să adune în jurul său o serie de nădlăcani care au devenit membri
ai societăţii. În registrul membrilor din 1869 apar numeroşi nădlăcani care
plăteau cotizaţia anuală şi aveau diplomă de membru. Dintre aceştia îl
amintim pe învăţătorul Samson Lugojan, dar activa şi o „elită locală”,
10

Ioan Bolovan, Asociaţia naţională arădeană pentru cultura poporului român 1863-1918,
Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2011, p.77.
11
Maria Alexandra Pantea, Preoţi şi învăţători români din Protopopiatul Ortodox Român al
Aradului 1812-1918, Cluj-Napoca, Ed. Academia Română, Centrul de Studii Transilvane,
2015, p. 423-448.
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reprezentată de Mihai Mercea, funcţionar la pretura din Nădlac, Aureliu
Petrovici, cancelar al preturii, Toma Nădăban, ajutor de notar, sau Ştefan
Mihailovici, „poştariul regiunii Nădlac”. Prin activitatea sa, preotul
Vichentie Marcovici a susţinut activitatea societăţii, fiind „colector de
membri” şi a determinat un număr important de ţărani să se înscrie. În 1869
erau membri cu diplomă şi plăteau o contribuţie anuală ţăranii din Nădlac
Ioan Antalu, Paul Crişan, Şerban Mărienuţ, Ioan Mărginean, Mihai Crişan şi
Ştefan Nagy. În 1869 au dat o declaraţie prin care arătau că în următorii trei
ani „voiescu a fi membru mai departe al asociaţiunii” şi vor plăti anual taxa
de 2 florini. O declaraţie identică au dat şi preoţii Ioan Monţia din Micălaca
şi Vicenţiu Marcovici din Şeitin12.
Ca urmare a activităţii desfăşurate de preotul Maxim Caracioni din
Pecica s-au înscris până în 1869 o serie de persoane care erau membri cu
diplomă, dintre care amintim pe Geoargiu Petrovici, notar în Pecica şi
Nicolau Caracioni, proprietar. În 1870 au primit diplome mai mulţi pecicani,
dintre care amintim pe Matheaşiu Teodoru, perceptorul comunal, şi ţăranii
economi Vîrtaciu Geoargiu, Tămăjdan Demetriu, Mărienuţiu Ilie, Arădeanu
Teodor.
Încă din momentul constituirii, preoţii Ştefan Drăgan şi Teodor
Popoviciu din Şeitin au activat în cadrul asociaţiei, fapt ce a făcut ca în 1869
să fie membri cu diplomă şi învăţătorii George Roman şi Geoargiu
Achimaşu, preotul Demetriu Marcoviciu sau Mihai Drăgan, proprietar, toţi
din aceeaşi localitate.
Înfiinţarea asociaţiei arădene şi ecoul pe care l-a avut în mediul rural
este o dovadă a schimbărilor care s-au produs în societatea românească în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Instaurarea regimului dualist a determinat intensificarea activităţii
culturale a preoţilor şi învăţătorilor. În 1870 preoţii şi învăţătorii din Nădlac
s-au implicat în activităţi prin care au adunat bani pentru Societatea pentru
crearea unui fond de teatru. La Nădlac au fost organizate două serbări. O
primă petrecere a fost organizată în 23 iunie. Un rol important în
organizarea celor două evenimente a revenit lui Mihai Şerban 13. Într-un
raport trimis redacţiei revistei Familia Mihai Şerban arată că petrecerile nu
au avut caracter local, ci au avut impact şi în satele din jurul Nădlacului, fapt
ce a făcut ca Societatea nou-înfiinţată să îşi câştige un renume bun. Mai
arată că în 23 iunie s-au adunat 57 de florini şi 20 de coroane. Printre
donatori găsim pe preoţii din localitate George Şerban şi Vicenţiu
12
13

Ibidem.
Era fiul preotului Şerban, care a fost judecător la Seghedin, apoi inspector şcolar.
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Marcoviciu, care au donat câte 3 fl., dar şi preoţi din alte localităţi, ca Paul
Mercea şi Teodor Popoviciu, preoţi din Şeitin, care au donat câte 3 fl., sau
Gavril Georgevici, preot din Igriş. Potrivit celor relatate de Mihai Şerban,
un rol important a revenit preotului Vicenţiu Marcoviciu, care a vorbit de
importanţa teatrului naţional şi a reuşit a-l determina pe Florea Crişan din
Mezőhegyes să doneze 5 florini, în timp ce Vasiliu Nicolini a donat 50 de
coroane, iar Francisc Sabo a dat 20 de coroane. În 26 iunie a avut loc a doua
serbare. În organizarea acestui eveniment rolul cel mai important a revenit
învăţătorilor din localitate. S-a reuşit adunarea unui „venit curat” în valoare
de 24 de florini. Datorită activităţii preoţilor şi învăţătorilor, în vara anului
1870 s-au mai făcut unele donaţii, cum a fost în cazul lui Petru Precupaş,
care cu ocazia numirii în funcţia de jude comunal a donat 30 de florini14.
Într-o interesantă activitate cultural-publicistică era implicat în 1877
învăţătorul din Micălaca, Ioan Cioara. În 1877 acesta era redactor
responsabil al revistei pedagogice Minte şi inimă, care a fost organul
Reuniunii Învăţătorilor Arădeni. Potrivit programului, revista trebuia să
apară lunar şi să „trateze pe scurt materialul expus în planul de învăţământ,
de a înregistra şi dezbate pe scurt chestiunile şi evenimentele şcolare de
interes pentru învăţători şi pentru cultura poporului român”15. A activat ca
învăţător timp de 4 ani, până în 10/22 iunie 1877, când a fost hirotonit ca
preot de episcopul Ioan Meţianu, de la care avea şi singhelie. Ajuns preot, a
continuat a susţine dezvoltarea culturii, iar în 1884 era membru al senatului
şcolar şi asesor consistorial.
Preocupat de presa românească a fost şi învăţătorul pecican Ioan
Eftici, care a rămas cunoscut ca fiind cel care a popularizat presa
românească în localitate. În zilele de sărbătoare citea sătenilor „articole din
ziare şi îi îndemna a se abona pentru a sprijini presa românească a vremii”16.
În a doua jumătate a secolului preoţii şi învăţătorii din satele
româneşti s-au implicat în numeroase activităţi culturale. Sunt cei care au
pus bazele unor societăţi culturale, coruri şi trupe de teatru.
În 1880, din iniţiativa preoţilor Dimitrie Ganea şi Lazăr Ionescu, a
fost înfiinţată Societatea adulţilor români ortodocşi din Semlac, care avea
ca scop perfecţionarea în scriere, citire şi vorbire şi însuşirea de cunoştinţe
necesare poporului. Statutele societăţii stabileau normele de funcţionare, dar
14

Familia, an IV, 1870, 4-16 octombrie, nr. 40, p. 1
Radu Morariu, „Presa pedagogică” în Administraţie Românească Arădeană, Studii şi
Comunicări din Bant- Crişana, vol X, Arad, Ed. Vasile Goldiş University Press, 2015, p.
426.
16
*** Monografia Pecica, Ed. Concordia 2007, p. 131.
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şi unele „obiective cultural-naţionale”.17 Societatea era prevăzută cu o sală
de lectură şi o bibliotecă, pentru care urmau a fi procurate jurnale şi cărţi
folositoare. La început societatea a activat în incinta şcolii. În 1881
episcopul laudă iniţiativa preoţilor şi le cere să treacă pe la Cancelaria
Consistorială pentru a primi instrucţiunile. Statutele societăţii stabileau
modalitatea de funcţionare, dar şi unele „obiective cultural-naţionale”. 18 În
statute se prevedea ca fiecare membru să contribuie cu 1 florin pe an. În
cazul în care existau unele persoane care nu puteau contribui, acestora le se
permitea să participe la acţiunile organizate, dar puteau consulta cărţile şi
ziarele numai la sala de lectură. Se prevedea că din banii adunaţi urmau a se
cumpăra ziare şi „cărţi folositoare”, precum „legile patriei, istorii despre
antecesorii noştri, biografiile celor mai excelenţi români etc. ca cu timpul să
se afle societatea în posesia unei biblioteci din care să se poată adăpa
poporul de cultură”19. Pe baza statutelor care au fost aprobate în 1881 de
Consistoriu a fost aleasă o conducere a societăţii, preşedinte fiind preotul
Demetriu Ganea, în timp ce învăţătorul George Roşu se ocupa de cor.
În 1880, din iniţiativa preoţilor Ştefan Tămajdan şi Dumitru Popa, au
fost înfiinţate o bibliotecă şi un cor în Pecica. Corul a fost condus de
învăţătorul Iosif Iosa. În momentul înfiinţării corul era format din 60 de
bărbaţi şi femei, care cântau pe şase voci. La început corul cânta muzică
bisericească în cadrul slujbelor. Pe parcurs activitatea corului s-a
diversificat. Pe lângă cântările bisericeşti, care erau „armonizate cu ajutorul
soţiei domnului învăţător Iosif Iosa, coriştii au învăţat cântări naţionale,
piese de teatru de Vasile Alexandri, Iosif Vulcan” 20. Referindu-se la
activitatea corală a învăţătorului, Petru Ugliş arată că datorită lui Iosif Iosa a
„poposit în localitate trupa teatrală a lui Mihai Pascaly” 21. Prin aceasta
învăţătorul a contribuit la consolidarea culturii naţionale în mediul rural şi la
trezirea sentimentului naţional. În 1891 exista în Pecica şi corul plugarilor,
condus de preotul Ioan Evuţian, care raporta protopopului „socotelile”
acestui cor şi cerea să se facă un raport despre starea şi averea lui. În 1896 sa înfiinţat o asociaţie culturală, Cercul cititorilor, cu scopul de a răspândi
cultura în rândul românilor.
17

*** Episcopia Aradului. Istorie viaţă culturală. Monumente de artă, Arad, Ed. Episcopiei
Ortodoxe Române a Aradului,, 1989, p. 218.
18
Ibidem
19
*** Mărturii privind lupta românilor din părţile Aradului pentru păstrarea fiinţei
naţionale prin educaţie şi cultură, Arad, 1986 p. 210,
20
*** Monografia Pecica, Ed. Concordia, Arad, 2007, p. 154.
21
Petre Ugliş Delapecica, Scurtă monografie a sătuleţului milenar Bodrogul Vechi,
Caracal, Ed. Hoffman, 2015, p. 85.
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O altă societate de lectură s-a înfiinţat la Nădlac în 1882, având
bibliotecă şi sală de lectură. Tot în 1882 comitetul parohial din Nădlac a
decis şi înfiinţarea unui cor, de care s-a ocupat iniţial preotul Nicolae
Chicin, apoi învăţătorul Romulus Tăucean. Potrivit celor decise în 1882,
când a fost înfiinţat corul, acesta avea ca scop „luminarea şi înaintarea
culturală a poporului”.22 În aprilie 1891 inspectorul şcolar Teodor Popovici
a făcut o serie de demersuri pentru ca episcopul să aprobe acordarea unei
„renumeraţii” învăţătorului Romulus Tăucean, care se ocupa de corul din
Nădlac. În demersurile sale inspectorul şcolar Teodor Popovici arată că
învăţătorul a primit din partea sinodului eparhial o „renumeraţie” în valoare
de 100 de florini.
Prin organizarea unor coruri învăţătorul Nicolae Ştef s-a impus ca un
important muzician23 şi om de cultură. A fost cel care a susţinut importanţa
corurilor în satele româneşti, considerând că promovarea muzicii în lumea
rurală duce la dezvoltarea culturii naţionale. A considerat o necesitate
înfiinţarea corurilor, pentru că numai aşa considera că se poate „a opri
tineretul de la practici necuviincioase” 24. Activitatea învăţătorului arădean a
fost cunoscută şi în alte părţi. În 1894 Iosif Vulcan, redactorul revistei
Familia din Oradea, publica un articol unde anunţa cititorii săi că
Tinerimea meseriaşilor români, conduşi de Nicolae Ştefu, interpretează la
Arad în 6/18 iunie 1894, pentru prima dată piesa Sărăcie lucie, „comedie
populară cu cântec într-un act”.25
O interesantă activitate cultural-corală a fost desfăşurată şi de Ioan
Roman, învăţător în Şeitin la sfârşitul secolului al XIX-lea. Învăţătorul,
dotat cu „memorie şi inteligenţă excepţionale” 26 s-a remarcat ca un
susţinător al muzicii corale şi a înfiinţat un cor prin care a reuşit a
„impulsiona viaţa culturală a comunei”27. Sub conducerea sa corul a
participat la mai multe concerte în localităţile din jur. Pe lângă cor,
învăţătorul a organizat şi o trupă de „căluşeri”, al cărui prim vătaf a fost.
Alături de corul condus de Ioan Roman, în Şeitin a apărut al doilea cor,
condus de învăţătorul Dimitrie Mic, care la sfârşitul secolului al XIX-lea era
22

Marco Gabiela Adina, Paşi spre unire..., Nădlac, Ed. Ivan Krasko, 2006, p. 48.
L-a cunoscut pe Ciprian Porumbescu, cu care stabilit legături şi a avut o interesantă
corespondenţă. Colaborarea dintre cei doi este prezentată de Ioan Rusu-Şirianu în ziarul
Românul din Bucureşti la 6 octombrie 1890.
24
Radu Homescu, „Învăţătorul, compozitorul şi publicistul arădean Nicolae Ştefu 18551914”, în Ziridava, nr. III-IV, Arad, 1974, p. 270.
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Ştefan Bozian, Cioplite din topor, Arad, Ed. Gutenberg Univers, 2011, p. 23.
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Ibidem.
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implicat în viaţa culturală. Sub conducerea sa corul a participat la diferite
manifestări artistice, iar cu banii adunaţi învăţătorul a pus bazele unei
biblioteci a şcolii, care la sfârşitul secolului al XIX-lea avea 300 de volume.
Învăţătorul s-a ocupat de funcţionarea bibliotecii până în timpul războiului,
când a fost mobilizat.
La sfârşitul secolului al XIX-lea s-au remarcat preoţii Romolus
Nestor şi Nicolae Chicin. Romolus Nestor s-a afirmat ca un important preot
al românilor din Cenadul Unguresc, fiind un susţinător al culturii naţionale.
A activat în diferite societăţi culturale. Încă de pe timpul cât a fost elev al
Institutului Pedagogic-Teologic din Arad s-a remarcat ca un important
susţinător al Asociaţiei Naţionale Arădene pentru cultura poporului român,
participând la conferinţele organizate în 1892. Este cel care a prezentat
prelegerea Femeia ca factor al civilizaţiunii popoarelor, lucrarea sa fiind
publicată în broşura Conferinţe publice din 1892. Prin articolul său Romolus
Nestor aduce în centrul atenţiei poziţia femei într-o societate care era în
transformare. Insistă pe „menirea femeii ca soţie şi mamă”, dar pledează şi
pentru o educaţie a femeii.
Nicolae Chicin din Nădlac a fost profesor în perioada 1888-1892 la
Institutul Pedagogic-Teologic, unde a predat muzica. În 1891 a fost sfinţit ca
preot în Nădlac, unde a desfăşurat o intensă activitate culturală şi naţională,
s-a îngrijit de situaţia bisericii, iar în timpul păstoririi sale Biserica Ortodoxă
din Nădlac a fost pictată de Ioan Zaicu.
Toţi aceşti preoţi şi învăţători implicaţi în viaţa culturală au
contribuit la luminarea românilor şi la dezvoltarea culturii naţionale. Sunt
cei care s-au remarcat ca importanţi oameni de cultură în lumea rurală
românească şi prin activitatea lor au pregătit societatea românească pentru
realizarea Marii Uniri.
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Vasile Goldiș, revista “Biserica și Școala” și lupta pentru
idealul unitații naționale1
Marius Ioan Grec
Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad
m_grec@uvvg.ro
Marele patriot
român arădean Vasile
Goldiș (1862-1934),
este un model de
personalitate angajată
profund în viața
“cetății”; destinul său
- asumat în mod
conștient – a fost
împletit cu destinul societății din care provenea, punând întotdeauna mai
presus de interesul personal, interesul comunitar. Provenit dintr-o familie
puternic înrădăcinată în morala creștină, tatăl său fiind preot ortodox, Vasile
Goldiș s-a format în acest spirit creștin al iubirii de oameni. La vârsta de 6
ani începe a învăța la școala confesională ortodoxă-română din Ineu, trece
mai apoi la școala confesională românească din comuna Cermei, după cum,
el însuși ne spune într-un interesant înscris autobiografic, demn de toată
crezarea2.
Mediul educațional de acasă - ca fiu de preot - mai apoi anii de
școală, vor avea un impact decisiv asupra personalității viitorului bărbat de
stat, politic responsabil, luptător pentru drepturile românilor ardeleni; toată
viața însă a fost un om atașat valorilor creștine, fiind din acest punct de
vedere un om al Bisericii Ortodoxe, atât în viața privată, cât și în atitudinea
și conduita publică. A fost un intelectual desăvârșit, absolvent eminent al
Liceului “Moise Nicoară” din Arad, unde și-a finalizat studiile în calitate de
șef de promoție.
1

Subiectul a mai fost abordat de autor și în cadrul Congresului național de istorie a presei,
ediția a X-a, Cluj-Napoca, 2017.
2
Autobiograia mea, Vasile Goldiș - este un înscris autograf din anul 1922, care a fost
publicat în Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie, Cluj-Napoca, XXVI, 1983-1984,
Editura Academiei, pp. 475-484.

287

Vasile Goldiș și-a
desăvârșit personalitatea devenit un umanist de o
valoare excepțională - cu
studii de filologie, filosofie
și istorie la Universitățile
din Budapesta și Viena.
Revenind
acasă,
este invitat de episcopul
Ioan Popazu să preia
catedrele de istorie și limba
română de la școala
normală ortodoxă română
din Caransebeș, în anul
1886. (foto: Vasile Goldiș alături de elevii săi la Caransebeș).
Trei ani mai târziu este invitat să preia catedra de istorie și limba
latină a liceului ortodox român din Brașov (unde va rămâne 13 ani). La
maturitate (avea 39 de ani), Vasile Goldiș este determinat de noul episcop al
Aradului - Iosif Goldiș - să preia funcția de secretar consistorial al
Aradului, o funcție răsplătită modest din punct de vedere financiar, dar care
îi va oferi libertatea să se dedice vieții politice, în favoarea națiunii române.
Acest drum pe care a pornit atunci când s-a stabilit la Arad, avea să-l
propulseze, la finele anului 1918 - în postura onorantă de a proclama Marea
Unire a tuturor românilor, la Alba Iulia.
Activitatea remarcabilă politică, a dublat-o cu una publicistică de
excepție; a fost – între altele – coordonatorul ziarului Tribuna de Arad, mai
apoi devenind sufletul ziarului Românul, publicație care va desfășura o
luptă aprigă, pe toate fronturile, pentru a pregăti românii ardeleni pentru
marele pas spre unitatea națională, care se va produce la finele Marelui
Război3.
3

Despre viața lui Vasile Goldiș s-au publicat numeroase volume și studii, numărul lor fiind
prea mare pentru a le menționa aici; amintesc doar câteva dintre publicațiile subsemnatului,
în calitate de autor, coautor sau coordonator al unor cercetări istorice care s-au aplecat
asupra perioadei care a premers sau a urmat Momentului 1 Decembrie 1918 – MOMENT
gândit, pregătit și pus în operă la Alba Iulia de către oameni politici remarcabili care au
făcut cinste Aradului și care si-au câștigat un loc binemeritat în memoria colectivă: Vasile
Goldiș, Ștefan Cicio-Pop, Ioan Suciu: Marius Grec, Muzeul Memorial VASILE GOLDIȘ, în
Studii de istorie, Arad, IV, 2007, pp. 40-43, ISSN 184-2343; Marius Grec, Ioan Stelean
Boia (coordonatori), Aradul și Marea Unire din 1918: culegere de studii, “Vasile Goldiș”
University Press, Arad, 2008; Marius Grec, Muzeul Memorial VASILE GOLDIȘ, nucleu al
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Pentru Vasile Goldiș “problema națională” a devenit principala
țintă a crezului său politic. Prin larga și realista sa viziune politică, bazată pe
o informație sociologică solidă, Vasile Goldiș se plasează în rândul
gânditorilor de marcă din epoca sa, intuind “spiritul timpului”, proces legat
indisolubil de rezolvarea gravei probleme a naționalităților din monarhia
austro-ungară.
În spațiul etnic românesc, ideea de națiune primește o adeziune
populară. Mișcarea pentru unitatea națională devine o mișcare de masă, un
fenomen social și politic de mari proporții4. (în imagine: Ziarul Românul,
alături de Biserica și Școala – vitrină din Muzeul Memorial Universitar
“VASILE GOLDIȘ”).
Fără a aprofunda problema, putem însă să evidențiem unul dintre
elementele esențiale ale concepției lui Vasile Goldiș despre națiune: el
tratează și prezintă națiunea ca pe un fenomen social. Națiunea nu este o
sumă de indivizi, ci fiecare individ este produsul națiunii. Concepția sa,
psihologist-culturală despre națiune, l-a condus la teoria autonomiei

unui viitor muzeu al presei arădene, în Studii și cercetări de istorie a presei (coordonator
Marian Petcu), “Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2008, pp. 93-97, ISSN 978-973664-307-1; Marius Ioan Grec, Marțian Iovan, Ioan Stelean Boia (coordonatori), Vasile
Goldiș, 150 de ani de la naștere (1862-1934): volum omagial, Editura Academiei Române,
București, 2012; Virgil Jireghie, Marius Grec, Vasile Goldiș și Marea Unire, Editura
Mirador, Arad, 2012; Marius Ioan Grec (coordonator), 95 de ani de la Marea Unire,
“Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2013.
4
Stelean Boia, Vasile Goldiș și problema națională, în Marius Ioan Grec, Marțian Iovan,
Stelean Ioan Boia (coordonatori), op.cit. p. 46.
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națiunilor în calitatea lor de comunități rezultate din interacțiunea
caracterelor și destinelor…5. Goldiș scria:
“Eu doresc ca românii din Transilvania să se înmulțească, să se
îmbogățească, să se culturalizeze, să aibă multe școli, academie, teatru,
universitate, bănci, tot felul de asociații, fabrici, o clasă de agricultori
civilizată și mulțumită, o clasă mare a burgheziei și o intelectualitate
puternică”6.
Care este modalitatea prin care românii puteau atinge aceste
deziderate? Desigur, o întrebare retorică; era destul de limpede că românii
aveau nevoie de un acces cât mai larg la educație, o educație națională.
Școala și Biserica, cele două instituții care vor influența decisiv destinul
românilor ardeleni și bănățeni, poate mai mult decât factorul politic, sau mai
bine spus, în comuniune toți acești factori.
În calitate de secretar consistorial la Arad, Vasile Goldiș nu putea să
neglijeze “Biserica și Școala”- Revistă bisericească, școlară, literară și
economică, în care a publicat articole remarcabile, transformând și această
revistă într-un organ de presă națională, publicația având un rol bine
determinat în demersul românilor la realizarea unității naționale, iar mai
apoi un rol deosebit în omogenizarea spirituală a tuturor românilor din
România întregită.
Acest organ de presă al Episcopiei Aradului avea un dublu avantaj:
a. ajungea în mai toate colțurile locuite de credincioșii ortodocși
din zona Aradului și cele adiacente.
b. Credibilitatea foarte mare de care se bucura această publicație.
Nu trebuie să ne îndoim de importanța presei naționale din Arad:
“Tribuna” și “Românul”, organele de presă cele mai importante ale
românilor ardeleni, care au avut un rol determinant în pregătirea
MOMENTULUI 1 DECEMBRIE 1918, dar politicienii nu ar fi reușit în
demersul lor fără sprijinul necondiționat al Bisericii Ortodoxe, dar și a celei
Unite. Această simbioză: biserica - școala - politica națională, au condus la
consolidarea conștiinței naționale, fundamentată pe cele mai importante
valori naționale, care au stat la baza educației naționale.
“Biserica și Școala” - Revistă bisericească, școlară, literară și
economică, apare începând cu ianuarie 1877, într-un tiraj săptămânal
variabil; primul redactor este Vasile Mangra, urmat – până în anul 1918 – de
5

Ibidem, p. 49.
Vasile Goldiș, A nemzetisegi Kerdesrol (Despre problema naționalităților), Tipografia
Concordia, Arad, 1912, p. 59.
6
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Augustin Hamsea, Roman Ciorogaru și Teodor Botiș7. Deviza pe care și-au
asumat-o redactorii acestei publicații, a fost: IN HOC SIGNO VINCES
(formulare, în limba latină, a unui dicton preluat din limba greacă, care în
traducere înseamnă: Sub Acest Semn vei Învinge). La începutul lunii
februarie 1877, episcopul Ioan Mețianu motivează necesitatea apariției
revistei, adresându-se în primul rând protopopilor, pentru: “luminarea
clerului și învățătorilor” …, dar și pentru: “publicațiunile oficioase ale
eparhiei”8.
Revista este redactată într-un limbaj accesibil, iar temele - cel mai
des întâlnite - se referă la rolul preotului în Biserică, în comunitate… cele
mai adecvate metode de îmbunătățire a activității didactice, necesitatea
îmbunătățirii frecvenței școlare. Sunt bine reprezentate studiile de istorie
ecleziastică, biografiile unor persoane ilustre, paginile de istorie biblică,
problemele de teologie sistematică sau practică… numeroase fiind și
articolele ce privesc educația tinerilor, educația confesională…
Problemele culturale sunt o prezență constantă în paginile revistei.
De remarcat este numărul mare de informații care sunt prezente în paginile
publicației, venite de peste Carpați, realizându-se astfel un pod de
informații, peste munți. Este acesta un semnal foarte clar al dorinței
românilor – indiferent de care parte a Carpaților se aflau – de a se pregăti,
spiritual, în direcția formării unei conștiințe naționale unitare, pregătindu-se
astfel unirea. În acest sens este foarte interesantă o particularizare a acestor
informații – dată de constanta apariție, în numeroase și diferite articole, a
informațiilor despre Academia Română, instituție percepută ca suprem for
de cultură al tuturor românilor9.
Este evident că această publicație, Biserica și Școala, era “de facto”
un Buletin Informativ al națiunii române în ansamblul ei. În preajma unirii,
atât în perioada premergătoare, dar și în cea următoare unirii, revista a

7

A se vedea remarcabila monografie, Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură.
Mentalități (1701-1918), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006 (740 p.), în
special subcapitolul Revista “Biserica și Școala” (1877-1918), pp. 360-362. Monografia
vine în prelungirea unei alte cercetări, anterioară, Pavel Vesa, Incursiuni în istoriografia
ecleziastică arădeană, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2004. Menționăm și volumul
coordonat de Vasile Popeangă, Vasile Pop, Episcopia Aradului în vremuri de răscruce
istorică (1918-1948). Colecție de documente, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a
Aradului, Arad, 2006 (804 p).
8
Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalități (1701-1918), Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, p.360.
9
Ibidem, p. 361.
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îndeplinit un rol de informare de prim rang, pentru toți românii – în special
al celor din Ardeal și Banat.
Numărul colaboratorilor revistei a fost foarte mare. În afară de
personalitățile marcante ale bisericii și culturii românești, pot fi întâlnite și
numele modeste, ale unor preoți, învățători, studenți sau chiar simpli
credincioși ai Eparhiei Aradului, care au contribuit la trezirea conștiinței de
neam… aria de răspândire a revistei cuprinzând cu precădere zona Aradului,
Timișului, Bihorului…10, dar cu certitudine că ideile și informațiile din
cuprinsul ei erau mai apoi răspândite în zone mult mai extinse.
Vasile Goldiș a utilizat și acest canal de comunicare și informare
pentru a pune la dispoziția națiunii române informații relevante, care ar fi
putut contribui la întărirea „spiritului național,” mai ales că din 1901 va
îndeplini funcția de secretar consistorial al Episcopiei Aradului, fiind astfel
implicat direct în finanțarea revistei.
De altfel, Nicolae Iorga – aflat într-o vizită la Arad în 1906 observa atmosfera orașului, un oraș în care: “românii sunt foarte tari în
Arad au și un episcop ortodox pe smeritul călugăr Ignatie Papp, un seminar
bun, o excelentă preparandie, revista Biserica și Școala și foaia Tribuna. Ei
sunt bine reprezentați în adunarea comitatului, unde se vorbește slobod
românește”11.
Vasile Goldiș era conștient că atingerea idealului național suprem
(statul tuturor românilor) nu poate fi atins decât prin implicarea unui
număr cât mai mare de cetățeni activi, conștienți și solidari. Solidaritatea
tuturor românilor într-un ideal comun, nu se putea realiza decât prin
credință și educație / învățătură, iar revista Biserica și Școala, purta în
chiar titulatură, cele două componente esențiale ale educației naționale.
În cuvântul pe care l-a adresat învățătorilor la reuniunea acestora, la
începutul anului 1903, Vasile Goldiș arăta:
“Suntem în biserică, și în acest sfânt locaș aveți a vă împlini o sfântă
dorință, ca să vă puneți înșivă căpetenii, care să vă conducă, să vă lumineze,
să păzească cinstea învățătorimei românești confesionale și să promoveze
interesele ei… E frumoasă chemarea dascălului. El este paznicul celui mai
scump tezaur al nostru, paznicul nădejdilor noastre, al viitorului nostru… al
nostru ca biserică și națiune… Sunt grele vremurile, iubiți dascăli români.
Grele sunt și pentru voi. Însă nu disperați, ci mai vârtos prin credință tare în
10

Ibidem, p. 362.
Nicolae Iorga, Neamul românesc în Ardeal și Țara Românească la 1906, București,
Editura Saeculum I.O., 2009, p. 354.
11
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Dumnezeu și prin eroica voastră jertfire de sine, ajutați la înălțare pe iubitul
nostru popor. Voi mă auziți, mă înțelegeți”12.
În alt articol (“Un început primejdios”), Vasile Goldiș sublinia:
“Omul cu mintea sănătoasă trebuie să înțeleagă, că în astfel de
timpuri toți fii buni ai bisericii și neamului nostru nu cearta, nu
neînțelegerea, ci buna înțelegere trebuie să o caute. Că nu este timpul acum
pentru vanități și deșertăciuni și ambițiuni, ci este timpul, care reclamă cea
mai serioasă și cea mai armonioasă conlucrare preoți și laici, învățători și
avocați, Episcop și cinstitul muncitor, cu toții umăr la umăr trebuie să
punem, dacă este să ieșim teferi din zilele grele, ce au dat peste noi …”13.
Paginile revistei Biserica și Școala (publicație care prezenta
punctual de vedere oficial al Episcopiei Ortodoxe a Aradului) au găzduit
ample relatări de la evenimentele de la Alba Iulia, unde – pe lângă Rezoluția
Unirii - se scoate în evidență și contribuția Bisericii la realizarea Marii
Uniri. Pe prima pagină a ziarului este publicată adeziunea ortodocșilor și
greco-catolicilor I.I. Papp, M. Cristea, I. Hoszu, D. Radu, T. Frențiu din 8
noiembrie 1918, prin care au declarat că sprijină activitatea C.N.R.C.
Urmează o circulară adresată românilor ortodocși din Transilvania, semnată
de episcopul arădean I.I. Papp, care era și locțiitor al mitropolitului și de
episcopul Caransebeșului Miron Cristea. Prin circulară se aducea la
cunoștința preoților cele hotărâte la Alba Iulia și se arăta că s-a înființat
Marele Sfat.
În numărul 48 al revistei Biserica și Școala, din 25 noiembrie / 8
decembrie 1918, sunt relatate cele petrecute la Alba Iulia și este redat
discursul Episcopului I.I. Papp, care arată rolul Bisericii Ortodoxe, care a
căutat să asigure națiunii, condiții favorabile pentru a se putea dezvolta în
plan politic și cultural14.
Revista Episcopiei Aradului și-a îndeplinit rolul său educativ confesional și național - și după realizarea unirii, fiind în continuare un
purtător de cuvânt important în dificila misiune care a urmat unirii:
omogenizarea spirituală a tuturor românilor de pe versanții munților, o
continuitate a Rezoluției Marii Uniri, adoptată la Alba Iulia, dar redactată la
12

Cuvântare rostită la adunarea generală extraordinară a învățătorilor din protopopiatele
bănățene ale diecesiei Aradului, de comisarul consistorial Vasile Goldiș, în Biserica și
Școala, nr. 1, 19 ianuarie – 1 februarie 1903, p. 1-2.
13
Vasile Goldiș, Un început primejdios, în Biserica și școala, Arad, 13-26 noiembrie, 1905,
nr. 46.
14
Vasile Goldiș, Studii și documente, vol. I (ediție îngrijită de Eugen Gagea), Editura
Gutenberg Univers, Arad, 2013, p. 112.
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Arad, de elita intelectualității ardelene – în frunte cu Vasile Goldiș și citită
de acesta.
“Când dl. Vasile Goldiş, terminând cetirea proiectului de rezoluţiune
esclamă: Trăiască România Mare", întreaga sală într-un elan de nespusă
însufleţire isbucneşte în ovaţii şi aplause frenetice. Arhiereii şi întreg Marele
Sfat se ridică de pe scaune. Idealul naţional se înfăptui şi pământul sfânt al
mândrei noastre împărăţii e udat de lacrămile bucuriei şi ale emoţiunii.
Momentul istoric nu se poate descrie”15.
Popularitatea de care s-a bucurat Vasile Goldiș în rândul ardelenilor
și bănățenilor nu a scăzut, după 1918, dimpotrivă, s-a consolidat. Un
exemplu elocvent îl putem vedea relatat în revista Biserica și Școala,16
atunci când Vasile Goldiș a fost ales la Timișoara, Președinte al ASTREI în
unanimitate, prin aclamații generalizate, fără a fi nevoie de alte demersuri:
“D. prof. univ. Marin Ștefănescu de la Universitatea din Cluj, urcând
la tribună, atrage atenţiunea adunării generale asupra faptului, că persoana
pe care o vor alege pentru postul vacant să fie o persoană respectabilă în
toate privinţele. În acest moment un glas din sală strigă: „Trăiască Vasile
Goldiş". Ca la un semnal, sala erunpe în strigăte de: Trăiască Goldiş! …
Trăiască președintele Vasile Goldiș! …”.
În cuvântul rostit, la instalarea Episcopului Grigore Comșa, șapte ani
mai târziu, Vasile Goldiș după ce aprecia că ne aflăm la zi de sărbătoare,
spunea următoarele:
“…Toată cultura și civilizația noastră de azi, tot confortul nostru,
toate cunoștințele noastre, graiul ce-l vorbim, gândirea care ne înalță,
națiunea din care ne mândrim a face parte, idealurile cărora ne
închinăm, patria prin care ne glorificăm, toate sunt patrimoniul sfânt de
la strămoși… Aradul a mers în fruntea națiunii române care-și pregătea
libertatea și independența. De aici se vestea idealul și apostolia lui… de
aici, din Arad, s-a condus revoluția românească în anul 1918, de aici s-a
convocat istorica adunare națională în același an la Alba Iulia, care a
proclamat unirea noastră cu Patria Mamă, în orașul acesta, au fost
plăsmuite hotărârile acelei adunări, care pentru toate vremurile, vor
constitui temeiuri ireductibile democrației, libertății și dreptății. ”17.
Concluzii
15

Biserica și Școala, nr. 48, anul XLII, 1918.
Biserica și Școala, nr. 35, anul XLVII, 1923.
17
Biserica și Școala, nr. 30, anul XLIX, 1925.
16

294

Revista “Biserica și Școala” reprezintă un moment de referință în
viața bisericească, națională și culturală a românilor arădeni, fiind unicul
îndrumător al clerului, învățătorilor, credincioșilor din cuprinsul eparhiei,
sub raport religios-moral și cultural. Prin conținutul tematic, prin orientarea
programatică, prin ecoul de care s-a bucurat în rândul românilor și prin
influența pe care a avut-o asupra opiniei publice românești, revista “Biserica
și Școala” poate fi considerată cea mai prestigioasă publicație arădeană din a
doua jumătate a secolului al XIX-lea și primele două decenii ale secolului
următor.
Iată câteva dintre argumentele care l-au determinat pe Vasile Goldiș
să sprijine editarea și răspândirea acestei publicații, chiar și atunci când
susținerea financiară a acesteia era dificil de făcut. Pe lângă rolul
confesional îndeplinit, revista a devenit - pentru perioada mai sus amintită o adevărată tribună de educație politică în spirit național, în spiritul
timpului.
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Pictorul Filip Matei (1853-1940). Restituiri artistice
Preot dr. Valentin Bugariu,
Timişoara

Anul 2017 a fost proclamat de Patriarhia Română An Omagial al
pictorilor bisericești. În ton cu această hotărâre în cele ce urmează am
creionat câteva date despre viața și activitatea celui mai prodigios prin
cantitate și varietate a picturii bisericilor din Banat. De la el ne-au rămas
lăcașuri de cult pictate în Banatul istoric, adică Banatul sârbesc, în județele
Caraș-Severin, Timiș, apoi Mehedinți și pe valea Mureșului. Printre
renumitele ateliere de pictură religioasă din Banat a fost și cel al lui Filip
Matei, mai întâi în Oravița, apoi în Bocșa, care a desfășurat o vastă și
prolifică activitate, o perioadă de mai bine de șase decenii, lăsând în urma
lui nu numai opere și lucrări de iconografie bisericească, dar pregătind în
atelierul său și câteva generații de zugravi și pictori vestiți. Numele lui Filip
Matei este pomenit în numeroase monografii de biserici pe tot cuprinsul
Banatului, de la Mureș până la Dunăre, păstrându-se până astăzi, în zeci de
sate, mai ales în partea de sud a provinciei, nenumărate iconostase (…)
precum și scene biblice sau evanghelice, realizate de acest meșter atât de
apreciat și de reputat1.
Ortodoxia este organic legată de icoană. Reprezentarea vizibilă a
evenimentelor biblice dă propovăduirii Evangheliei o bază pedagogică.
Pictura murală a bisericilor ortodoxe urmărește să integreze totul în misterul
liturgic, încât chiar în afara sfintelor slujbe, totul în biserică este în
așteptarea Sfintelor Taine. Dar această așteptare –ea însăși sfântă, deoarece
e întru totul plină de prezență divină– constituie un efect al acțiunii
icoanelor asupra sufletelor: figuri prelungi și avântate către cer înfățișate în
icoane și în locul cel mai înalt din biserică, ținând în mâna sa viața fiecăruia
și a tuturor. În acest chip, în iconografia Bisericii, totul este adunat și
ordonat într-un cosmos liturgic, în care ,,toată suflarea laudă pe Domnul”2.
Banatul a suferit în decursul timpului o influență a artei baroce. Acest lucru
a fost posibil și datorită meșterilor atât al celor care au proiectat, apoi zidit și
pictat bisericile ortodoxe. Mulți dintre pictorii care au activat în Banat au
1

Florea Jebelean, Igriș. Monografie, Editura Mirton, Timișoara, 2009, p. 230. (Se va
prescurta în continuare Igriș...).
2
Ene Braniște, Liturgica Generală, ediția a II-a revăzută și adăugită, Editura Institutului
Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1993, p. 412.
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fost autodidacți învățând arta din manuale apusene, alții au reușit să urmeze
școli la Roma și Viena, deci tot de factură apuseană. Barochizarea
lăcașurilor a implicat adaptarea decorului interior specific bisericii ortodoxe
la un spațiu arhitectonic cu altă configurație, justificând reforma în
domeniul vizualului, care presupunea în paralel păstrarea definiției bisericii
tradiționale. Pornită de la nivelul conducerii spirituale, noua orientare a
impus în primul rând primenirea conceptelor teologice tradiționale,
acceptarea ideilor de nuanță aristotelică și o nouă perspectivă asupra lumii,
conformă principiilor raționaliste și deiste ale Secolului Luminilor3.
Influența aceasta este sesizată și la nivelul picturii: a metodei de lucru, de
înfățișare a personajelor sau a scenelor biblice, din care observăm o
dimensiune didactică sau moralizatoare a reprezentărilor dar și a
materialului folosit: uleiul, de aici majoritatea picturilor murale, chiar și
iconografice sunt realizate în această tehnică. Iconostasul sau tâmpla este de
acum orientat vertical împărțit în trei secțiuni prin mari și bogate decorații,
împreună cu pictura murală și cu noul mobilier liturgic a accentuat
atmosfera occidentalizantă din noile biserici în care decorul a fost organizat
după principiul bisericii ceremoniale baroce4.
Filip Matei se înscrie în tradiția picturală a Banatului de la sfârșitul
secolului al XIX-lea și începutul celui următor. Moalerul, așa cum semnează
pe mai multe icoane și picturi murale s-a născut în Igriș la 5 ̸ 17 martie
1853. În registrul de botezați pe anul 1853, la foaia 88, poziția nr. 523 ̸ 340,
este notat în ziua de 8 martie. S-a născut pruncul parte bărbătească în luna
martie 5 a anului celui mai sus arătat. Tatăl pruncului Isaia Matei și mama
Eva, locuitori ai Igrișului. S-a botezat și s-a uns cu Sfântul Mir prin preotul
Arcadie Georgevici, paroh al sfintei biserici cu hramul Arhanghelilor Mihail
și Gavriil, care se află în Igriș, în luna și ziua ce s-a pus sub anul și s-a dat la
Sfântul Botez pruncului Filip, nașul lui a fost Filip Galu locuitoru Igrișului.
Pruncul a fost botezat la 3 zile după naștere la 8 ̸ 20 martie5.
În 1866, când copilul a avut 13 ani din cauza secetei și a foametei
fiind o recoltă slabă, părinții s-au mutat în satul Murava (azi Șemlacu Mare)
și au lucrat aici. Aici vara Filip a păzit oile sătenilor, iar iarna mergea la

3

Dorina Sabina Pârvulescu, Iconostasul în Banat, Editura Mirton, Timișoara, 2002, p. 4.
(Se va prescurta în continuare Iconostasul…).
4
Dorina Sabina Pârvulescu, Iconostasul…, p. 20.
5
Aurel Cosma jr., Însemnări despre pictorul de biserici Filip Matei (1853-1940), Fond de
arhivă, nr. 32, Mitropolia Banatului, ms. (Se va prescurta în continuare Însemnări despre
pictorul…).
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școală să învețe carte6. Învățătorul Gheorghe Popovici a jucat un rol
deosebit în formarea viitorului pictor.
După trecerea acestei perioade mai grele, familia Matei s-a reîntors
în satul natal. Între timp tatăl orbise, iar tânărul Filip a trebuit să urmeze o
meserie fiind la început dat ca ucenic de cojocar. Nu s-a simțit atras față de
acest meșteșug iar pentru a evada s-a hotărât să plece în lume, fără să spună
nimănui nimic. A pornit pe jos spre Becicherecul Mic, iar de aici și-a
continuat drumul a doua zi până la mănăstirea Sîngeorge, aproape de Gătaia,
iar a treia zi a ajuns la Murava unde l-a căutat pe fostul său învățător
Gheorghe Popovici. A fost bine primit și a sosit la momentul potrivit,
întrucât pictorul Mihai Popovici de la Oravița căuta un ucenic7.
Prin intermediul învățătorului a ajuns ucenic în atelierul Popovicilor
din Oravița. Aici a deprins tehnica picturii alături de primii dascăli Dimitrie
Popovici, tatăl său adoptiv, la rându-i ucenic al pictorului Dimitrie Turcu.
Mihai Popovici a deprins și el acest meșteșug tot în acest atelier. Aici l-a
cunoscut pe Nicolae Popescu din Zorlențu Mare pe care l-a ajutat la pictarea
bisericii din Seleuș în anii 1869-18728 și Pesac în 1877. Cu această ocazie
Filip Matei a executat picturile secundare9.
Ca toate celelalte, centrul orăvițean a cunoscut o perioadă de început,
ce se sincronizează cu activitatea întemeietorului său Ștefan Popovici, care
preia tradițiile școlii de pictură a Diaconoviceștilor (fapt concludent pentru
existența unei continuități artistice în arta plastică bănățeană), urmând o
perioadă de înflorire, cuprinsă între deceniile al doilea și al șaptelea al
secolului al XIX-lea, în care au activat – mai mult sau mai puțin –
concomitent Dimitrie Popovici, Mihai Popovici, apoi o perioadă de declin și
de stingere în care poate fi încadrată opera lui Matei Popovici și Nicolae
Hașca, cuprinzând a doua jumătate a veacului al XIX-lea și începutul
secolului XX. La acestea se adaugă faptul că multe din picturile murale din
biserici reprezintă opera colectivă a mai multor pictori din acest centru,
aparținând unor generații diferite și cu stiluri deosebite10.
6

Aurel Novac, Amintiri din viața pictorului și prietenului meu de suferință Filip Matei, 23
ianuarie 1969 (mss. dactilo în Biblioteca Orășenească ,,Tata Oancea” din Bocșa. Autorul
aduce mulțumiri doamnei bibliotecar Gabriela Șerban pentru menționarea acestei surse), în
continuare se va prescurta Amintiri din viața pictorului….
7
Aurel Cosma jr., Însemnări despre pictorul….
8
Costa Roșu, Adrian Negru, Bisericile ortodoxe românești din Banatul sârbesc, fotografii
de Marius Roșu, Editura ICRV Zrenianin ̸ Editura Fundației Novi Sad, 2013, p. 280. (Se va
prescurta în continuare Bisericile ortodoxe românești...).
9
Aurel Cosma jr., art. cit.
10
Rodica Vârtaciu, Centre de pictură românească din Banat. Secolul al XIX-lea, Editura
Eurobit, Timișoara, 1997, p. 48-49. (Se va prescurta în continuare Centre de pictură
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După moartea tatălui adoptiv și a lui Mihai Popovici, Filip Matei a
moștenit atelierul și a terminat lucrările deja începute așa cum s-a menționat
biserica din Pesac. În 1877 Matei s-a căsătorit cu Emilia Diaconovici
împreună conviețuind 50 de ani. Emilia fusese descendentă din familia
pictorului Gheorghe Diaconovici Loga. Aceasta a avut o casă în Bocșa
Română unde a fost instalat și atelierul soțului ei.
Bocșa a avut o tradiție în măiestritul picturii. În veacul al XVIII-lea
diaconul Vasile a înființat la Bocșa Montană o școală de pictură. Această
inițiativă este continuată de pictorul academic Mihail Velceleanu care a
executat în primul rând comenzi de pictură bisericească, murală, iconostase,
icoane pe lemn sau pânză și steaguri.
Mihail Velceleanu a fost un reformator în arta bănățeană. În pictura
bisericească formele tradiționale impuse de arta bizantină se adaptează la
noile tendințe, pătrund portretele și peisajul, se schimbă tehnicile și gustul.
Trecerea de la micile biserici de lemn la amplele spații ale noilor construcții
de zid –adesea monumentale– modifică tehnica de lucru și viziunile 11.
Avem informația potrivit căreia Filip Matei fusese elevul lui Velceleanu 12.
Atât de la Popovicii din Oravița, din colaborarea ulterioară cu academicii
Nicolae Popescu și Mihail Velceleanu, Filip Matei a devenit cel mai
productiv pictor de opere religioase.
Prin deschiderea propriului atelier la Bocșa, Filip Matei a pus sfârșit
unei epoci și anume aceea a sistemului diletant13. În atelier i-a avut pe unii
parteneri, pe alții ucenici pe Gheorghe Marișescu, Ștefan Lazăr, Iosif Liuba,
Nicolae Popovici, Mihai Spineanu, Iosif Matei, apoi Ioan Zaicu.
Filip Matei a reușit să ridice o casă sub aspect de vilă într-o
arhitectură ,,nemțească” după planul său împodobită cu pictură. Aici a
funcționat până aproape de sfârșitul vieții atelierul de lucru. Iată o mărturie
contemporană: ,,Am cunoscut pe acest om din anii copilăriei mele. L-am
stimat și l-am iubit pentru că avea o fire plină de veselie și foarte
interesantă, încât aș fi stat zi și noapte ca să-i ascult sfaturile și poveștile lui
pe care le rostea cu o voce clară ce apăsa fiecare cuvânt; iar când cânta în
strana bisericii, vocea lui clară avea un farmec deosebit. Casa lui din
Vasiova, pe care a zidit-o în formă de vilă, încadrată de o grădină mare,
plină cu flori și pomi roditori, a fost o frumusețe ce desfăta privirea, ca un
românească...).
11
Gheorghe Jurma, Vasile Petrica, Istorie și artă bisericească, Editura Timpul, Reșița,
2000, p. 25. (Se va prescurta în continuare Istorie și artă...).
12
Ion B. Mureșianu, Colecția de artă religioasă veche a Arhiepiscopiei Timișoarei și
Caransebeșului, Editura Mitropoliei Banatului, Timișoara, 1973, p. 84.
13
Adrian Negru, ,,Pictura, arhitectura și sculptura bisericilor”, în vol. Costa Roșu, Adrian
Negru, Bisericile ortodoxe românești..., p. 19.
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colțișor de rai pe pământ. Filip Matei a fost un om cinstit, muncitor și
neîntrecut în toate. A lăsat urmașilor amintiri și urme neșterse în arta picturii
bisericești din Banat. A fost un naționalist înflăcărat și un luptător neînfricat
al cauzei românești încă pe vremea regimului maghiar. A fost un român
adevărat care a participat la toate luptele și manifestările naționale, alături de
Brediceanu, Braniște, Popovici, Maniu, Ciceo-Pop, Mihail Gașpar și alții”14.
Casa este prevăzută cu o poartă mare din lemn, iar intrarea se face
într-un gang mare deschizând o panoramă minunată asupra întregii curți și
grădini. Panorama este minunată deoarece te întâmpină florile de toate
culorile, flori existente acolo dintotdeauna. De o parte și de alta a gangului
se întinde casa: două compartimente, unul de partea dreaptă și celălalt de
partea stângă fiecare constând în trei camere, bucătărie, cămară, pivniță și
hol. Cele două compartimente sunt despărțite de treptele din lemn sculptat
care duc în pod. Tot în pod există și o cameră cu fereastră spre stradă,
cameră care la acea vreme era folosită de pictorul Filip Matei ca atelier.
Deși ștearsă de vreme zugrăveala se mai păstrează pe alocuri și astăzi.
Interiorul locuinței constituie cea mai concludentă expresie a
modului de viață și a spiritualității, a ideilor, a vieții familiale și sociale a
vasiovenilor. Ca fiecare casă țărănească și casă vasioveană are o cameră de
oaspeți, care aici este ,,camera de la drum” unde sunt păstrate cele mai bune
și de valoare lucruri. La familia Mircea una dintre camerele de la drum (cea
din stânga) păstrează zugrăveala lui Filip Matei, zugrăveală care s-a păstrat
destul de bine. În afară de faptul că pereții sunt crăpați, culorile sunt vii și
neșterse de timpul care a trecut: buchete de flori viu colorate în roșu,
albastru, auriu, iar plafonul maroniu și cărămiziu. Casa nu a suferit
modificări de-a lungul timpului. Totul este ca pe vremea lui Filip Matei în
afară că s-a betonat curtea, iar livada a fost înjumătățită pentru a cultiva
porumb15. În această casă s-a născut la 1900 compozitorul și muzicologul
bănățean Zeno Vancea ai cărui părinți locuiau în chirie aici.
Casa a fost vândută în 1930 de Filip Matei plugarului Mircea Petru
care a lasat-o moștenire fiului său, Iosif care l-a rându-i a lăsat-o fiului
Nicolae. După moartea lui Nicolae Mircea o parte din casă a fost cumpărată
de Petru Segărceanu care a angajat un pictor profesionist să
restaureze ,,urmele” lăsate de Filip Matei și a fost de acord cu amplasarea

14

Eugen Stan, ,,Serial autobiografic al condeierului Aurel Novac din Vasiova (III)”,
în ,,Renașterea bănățeană. Magazin”, p. 86.
15
Gabriela Șerban, ,,Știi, aici era pe vremuri casa lui Filip Matei…”, în rev. ,,Bocșa
Culturală”, an V, nr. 7-8-9 ̸ 2004, p. 8-9.
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unei plăci comemorative, conștient de valoarea, mai ales culturală, a
acestei ,,case de cultură” a anilor 1877-193016.
Așadar, casa pictorului Filip Matei nu deținea doar atelierul propriuzis, ci tot aici se pregăteau coriștii locului conduși de Aurel Novac, aici se
declamau poezii, aici era centrul inițiativelor politice românești deoarece
Filip Matei fusese și președintele ASTREI locale dar și al Societății de
Lectură ,,Doina”.
Pictorul era dublat de poet și de epigramist. Se păstrează o poezie
intitulată Cucu din Vasiova care a fost publicată în suplimentul
umoristic ,,Cucu”, suplimentul publicației ,,Foaia Poporului Român”,
proprietar Dimitrie Birăuțiu din Budapesta în nr. 45 și 46 ̸ 1910. Pentru
iscălirea acestei poezii împreună cu Aurel Novac, Filip Matei și-a petrecut
aniversarea celor 60 de ani de viață în temnița Köbanya din Budapesta.
Poezia a fost îndreptată împotriva preotului Coriolan Zuiac din Vasiova care
ofensat fiind s-a adresat Tribunalului budapestan care i-a condamnat pe cei
doi autori la 3 respectiv 4 luni de închisoare. Iată versurile
incriminatorii: ,,La alegerea de deputat ̸ Ce-a făcut popa Zuiac, ̸ S-a făcut că
să zăuită ̸ La alegerea trecută ̸ Să fie conducător ̸ Pentru sărmanul popor. ̸
Tot așa și dascălu (socru popii) ̸ De frica inspectoratului ̸ Și un neamț bun și
cuminte (Villi Katona – primar ) ̸ Ne-a condus atunci nainte ̸ Tot strigând
dar unde drac ̸ S-a ascuns popa Zuiac? ̸ Doar n-o fi plecat la munte ̸ De nu e
acum în frunte ̸ Iar poporu-nfuriat ̸ În continu a strigat ̸ De nu te învățăm noi
minte ̸ Că-ți rupem reverenda nouă ̸ Și-ți spargem capu-n două ̸ Ș-atunci
popa vai de mine ̸ De frică și de rușine ̸ Pe frică el a votat ̸ Ș-apoi iute s-a
spălat”17.
Poezia aceasta trebuie înțeleasă în contextul vremii. Românii au
luptat pentru obținerea de drepturi sociale și naționale precum și pentru
unire fiind grupați în jurul Partidului Național Român. Tot temniță pentru
cauza națională a suferit în preajma alegerilor din 1910 și Mihail Gașpar: ,,
…Presupunând guvernul că avem să ne amestecăm și noi în luptă ne-a
ridicat de acasă în preajma alegerii. Eu am plecat în 1 februarie de la Lugoj
pe o zi de iarnă de toată frumusețea. Domnea un ger cumplit și un strat gros
de zăpadă acoperea pământul. Ajuns la Seghedin pe la ora 8 dimineață miam asigurat o birjă și coborâi bagajul, o coșară cât minunea cu care pleacă
lumea la băi vara. Luasem cu mine albiturile trebuincioase și o întreagă
bibliotecă. Era doar vorba de 10 luni de zile.
Cum eram însă alterat sufletește am uitat să dau birjarului adresa.
Cam pe la mijlocul drumului îmi adusei aminte că birjarul a pornit-o cu
16
17

Gabriela Șerban, ,,art. cit”.
Aurel Novac, Amintiri din viața pictorului…, p. IV-V.
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mine așa în neștire. Dau să-l opresc și-i zic: Stai prietene, să-ți spui unde să
mă duci. Ungurul mă privește cu coada ochiului și făcând un gest larg cu
mâna în care ținea biciul îmi răspunde: -Las՚ părinte, când vine un popă părinte, când vine un popă
valah cu așa un cufăr mare la Seghedin acela numai la temniță poate să
meargă!
O clipă rămăsei cu gura căscată în fața acestei profunde înțelegeri a
chestiei naționale. Pe urmă, confirmai lucrul iar ungurul încheie scurtul
dialog cu cuvintele: Apoi ce-ți spuneam eu? Nu՚ părinte, când vine un popăs copil de ieri alaltăieri, am
dus eu și pe ăi cu memorandum. Așa zău! […].
Celula avea o lungime de 4 pași și lățime de doi. Un pat, un scaun,
un cuier, un dulap, o scuipitoare și o masă formau mobilierul. […] Așa mi-a
fost intrarea în temnița din Seghedin în anul mântuirii 1907 ziua întâi din
luna februarie”18.
Cele 3 luni pentru Aurel Novac și 4 luni pentru Filip Matei au fost în
perioada cât au împărțit celula și un timp al confesiunilor. Aici Aurel Novac
a avut prilejul să-l asculte pe pictorul Filip Matei și povestea vieții lui
zbuciumate. ,,De la el am învățat cântece patriotice pe care le-am cântat cu
însuflețire la toate petrecerile coriștilor, praznice, zile onomastice, căsătorii.
Ca amintire scriu aici poezia melodiei învățate de la Filip Matei în temnița
de la Budapesta pe care am cântat-o de zeci de ori la cererea coriștilor,
publicului și chiar la București (1906) pe când eram sub regim
unguresc: ,,Până când frate ardelene, ̸ Să te lupți tot cu nevoi – ̸ Până când o
bănățene, ̸ Râde-or, râde-or ungurii de noi? ̸ … ̸ Frați români scăpați moșia, ̸
Faceți toți piept bărbătesc – ̸ Reîntocmiți iar România ̸ Măriți, măriți neamul
românesc. ̸ … ̸ S-arătăm în lumea toată ̸ Că românul n-o pierit ̸ El în vorbă și
în faptă ̸ Este, este vrednic de trăit. ̸ Că nici timpurile grele, ̸ Nici maghiarul
cel păgân – ̸ N-a curmat zilele mele, ̸ Căci am, căci am fost și sunt
român!”19.
Același Aurel Novac mărurisește despre suferințele îndurate din
partea stăpânirii maghiare, dar și activismul din ziua alegerilor: ,,În casa lui
ne-am adunat și am ținut probe de cor și teatru sub conducerea mea (A. N.).
Amintesc aici că subsemnatul (A. N.) și președintele Filip Matei am fost
trași la răspundere și somați de fibirăul ungur Knoty (1907) să schimbăm
cântecul Pe-al nostru steag e scris unire pe care l-am înlocuit cu
Dorul înstrăinatului ce se sfârșește cu cuvintele: …ș-atunci să strig
trăiască, trăiască frații mei și Țara Românească și toți vitejii ei, iar la
18

Mihail Gașpar, ,,Cum am intrat în temniță. Amintiri din viața de gazetar”, în
rev. ,,Răsunetul”, 1918, nr. 5, p. 3 după Valentin Bugariu, Protopopul Mihail Gașpar.
Studiu monografic, Editura Eurostampa, Timișoara, 2007, p. 85-86.
19
Aurel Novac, Amintiri din viața pictorului…, p. V.
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urmă la insistențele publicului din sala plină până la refuz am cântat și
Pe-al nostru steag….
La alegerile de deputați pentru Parlamentul din Budapesta, tot la casa
lui Filip Matei ne-am adunat alegători și coriști îmbrăcați în haine albe de
țărani, cu pene în căciula de astragan, și cizme, am pornit cântând Marșul.
Cu pas militar am intrat cântând până în centrul Bocșei Române, până la
casa comerciantului Tranda, unde erau adunați alegătorii români din Bocșa
Română, Bocșa Montană, Ramna, Berzovia, Fizeș, Doclin, Biniș și toate
satele din jur. Am format un puternic cor cântând Deșteaptă-te
române, Pe-al nostru steag e scris unire, Trei culori la urmă o
horă cu Brediceanu și Braniște în frunte”20.
Filip Matei a participat la Marea Unire de la Alba Iulia ca delegat al
ASTREI din Bocșa. La reîntoarcere a adus cu sine și poezia 1 Decembrie
1918: ,,…De la Tisa pân՚ părinte, când vine un popă la Nistru ̸ Una este glasul nostru ̸ O frenetică
strigare ̸ Ura, România Mare! ̸ Mureș, Mureș apă lină ̸ Nu mai curgi tu՚ părinte, când vine un popăn țară
străină ̸ Că izvorul tău răsare ̸ Azi în România Mare! ̸ Și te-ntorci la
Seghedin ̸ Loc de՚ părinte, când vine un popăamar și de suspin ̸ Ș՚ părinte, când vine un popăapoi pleci îngândurat ̸ Cu apa Tisei
amestecat ̸ Și cu Dunărea bătrână ̸ Vă luați cu toții de mână ̸ Pân՚ părinte, când vine un popăla Marea
Neagră leagă ̸ Dorule, aleargă, aleargă! ̸ Și cu apa Nistrului ̸ Faceți semn
hotarului ̸ Unei țări mândre sub soare ̸ Ura, România Mare!”21.
Tot la Alba Iulia a învățat și alte cântări patriotice care au fost
cântate la Bocșa cu prilejul primirii ostașilor români în 1919.
După Unire a devenit unul din prietenii devotați ai protopopului și
scriitorului Mihail Gașpar. În casa acestuia l-a întâlnit pe Camil Petrescu în
1921 când acesta a vizitat Bocșa. Scriitorul bucureștean truditor la
cotidianul ,,Țara” din Timișoara în articolul ,,Prin sate bănățene”
caracterizându-l pe Filip Matei a afirmat: ,,un pictor cu cioc, entuziast ca un
descendent al școalei italiene”22.
După moartea soției, la 73 de ani în 1926 Filip Matei s-a căsătorit cu
Cristina Mitter, fiica fostului învățător Avram Mitter din Ocna de Fier,
împreună au trăit 14 ani până la moartea survenită la 3 februarie 1940. Soția
Cristina i-a supraviețuit încă zece ani. Aurel Cosma jr. consemnează că
pictorul a mai citit ziarele și în ziua decesului. De înmormântarea sa s-a
îngrijit învățătorul pensionar Dimitrie Zgriban, care i-a întocmit și o fișă
biografică redată în manuscrisul său de avocatul timișorean.

20

Aurel Novac, op. cit., p. VII.
Ibidem, p. VIII.
22
Camil Petrescu, ,,Prin sate bănățene”, în ,,Țara”, nr. 32 ̸ 1921, 20 februarie după Aurel
Cosma jr., Însemnări despre pictorul….
21
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În casa sa în încăperea de la etaj s-au inițiat mai mulți ucenici în
tainele picturii. Între colaboratorii de aici sunt înșiruiți pictori, sculptori și
zugravi: Ioan Zaicu, Gheorghe Marișescu, Petru Oancea, Aurel Cotârlă,
Ianaș Mitter, Moșu Păun, Pavel Muntean, Toni Ștefan, Ștefan Lazăr, Liuba
Lazăr, Popovici Nicolae, Hammar Vencer, Lurcliessi Giovanni, Mărișescu
Semen, Mărișescu Ioszi, Mărișescu Edi, Arjoca Petre Cucu, Spinean Mihai,
Secoșan, Mogoș, Matei Iosif.
Dintre toți acești ucenici sau colaboratori, Ioan Zaicu va duce mai
departe învățăturile lui Filip Matei. După o ucenicie în atelierul maestrului
din Bocșa, acesta a studiat la Academia de Arte Frumoase din Viena, ca
bursier al Fundației Gojdu la recomandarea lui Coriolan Brediceanu.
Ioan Zaicu prin preotul de la Fizeș a ajuns în atelierul lui Filip Matei,
aici a rămas 10 ani, patru ani de ucenicie apoi calfă și lucrător în perioada
anilor 1882-1983 deci până la plecarea la Viena. Înainte de plecarea în
capitala Imperiului, Zaicu l-a secondat pe Filip Matei ca lucrător calificat la
biserica ortodoxă din Comloșu Mare în 189123. Zaicu ca lucrător îi este
ajutor dascălului în alte două biserici: Ciclova Montană (1892) și Ciuchici.
De menționat este tradiția școlii de zugravi din Banat caracterizată
după opinia unui critic de artă a învățării timp de patru ani a picturii și apoi
ucenicii au devenit independenți de ideologul atelierului, luând și ei la
rândul lor ajutoare și ucenici24. Chiar după un stagiu de 4 ani Zaicu a păstrat
în pictura murală ,,iconografia” lui Filip Matei. Acest lucru poate fi sesizat
la biserica din Uzdin. În 1908 Ioan Zaicu și ajutoarele sale au zugrăvit bolta
bisericii, patru zone cu șapte compoziții: Dumnezeu Savaot și cei patru
evangheliști, Iisus hrănește poporul cu cinci pâini și doi pești, Vindecarea
orbului, Furtuna pe mare, Pescuitul miraculos, Bunul Samarinean și Sfântul
Ioan Botezătorul25. Majoritatea acestor scene biblice sunt redate de Filip
Matei în toate bisericile unde a lucrat până la realizările din iarna vieții sale
la Birda (1925) și Gătaia (1926) atunci când moalerul a avut 72 respectiv 73
de ani.
Identificarea pe teren este greoaie în unele biserici s-a păstrat pictura
realizată de pictorul de pe Bârzava, altele au cunoscut două sau chiar trei
restaurări, altele pictură din nou trecându-se de la tehnica în ulei la frescă. În
multe biserici nu s-a păstrat pisania, iar Contract de pictură încheiat între
Comuna Bisericească și pictorul Matei nu s-a păstrat pentru multe lucrări
23

Gheorghe Cotoșman, Din trecutul Bănatului. Comuna și bisericile din Comloșu Mare și
Lunga, vol. III, Timișoara, 1934, p. 315.
24
Adrian Negru, ,,Pictura, arhitectura și sculptura bisericilor”, în vol. Costa Roșu, Adrian
Negru, Bisericile ortodoxe românești..., p. 18.
25
Costa Roșu, Adrian Negru, Bisericile ortodoxe românești..., p. 360.
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executate. Totuși de-a lungul vremii avem câteva recunoașteri ale acestor
biserici: Nicolae Cornean în Monografia Eparhiei Caransebeșului (1940) dă
34 de biserici, Aurel Novac, 1969, 44, Rodica Vârtaciu, aproximativ 60, iar
Adrian Negru (2013), 65 de catapetesme (iconostase). Deși recunoscut
îndeobște drept cel mai fructos pictor de artă bisericească din Banatul
geografic (A. Negru) chiar și astăzi sunt și alte biserici pictate de Filip
Matei, necunoscute și nedescoperite26.
O primă caracteristică a picturii sale a fost însușită de la Mihai
Popovici cel care l-a dus în atelierul orăvițan și anume caracterul popular,
imaginile nepierzând însă din caracterul celor vechi, elementele noi
introduse de el fiind în cele mai multe cazuri obiecte de factură
contemporană, inspirate din viața cotidiană, recunoscute ușor și adoptate de
cei ce admirau lucrările sale. Ceea ce astăzi considerăm rudimentar și
stângaci era pe înțelesul țăranilor, care cunoșteau până atunci ca exprimare
artistică doar vechile zugrăveli și pentru care noua formulă adoptată de
Mihai Popovici era pe înțelesul lor27.
Arta de a picta a lui Filip Matei era de manieră tradițională, așa cum
se zugrăveau bisericile în acea vreme, respectând regulile iconografiei
ortodoxe și acordând o importanță mai mare coloritului imaginii, ca să placă
oamenilor de la țară și să le inspire sentimentul religios. N-a făcut studii
superioare sau academice, dar a avut o generoasă sensibilitate în a-și
exprima gândul și simțirea în culori, neglijând uneori desenul și analiza
lucrurilor. Totuși, sfinții pictați de el trăiau în viziunea ce și-o făureau
credincioșii în timpul slujbelor religioase și al rugăciunilor pioase.
La început se folosea și el de cartea lui Weigel, întrebuințată în
pictarea bisericilor de către pictorul Mihail Velceleanu, o carte de îndrumare
practică, având sute de modele și schițe de icoane biblice. Mai târziu,
formându-și o metodă proprie și o rutină, a pictat cu ușurință aceleași
imagini impuse de iconografia ortodoxă, pe care le avea deja perpetuate în
concepția sa creatoare, mereu în formă înnoită, ca să nu pară icoanele ca
niște exteriorizări de scene stereotipe28.
În prezentarea bisericilor pictate de Filip Matei fie că e vorba de
pictură murală în ulei, fie icoane pe lemn sau tinichea, steaguri vom încerca
o abordare cronologică începând cu cele din veacul al XIX-lea și sfârșind cu
cele din cel următor. La final vor fi redate bisericile care nu au o datare a
picturii sau care nu mai păstrează date despre acest lucru.
26

Aurel Cosma jr., Însemnări despre pictorul….
Rodica Vârtaciu, Centre de pictură româneacă..., p. 67.
28
Aurel Cosma jr., Însemnări despre pictorul….
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Prima realizare ca pictor independent a fost realizată la biserica din
Racovița în 1870 la vârsta de 17 ani. Biserica cu hramul ,,Nașterea Maicii
Domnului” a fost realizată după planul bisericii din Ciacova. În 1870 a fost
pictată de Filip Matei, iar în 1929 de Ion Bagiu din Lugoj 29. Din această
perioadă datează și pictura bisericii din Banloc. Aici Filip Matei a pictat în
două rânduri în 1869 și 1877. Pictura a fost refăcută în 1990. La 9 ani după
Racovița, Filip Matei a lucrat la cele două biserici (greco-catolică și
ortodoxă) ale satului Ramna. Aurel Cosma jr. a identificat anul 1779 ca
timp al realizării picturii. Aici, după Pesac este o altă realizare a lui Matei ca
autor secundar, calfă a pictorului Mihail Velceleanu. În biserica ortodoxă au
mai pictat Lazăr Gherdanovici și Nicolae Marișescu. Pictura actuală a fost
realizată în 1975-1976 de Elvira Dăscălescu. În biserica greco-catolică Filip
Matei a pictat în 1920 cerimea (bolta) lăcașului de cult30.
În anul 1882 a reușit în colaborare să picteze trei biserici: Agadici,
Giurgiova și Mercina. La Agadici pictura a fost recondiționată în 1903.
Iconostasul are trei registre pe care se păstrează pictura veche31.
Ucenic în atelierul de la Bocșa a fost și Gheorghe Putnic (18491905) din Biserica Albă. Acesta l-a ajutat pe Filip Matei în două lucrări: la
Giurgiova. Pictura a fost recondiționată de Ștefan Gurmai în 2001,
păstrându-se iconografia și culoarea inițială 32. Cea din urmă este pictura de
la Iertof (1905), azi filie a parohiei Ciortea. Aici s-au păstrat multe registre
de pictură în condiții deosebite. Ușile împărătești păstrează icoanele, pictate
în ulei pe lemn. Pe spătarele scaunelor sunt, pe latura nordică 15 icoane, pe
cea sudică 11 icoane (ulei pe lemn), fiecare având dimensiunile 60 X 35 cm
fiind reprezentați cei 12 Apostoli, dar și sfinți din Vechiul Testament,
necunoscuți în iconografia bisericilor din Banat (Samson, Varvara, Nestor,
Amos, Osea, Ioil etc.). În biserică sunt păstrate și 12 icoane prăznicare
pictate în ulei pe tablă (fiecare având dimensiunile 32 X 24 cm). Tronul
arhieresc are icoana ,,Sf. Spiridon” (unicat în iconografia bisericilor din
eparhia Caransebeșului). Inedită este și pictarea de pe bolta altarului a scenei
,,Cina cea de Taină”. Tot în altar a existat și o icoană de mari dimensiuni (3
X 4 m) ce întruchipa ,,Coborârea de pe Cruce”33.
29

Gheorghe Luchescu, Spații sacre – Protopopiatul Lugoj, Editura de Vest, Timișoara,
2004, p. 130. (Se va prescurta Spații sacre...).
30
Gheorghe Jurma, Vasile Petrica, Istorie și artă..., p. 92; Lucian, Episcopul
Caransebeșului, Petru Bona, Parohiile Eparhiei..., p. 164.
31
Lucian, Episcopul Caransebeșului, Petru Bona, Parohiile Eparhiei Caransebeșului,
Editura Episcopiei Caransebeșului, Caransebeș, 2012, p. 167-168. (Se va prescurta
Parohiile Eparhiei...).
32
Lucian, Episcopul Caransebeșului, Petru Bona, Parohiile Eparhiei..., p. 222.
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Ultima biserică pictată în 1882 a fost cea de la Mercina. Pictura a
fost restaurată în 1935 de Nicolae Popovici (un alt ucenic al lui Filip Matei
n. n.) și repictată de Cristian și Nicolae Samoilă din București. ,,...De aici
rezultă că în acest an 1881 s-a hotărât pictarea din nou a bisericii la care au
fost invitați mai sus, iar la data fixată pentru licitație s-au prezentat pictorul
Gottlieb Güntzel din Budapesta și Filip Matei din Bocșa-montană. În
procesul verbal încheiat s-au notat următoarele: ...s-au prezentat ambii
pictori, licitația rămânând cu prețulu celu mai scădiutu de 1080 fl. cartelu
liberu și 4 trăsuri până la Bocșa-mont. gratisu, dând arvuna 80 fl. v. A.
Lucrarea a fost preluată de pictorul Filip Matei în 1881...”34.
După doi ani Filip Matei a pictat biserica din Ezeriș după cele
realizate de Mihail Velceleanu și Lazăr Gherdanovici din Lugoj. Pictura lui
Matei a fost înlocuită cu una nouă în 1972-1973 realizată de Elvira
Dăscălescu35. Filip Matei a pictat în vremea păstoririi preotului Ioachim
Stoica (1880-1919).
La sfârșitul veacului al XIX-lea pictorul bocșan a pictat în mai multe
biserici: Ciclova Montană (1892), Cenad, Ciuchici (1893), Sasca Montană,
Țola (1894), Iaz, Toracu Mare, Toracu Mic (1895), Vasiova (1897) și
Alibunar (1898).
Biserica din Ciclova Montană a cunoscut mai multe etape de
pictură: Dimitrie Turcu în 1845, același pictor a lucrat în 1866. Filip Matei
ajutat de Ioan Zaicu a pictat în 1892. Bolta a fost zugrăvită în 1910. Ultima
restaurare a fost efectuată în 1998-200036. Din datele furnizate de Preotul
lect. univ. dr. Daniel Alic avem informația potrivit căreia icoanele sunt
pictate pe pânză și apoi aplicate pe tencuiala boltei. Tehnica aceasta de
pictură a fost folosită și de Filip Matei.
În 1893 a pictat la Cenad și Ciuchici. Icoanele tâmplei de la Cenad
au fost realizate de pictorul Filip Matei. Istoricul bisericesc Gheorghe
Cotoșman a făcut o descriere a iconostasului baroc bogat ornamentat și a
icoanelor: Iconostasul de lemn atinge atât zidurile cât și bolta bisericii,
sprijinindu-se pe dubloul altarului. Se aseamănă mult cu cel de la biserica
ortodoxă română din Pesac. Două rânduri de coloane suprapuse, cu baza
dreptunghiulară sculptată (înălțimea de 80 cm), fus canelat cu 10 caneluri și
33

Lucian, Episcopul Caransebeșului, Petru Bona, op. cit., p. 231-232; Aurel Cosma jr.,
Însemnări despre pictorul….
34
Ibidem, p. 237; Arhiva Parohiei Mercina, dosar Ședințele Sinodului Parohial Mercina,
1881, p. 2, după Contribuții la cunoașterea spiritualității Văii Carașului – Mercina,
primariavaradiacs.ro/download.php?id=458&securityhash, accesat 3. 12. 2016.
35
Gheorghe Jurma, Vasile Petrica, Istorie și artă..., p. 77; Lucian, Episcopul
Caransebeșului, Petru Bona, Parohiile Eparhiei..., p. 152.
36
Lucian, Episcopul Caransebeșului, Petru Bona, Parohiile Eparhiei..., p. 210.
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cu capitel compozit, constituie podoaba necontestată a iconostasului. Cele
două coloane ce flanchează ușile împărătești susțin un timpanon somptuos,
iar cele de deasupra, din rândul al doilea o arcadă bogată în sculpturi.
Asemenea arcade susțin și coloanele din același rând, de la margine.
Iconostasul este bogat în sculpturi cu modele vegetale (frunze, flori, viță de
vie) sau figuri geometrice, iar pe ușile împărătești sunt sculptate în
basorelief două capete omenești. Scuptura este opera vestitutului maestru
Nistor Busuioc și a fiului său Iosif din Berliște. Icoanele, încadrate în rame
aurite, sunt așezate pe trei rânduri, exceptând pe cele de desubtul icoanelor
împărătești. Ordinea icoanelor este următoarea: Rândul I. Pe aripile ușilor
împărătești: Bunavestire; la dreapta Iisus binecuvântând cu dreapta și ținând
cu stânga globul terestru, ușa cu arhidiaconul Ștefan, Ioan Botezătorul; la
stânga: Fecioara Maria cu Pruncul Iisus în brațe, ușa cu M. Gheorghe,
Ierarhul Nicolae. Deasupra ușilor împărătești: Cina cea de Taină, după
Leonardo da Vinci (1452-1519), Apostolii fiind despărțiți în grupuri de câte
trei, iar în mijloc Iisus, singur. Deasupra ușii drepte diaconești: Păstorul cel
Bun purtând pe umeri oaia cea rătăcită; la cea stângă: Intrarea în biserică.
Sub icoanele împărătești, de la dreapta spre stânga: Tăierea Capului
Sfântului Ioan Botezătorul, Iisus și Samarineanca, Fuga în Egipt și Învierea
lui Lazăr. Rândul II. De la stânga la dreapta: Nașterea Domnului, Botezul
Domnului, Intrarea în Ierusalim, Sf. Treime, în mijloc: Învierea Domnului,
Înălțarea Domnului și Pogorârea Duhului Sfânt. Deasupra Sfintei Treime
este Coborârea de pe Cruce. Rândul III. Cei 12 Apostoli. Sus în vârf:
Trimorphon. Pictura realist-portretistică a iconostasului, executată la 1893,
în ulei, pe pânză fixată pe tablă de lemn, este de o frumoasă calitate și de o
reală valoare artistică. Ea scoate în relief spiritul pătrunzător și natura
fecundă, înclinată spre cugetare filozofică a pictorului Filip Matei, din
Bocșa, originar din comuna Igriș37.
La Ciuchici, biserica mai păstrează și astăzi urme din pictura lui
Filip Matei. În pronaos pictura este în ulei pe zid: ,,Izgonirea din
Rai”, ,,Convertirea Evei”, la tronul arhieresc, portretul mitropolitului Andrei
Șaguna (tempera pe lemn), pe bolta altarului este pictată ,,Cina cea de
Taină”, pe peretele absidei un panou impresionant, de mari dimensiuni
redă ,,Coborârea de pe Cruce”, de asemenea se remarcă icoana (ulei pe
pânză) din spatele chivotului, ,,Punerea în Mormânt”. Două registre ale

37

Gheorghe Cotoșman, Comuna și bisericile din Giridava-Morisena-Cenad (Monografie
istorică), Ediția a II-a îngrijită de prof. Gheorghe Doran, Editura Marineasa, Timișoara,
2009, p. 89-90.
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iconostasului au fost pictate de Filip Matei, registrele superioare au fost
pictate de Rita Aldea în 1995-1996. Cu acest prilej s-a restaurat și pictura38.
Biserica ortodoxă din Sasca Montană a fost pictată de Dimitrie
Turcu în 1852, apoi Liuba din Maidan iar în 1894 Nicolae Hașca. Hrisovul
atestă însă faptul că Filip Matei a pictat aici 39. Din datele furnizate de
părintele Alic (în manuscris) aflăm faptul că Filip Matei a pictat aici în
1894. Dacă ținem seama că și Nicolae Hașca a învățat arta picturii la Oravița
unde a ucenicit și Filip Matei e foarte posibil ca pictura de aici să fi fost
realizată în tandem. Primul pictor fiind considerat de criticul de artă Rodica
Vârtaciu un pictor mediocru, e plauzibilă ipoteza potrivit căreia Filip Matei
să-l fi ajutat în pictura bisericii. Pictura aceasta a fost recondiționată în două
etape (1959, 1999). Tot din 1894 datează și pictura din biserica din Țela
(astăzi în jud. Arad). Despre această realizare nu avem date decât o singură
menționare a acesteia40.
În anul 1895 pictorul Filip Matei a realizat lucrări de pictură la Iaz,
Toracu Mare și Toracu Mic. La Iaz Filip Matei a întreprins o lucrare ,,în
susținere”41 a picturii din 1804 a lui Lazăr Gherdanovici. În cazul bisericilor
din Toracu Mare și Toracu Mic, Filip Matei a fost ajutat de Mihai
Popovici din Oravița și Iosif Matei din Pesac. Împreună au realizat un
ansamblu de o factură artistică remarcabilă42 în cazul celei dintâi. În cazul
celei din urmă, pictorul este catalogat drept interpretatorul academismului
întârziat. Acesta a realizat o galerie de picturi. Pe ușa dinspre nord este
pictat Arh. Gavriil, pe ușa dinspre sud Arh. Mihail, iar pe cele împărătești
scena Buneivestiri. În zona icoanelor tronale se află: Nașterea Maicii
Domnului, Maica Domnului cu Iisus și Sf. Ioan Botezătorul43.
Biserica din Vasiova a fost pictată în 1897. Aceasta s-a păstrat până
în 1958-1859 când a fost înlocuită trecându-se de la ulei la frescă.
După pictarea bisericilor din Toracu Mare și Toracu Mic, Filip Matei
și ajutoarele sale au realizat pictura murală și icoane mobile în biserica
ortodoxă română din Alibunar. Această pictură datează din 1898 (A.
Negru) sau 1899 (R. Vârtaciu), fiind renovată, restaurată și repictată în 1982
de către pictorul amator Dragan Bjelogrlić din Novi Sad 44. Ajutoarele lui
Filip Matei au executat icoanele mobile din biserică. Tot aceeași echipă a
pictat și în biserica sârbă de aici.
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Din 1898 datează și pictura bisericii din Iam. Aceasta este pictură de
ulei pe zid ce se păstrează foarte bine și azi, recondiționată parțial în anul
2000 (pictura pe pereți și pe boltă nu a fost restaurată)45.
Filip Matei și-a continuat pictarea bisericilor și în prima jumătate a
veacului al XX-lea. Deși avem multe biserici lucrate care nu sunt datate,
biserica din Șemlacu Mare a fost realizată în 1936, deci la 83 de ani. În
această categorie intră bisericile din: Biniș (1901), Ocna de Fier (19021903), Milcoveni, Răcăjdia, Saravale (1903), Igriș (1904), Cadăr, Zorlențu
Mare (1905), Vărădia (1906), Ciortea, Giulvăz (1912), Voiteg (1910),
Ghilad (1913), Forotic, Gherteniș (1917), Birda (1925), Gătaia (1926),
Dubova (1928), Șemlacu Mare (1936). Între bisericile împodobite cu pictură
se numără: Biserica Albă, Mărghita, Mramorac, Percosova, Petrilova,
Saravale, Zorlențu Mare. Între bisericile atribuite sunt amintite Coștei,
Chizdia (Coșari), Ciacova, Ferendia, Jebel, Maidan (Brădișoru de Jos),
Panciova, Rusca Veche.
Prima biserică pictată în secolul XX a fost cea din Biniș în 1901.
Pictura lui Filip Matei a fost înlocuită în 1942 și în 1997. În cazul bisericii
din Ocna de Fier, pictată între 1902-1903, a fost spălată în 1929 de
Gheorghe Marișescu, ucenicul lui Matei și apoi restaurată de Petru Reghiș
în 1999-2000. Pictura realizată pe boltă și pereții naosului prin tematică și
organizare picturală aparține lui Filip Matei: ,,Dumnezeu Tatăl și cei patru
evangheliști”, ,,Învierea lui Lazăr”, ,,Vindecarea orbului”, ,,Predica de pe
munte”, ,,Sfântul Ioan Botezătorul”, ,,Lapidarea Sf. Ștefan”, ,,Lăsați copiii
să vină la mine”, ,,Samarineanul cel milostiv”46.
În cazul Milcoveniului, Filip Matei a lucrat după Dimitrie Turcu.
Pictura a fost restaurată de pictorul orăvițan Mihai Bofan în 2000. În cazul
acesta succesiv au lucrat trei pictori care au învățat pictura la Oravița, cei
trei artiști sunt tributari stilului împământenit aici.
Alături din Milcoveni, tot din 1903 dateză pictura bisericii din
Răcăjdia. Aici Filip Matei a lucrat în două rânduri: 1903 și 1927 când o
restaurează. O a doua restaurare a avut loc în 1967 de Ion Minulescu care a
refăcut unele scene biblice deteriorate. Din pictura originală a lui Matei se
păstrează iconografia pereților laterali și pictura iconostasului (ulei pe
lemn)47. Tot în 1903 a pictat și la Saravale, pictura a fost renovată în 197948.
A pictat în 1904 în satul natal, la Igriș. Din păcate datele despre
această realizare sunt puține. La inițiativa protopopului dr. Gheorghe
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Cotoșman, vicarul Mitropoliei Banatului (1950-1968) s-au întocmit
monografii ale parohiilor după un chestionar care urma cercetării socialistorice inițiate de Institutul Banat-Crișana. Părintele Eftimie Șoșdean,
parohul din acea vreme a satului a întocmit un astfel de material în care se
menționa și faptul: ,,Biserica ortodoxă română a fost pictată, în anul 1904 de
către pictorul Filip Matei din Bocșa, originar din Igriș”49. La un an distanță a
pictat iconostasul de la Cadăr (1905). Lemnăria acestuia este creația fraților
Cotârlă din Oravița50. Pentru încă o dată avem o colaborare între pictor și
sculptor, ambii parteneri în arta bisericească. Tot din acest an datează
pictura bisericii unite din Zorlențu Mare51.
Biserica din Vărădia a avut trei etape de pictură: prima în veacul al
XVIII-lea, în 1906 Filip Matei restaurează pictura. După 30 de ani
discipolul lui Matei, Popovici o restaurează la rându-i. Ultima restaurare a
fost înfăptuită în 1992 de Viorel Țigu52.
Biserica din Ciortea a fost pictată în 1912 de Filip Matei după ce a
realizat pictura în Iertof, astăzi filie a parohiei Ciortea. Tot în acest an a
pictat și în biserica din Giulvăz, aceasta a fost renovată în 193653.
Cu un an înainte de Unirea din 1918 Filip Matei a pictat în două
biserici: Forotic și Gherteniș. În cazul primeia, Matei a pictat icoanele
iconostasului, o lucrare parțială denumită în literatura de specialitate
de ,,susținere” a picturii din 1826. Din aceasta s-a păstrat până astăzi pictura
crucea Învierii și cele două moleni, 3 fresce situate deasupra ușilor
diaconești și a celor împărătești cu texte din chirilică. (,,Cina cea de Taină”
situată deasupra ușilor împărătești are dimensiunile de 62 X 24 cm) 54. La
Gherteniș Filip Matei și ajutorul său Ștefan Lazăr55 au pictat biserica. Peste
această pictură s-au făcut două restaurări în 1964 când a lucrat Viorel Țigu
și în 1994 când prin grija părintelui Viorel Cherciu a fost instalat ,,un
frumos iconostas”.56 Biserica mai păstrează pictura lui Filip Matei pe boltă
(panouri pictate în ulei pe pânză aplicate pe tencuială). Pe pereții laterali
sunt patru icoane: ,,Sf. Gheorghe” și ,,Sf. Teodor” (pe peretele nordic)
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și ,,Sf. Dimitrie” și ,,Sf. Ilie” (pe peretele sudic)57. Pictura lui Filip Matei a
fost realizată în vremea păstoririi părintelui Petru Șandru.
Din această vreme de început de secol Filip Matei potrivit mărturiei
lui Aurel Cosma jr. și Aurel Novac a mai pictat în două biserici la Voiteg
(1910) și Ghilad (1913)58. Alte date legate de aceste două lucrări nu s-au
mai păstrat.
În anul 1925 Filip Matei a lucrat în două biserici: Birda și Reșița. La
Birda se păstrează urme de pictură din secolul al XVIII-lea în tehnica ulei
pe lemn. Un fragment de iconostas (păstrat la Muzeul Catedralei
Mitropolitane), ușile împărătești și diaconești în biserica cea nouă a satului
(1911). Fragmentul de la Muzeu corespunde registrului superior și cuprinde
Cinul Apostolilor grupați câte șase în jurul Încoronării Fecioarei de către
Sfânta Treime și crucea Răstignirii cu moleniile. Fiecare dintre personaje a
fost încadrat în medalioane cu decor bogat de influență barocă și rococo,
alcătuind un ansamblu stilistic specific creațiilor de la sfârșitul secolului al
XVIII-lea59. Filip Matei a pictat în noua biserică din Birda, atât icoanele
iconostastului de zid, cât și în biserică: cerimea și pereții laterali. Astăzi se
păstrează doar pictura în ulei de pe boltă. Se păstrează: Sfânta Treime
(altar), Hristos în mărire între cei 4 evangheliști, Pescuitul bogat, Domnul
Savaot, Învierea lui Lazăr (în naos), Vindecarea orbului, Vindecarea
slăbănogului (în cor). Din pricina cutremurului din 1990 care a afectat
structura boții de lemn, apoi a lucrărilor de curățire a icoanelor din 2000
pictura a avut de suferit. Acțiunea de curățire a fost efectuată de un zugrav
local care nu a ținut seama de regulile erminiei 60 de curățire a icoanelor, ci a
întrebuințat apă cu oțet. Acest amestec a afectat pictura.
Pictura din 1925 a fost realizată prin grija harnicului preot Ioan
Mărgineanțu care a ridicat și biserica actuală și casa parohială. În Arhiva
Episcopiei Caransebeșului se păstrează și ,,Contractul” încheiat între
Parohie (Comuna bisericească) și pictor. Redăm spre exemplificare un
fragment: ,,...Comuna bisericească ort. rom. din Birda dă spre lucrare
pictarea și auritura interiorului bisericii și pe exterior 4 (patru) icoane
cuprinse în specificarea alăturată – Dlui Filip Mateiu pictor cu suma de
40.000 lei (adecă patruzeci mii lei).
Dnul Filip Mateiu maestru pictor primește a efectui lucrarea de
pictură și auritură a interiorului bisericii și 4 (patru) icoane pe exterior de la
57
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comuna bisericească cu suma de 40.000 lei (patruzeci mii lei) după
specificarea prezentată de Dsa și primită din partea comitetului parochial
având toate tablourile cuprinse în specificarea a fi pictate în culoare de oleu
și cu aureolă fiind materialul de prima calitate, rezervându-și comitetul
parochial dreptul de a schimba – după dorință unele tablouri cuprinse în
planul de specificare. [...].
Întreprinzătorul Dnul Filip Matei garantează cel puțin 20 de ani.
Întreprinzătorul Dnul Filip Matei are a începe pictarea bisericii la 21
Iulie 1925 și a termina toate lucrările de pictură până la 26 Octombrie 1925.
[...]”61.
Din acest ,,Contract” aflăm mai multe informații despre persoana
pictorului care era un specialist în profesia sa catalogat ,,maestru”. Apoi
suntem înștiințați că acesta întrebuința o erminie numită ,,specificare”.
Lucrarea a fost garantată pentru o perioadă de 20 de ani, iar ea a împlinit
anul acesta 92 de ani. Acest lucru fiind posibil și din faptul că pictorul a
întrebuințat materiale de calitate așa cum sunt ele menționate ,,de primă
calitate”. O remarcă deosebită este cea a timpului de lucru foarte scurt din
21 Iulie – 26 Octombrie, deci 3 luni. O notă negativă a lucrului îl
constituie ,,dreptul” comitetului parohial de a schimba ,,după dorință” unele
tablouri. Și la pictura de la Birda se păstrează caracteristicile cvasi generale
ale picturii de factură populară, culori puternice și vii, personaje aproape
umane din care se degajă trăsăturile pozitive ale ființei umane: tinerețea,
frumusețea, curajul, hărnicia, biruința asupra necazurilor de orice fel, deci
un caracter moralizator, pedagogic.
În perioada interbelică, Reșița a avut statutul unei comune rurale.
Abia în 1925 a fost ridicată la statutul de oraș. A existat din 1754 o biserică
de lemn cu hramul ,,Sf. Mare Mucenic Gheorghe”. A doua biserică târnosită
în 1853 a fost pictată de Dimitrie Turcu, Filip Matei și George Mărișescu 62,
o nouă contribuție a centrelor de pictură bisericească de la Oravița și Bocșa.
În această perioadă sunt amintite încă două biserici: Gătaia (1926) și
Dubova (1928). Dacă de la cea dintâi avem o descriere detailată a picturii,
la cea din urmă aveam doar mențiunea picturii ei.
Biserica din Gătaia a avut pictură de factură sârbească din veacul al
XVIII-lea (cu precizie se cunoaște pictarea iconostasului). Pictura murală în
ulei pe boltă și pereții laterali în câte două scene și pe peretele de apus,
pictat numai în partea superioară aparține lui Filip Matei.
Altarul. În fund este zugrăvită în stil occidental, Sfânta Treime; în
dreapta, Dumnezeu Tatăl se arată lui Moise, în stânga Jertfa lui Avraam. Pe
61
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pereții altarului, în partea de sus, sunt zugrăviți Sfinții Trei Ierarhi, Vasile
cel Mare, Ioan Gură de Aur și Grigorie, al patrulea este Sfântul Mare
Mucenic Dimitrie, neobișnuit din punct de vedere al erminiei.
Naosul. Ca altarul, naosul este zugrăvit numai în părțile superioare,
în felul următor: pe mijlocul bolții cilindrice, sunt zugrăvite trei medalioane,
începând de la altar și mergând spre pronaos. Primul înfățișează pe Iisus în
mărire, stând pe norii cerului; în dreapta și în stânga sunt zugrăviți câte doi
evangheliști. Al doilea medalion cuprinde chipul lui Iisus, purtând pe umeri
crucea și binecuvântând un copil, pentru care se roagă în genunchi mama
copilului. În dreapta medalionului este zugrăvită scena care înfățișează
rugăciunea din grădina Ghetsimani, iar în stânga Punerea în mormânt.
Medalionul al treilea cuprinde Pilda Samarineanului milostiv, având în
dreapta scena care înfățișează Învierea fiicei lui Iair, iar dedesubt, pe același
perete, scena: Iisus la Nicodim; în stânga este zugrăvită Învierea lui Lazăr.
Pronaosul. Medalionul de pe boltă înfățișează scena: Batjocorirea lui
Iisus, având în dreapta scena: Lăsați pruncii să vină la Mine, iar în stânga,
Dinarul văduvei. Între panouri, sunt zugrăvite benzi cu motive ornamentale
liniare, inspirate din motivele covoarelor 63. Victor Brătulescu cel care face
studiul de caz a apreciat faptul că ,,distribuția iconografică a scenelor,
amintește de regulile erminiei”. În anii 1995-1996 s-au efectuat lucrări de
restaurare de un alt pictor din Bocșa, Ștefan Gurmai care a păstrat pictura lui
Filip Matei, iar unde nu era (în special sub cor) a adăugat pictură nouă:
Fecioara Maria Orantă, chipuri de îngeri, portretele patriarhului și
mitropolitului local la acea vreme și în completare covoare cu cruci ș. a..
Ultimele două biserici datate sunt cele din Maidan (azi Brădișoru de
Jos) și Murava (azi Șemlacu Mare) din 1934 și 1936. Despre biserica din
Maidan ne dau de știre Aurel Cosma jr. și Aurel Novac că Filip Matei a
pictat aici. Știm în mod cert că biserica a fost pictată în 1847 de Dimitrie
Popovici (tatăl adoptiv al lui Filip Matei la Oravița), repictată în 1911 și
restaurată în 1934 de Nicolae Popovici, ucenicul lui Matei la Bocșa.
Interesant rămâne faptul că în biserică au fost descoperite diverse icoane în
tehnica ,,ulei pe lemn”: ,,Nașterea Domnului” cu autor necunoscut. O
ipoteză a pictării aici a lui Filip Matei este și portretul mitropolitului Andrei
Șaguna pictură în ulei pe pânză64. La Șemlacu Mare se păstrează o parte din
pictura lui Filip Matei.
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Penultima secțiune de biserici în care a lucrat Filip Matei este aceea
a lucrărilor unde nu s-a păstrat data pictării lor: Biserica Albă, Mărghita,
Mramorac și Percosova.
Biserica Albă a fost pictată de un artist anonim. Cercetările de teren
confirmă prezența atelierului lui Filip Matei și cel al lui Nicolae Popovici cu
membrii lor: Axente Mărieșescu, Nicolae Mărieșescu și Tibor Botlik65.
Filip Matei a pictat la Mărghita atât pe zid, pictură murală, cât și
icoane prăznicare pe tinichea (tablă n. n.). Pictura murală are același caracter
monumental ca în orice biserică pictată de el. Ea este repartizată în mai
multe compartimente: pe boltă compoziția Dumnezeu Savaot, pe prima
boltă a naosului Sfânta Treime și cei patru evangheliști, pe bolta a doua
Vindecarea orbului, iar deasupra corului: Necredința (Îndoiala n .n.) lui
Petru și un motiv din Vechiul Testament: Cele zece porunci66.
În biserica din Mramorac (Marmorac) a pictat Filip Matei împreună
cu ajutoarele sale Mihai Popovici din Oravița și Iosif Matei din Pesac.
Icoanele de pe tâmplă sunt realizate de Mihai Popovici și Iosif Matei cu o
singură excepție, Bunavestire de pe ușile împărătești realizare a lui Filip
Matei. Pictura murală aparține lui Filip Matei. Sunt tratate temele favorite:
În absida altarului sunt pictate icoanele: Apostolii în rugăciune, Nașterea lui
Iisus și Sfinții Trei Ierarhi. Pe bolta bisericii sunt pictate compozițiile
monumentale: Dumnezeu Savaot și cei patru evangheliști, Lăsați copiii să
vină la Mine și Iisus pe munte67.
Biserica de la Percosova cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului” a
fost ridicată în anul 1910. Strănile au fost executate în atelierul meșterilor
Cotârlă din Oravița. Pictura a fost realizată de Filip Matei. Icoanele de pe
iconostas se mai păstrează astăzi.
I-au fost atribuite lui Filip Matei o seamă de biserici: Coștei,
Ciacova, Chizdia (azi Coșari), Ferendia, Jebel, Panciova, Petrilova, Rusca
Veche (Rusova Veche). Din păcate nu deținem suficiente date dar ne vom
sprijini pe mărturii orale, surse bibliografice sau uneori pe pictură acolo
unde s-a mai păstrat.
La Coștei pictura este realizată de un zugrav local cu calități
modeste, ea fiind de factură artistică redusă68. Biserica din Ciacova a fost
pictată de Octavian Smigelschi69. Biserica ,,Adormirea Maicii Domnului”
din Ferendia a fost pictată de Virgil Simonescu (icoanele iconostasului) 70,
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iar în cea de la Jebel au lucrat: Nedelcu Popovici, Ioachim Miloia și Ioan
Bădilă71. Pentru biserica din Petrilova știm că biserica veche a fost pictată
în 1856 de Dimitrie Popovici, iar Acad. Marius Porumb apreciază că
biserica a fost pictată în 1779 de Mihai Popovici72. Biserica din Rusova
Veche a fost pictată de Marișescu. În ceea ce privește bisericile din Chizdia
și Panciova nu avem date.
Personalitatea bănățeanului de altădată și dintotdeauna Filip Matei a
fost evocată în orașul în care și-a trăit viața. În aprilie 2001 Biblioteca ,,Tata
Oancea din Bocșa a organizat un Medalion Filip Matei care a cuprins un
simpozion: ,,Filip Matei și școala de pictură de la Bocșa”, precum și o vizită
la casa acestuia. Această acțiune culturală a fost continuată în 2007 când tot
la propunerea Bibliotecii, Consiliul Local a aprobat amplasarea unei plăci
comemorative pe casa lui Filip Matei. Iar dintre picturile ̸ zugrăvelile viu
colorate lăsate de el nu au mai fost păstrate decât cele de pe tavan73.
Activitatea sa artistică a fost consemnată în cursul timpului în mai
multe medalioane, articole, monografii sătești, a personalităților cărășene, în
lucrări de specialitate. Nu vom menționa decât cele care nu apar în aparatul
de citare al acestui articol. Despre Filip Matei au apărut mențiuni în
următoarele cărți și articole: Aurel Cosma, Pictura românească în Banat de
la origine până azi, f. ed., Timișoara, 1940, același, ,,Pictorul academic Ioan
Zaicu” în ,,Mitropolia Banatului”, nr. 10-12 ̸ 1974 și ,,Pictorul de biserici
Filip Matei (1853-1940)” în ,,Mitropolia Banatului”, nr. 4-6 ̸ 1978; Iosif
Cireșan Loga, Tiberiu Popovici, Oameni și locuri din Bocșa, Editura Tim,
Reșița, 2006; Vasile Bogdan, Bocșa din inimă, Editura, Tim, Reșița, 2008;
Petru Ciurea, Constantin Falcă, Cărășeni de neuitat, vol. III, Editura
Eurostampa, Timișoara, 2010; aceiași, Cărășeni de neuitat, vol. IX, Editura
Eurostampa, Timișoara, 2011.
Viața și mai cu seamă activitatea pictorului Filip Matei este viața
intelectualului bănățean de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul celui
următor. Provincia dintre Dunăre și Mureș a fost bogată în scriitori, pictori,
sculptori, luptători naționali în această vreme.
Născut la Igriș într-o familie modestă a avut sprijinul necondiționat
al dascălului confesional român care s-a îngrijit ca elevul Matei pe care l-a
avut în clasă să poată fructifica talentul neobișnuit la desen. Pentru acest
lucru l-a trimis la Școala de Pictură de la Oravița unde a fost ucenic al
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Inf. Pr. Petru Gărău și Prof. Ioan Traia.
Lucian, Episcopul Caransebeșului, Petru Bona, Parohiile Eparhiei..., p. 251.
73
Gabriela Șerban, Biblioteca între datorie și pasiune. 60 de ani de lectură și bibliotecă
publică la Bocșa, Editura Tim, Reșița, 2013, p. 187-188.
72
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tatălui adoptiv, Dimitrie Popovici apoi calfă a lui Nicolae Popescu. Din
această perioadă de sfârșit de secol XIX datează primele lucrări.
După moartea tatălui și al bătrânei mame adoptive, Semenica, Filip
Matei s-a stabilit prin căsătorie la Bocșa unde și-a întemeiat propriul atelier
unde au lucrat ucenici în pictură și sculptură între care și Petru E. Oancea.
Pictura realizată de Filip Matei și ucenicii săi se remarcă prin stil popular,
monumentalitate, realizată în ulei pe zid, pânză aplicată pe perete, icoane
prăznicare pe lemn și tablă. În ceea ce privește pictura aceasta este rezistentă
(dovadă este pictura care se păstrează și astăzi în mai multe sate bănățene,
cea de la Birda împlinind anul acesta 92 de ani) și păstrează regulile
erminiei din acel timp. Dincolo de aceste date, Filip Matei rămâne în istoria
picturii bănățene drept cel mai prolific artist bisericesc din provincia
Banatului istoric cu lucrări din Voivodina și până pe valea Mureșului și din
nord-vestul Banatului până în bisericile din sudul Banatului (cu precădere în
zona Oraviței).
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Monumentele publice din județul Arad
Dezvoltarea ideilor de evidență, conservare și protejare
Horia Truță,
Turnul de Apă Arad

Pe teritoriul judeţului Arad, există o diversitate de monumente
publice, care constituie astăzi o interesantă şi inedită sursă de informaţii sub
aspect istoric şi cultural. Mulţimea lucrărilor, consistența materialelor
folosite, a manierelor de lucru, temelor propagandistice propuse de
comanditari sau destinaţiei lor, face dificilă, dar necesară, găsirea unor
forme de evidenţă, cercetare, conservare - restaurare şi valorificare culturalturistică.
Preocupările din domeniu, nu sunt foarte vechi. Liceul evanghelic
săsesc din Sibiu, în 1446 poseda colecții publice, preocupări similare
existând mai târziu și la Liceul romano-catolic din Oșorhei, Carei, Colegiul
reformat din Aiud, sau Biblioteca Battyaneum (Petranu, 1922, p. 37). Sub
influenţa curentului romantic, la începutul secolului al XIX-lea, a apărut
cultul ruinelor, al construcţiilor şi obiectelor vechi, care au început să
stârnească interes şi curiozitate. Demn de remarcat este faptul că în 1817 a
fost deschis publicului Muzeul Baronului Brukenthal, iar în 1849 Muzeul
Societății de Științele Naturale din Sibiu. Demnă de remarcat în acest sens,
este lucrarea Oglinda arătată omului înţelept, tipărită în 1807 la Buda, de
preotul din Seleuș, Nicolae Horga Popovici1, studiu în care, autorul,
ocupându-se de vechi cetăţi arădene, îndeamnă, ca ele să fie răpăluite şi
întreţinute. La Arad, Muzeul de relicve s-a înființat în 1892, ca o finalizare a
activității lui Arpad Varjassy, Alexandru Lendvay, Ladislau Domotor și a
societății Kolcsey (1881).
La 22 februarie 1847, Academia Ungară de Ştiinţe, a lansat un apel
în vederea întocmirii unui Repertoriu, incluzând în această categorie toate
monumentele şi construcţiile ridicate până la Pacea de la Satu Mare (1711).
O firească preocupare gospodărească, a făcut ca încă de atunci, să se
întocmească prin catagrafii sau conscripţii, liste mai mult sau mai puţin
1

Nicolae Horga Popovici (1767-1811), născut în Seleuș (județul Arad), studii la Colegiul
latin din Oradea, învățător în Șiria (1788-1790), judecător onorific al comitatului Arad
(1794-1796), preot în Seleuș (1796-1811). S-a remarcat ca autor al unei culegeri moralistorice întitulate: Oglinda arătată omului înțelept (Buda, 1807), care cuprinde întâmplări cu
pilde, date istorice.
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cuprinzătoare, care însă nu au înglobat şi aceste lucrări. Un prim pas oficial
în această direcţie, se face prin înfiinţarea, în 1850, la Viena, prin decret
imperial, sub patronajul împăratului Francisc-Iosif I, a Comisiei chesarocrăieşti de conservare şi cercetare a monumentelor istorice. Astfel,
începând cu 1858, revista maghiară Arheologiai Kozlemenyek, a publicat
timp de un deceniu un repertoriu al monumentelor culturale, religioase şi
civile din Ungaria. Inventarierea oficială a cestora a început însă în anul
1872, când la Budapesta, s-a hotărât întocmirea şi centralizarea unor ample
chestionare, conservate în prezent, la Arhiva Intendenţei Monumentelor
Istorice din capitala Ungariei. Ceva mai târziu, în 1892, s-a publicat în
Archeologiai Ertesito, o listă cu bisericile din judeţul Arad. În anul următor
(1893), Nicolae Densuşeanu, a difuzat din Bucureşti amplul Chestionariu
despre tradiţiunile istorice şi antichităţile ţerilor locuite de români,
depozitate în prezent la Biblioteca Academiei Române (O. Velescu, Arad, 2000,
p.16).

La București, Comisiunea Monumentelor Istorice de pe lângă
Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice din România, a început în 1908
publicarea unui Buletin Oficial, debutând cu un articol despre Mănăstirea
Comana (Luceafărul, 14/1908, p. 351), în continuare studiile fiind semnate de Al.
I. Lapedatu, arh. N. Ghika, Al. Odobescu ș.a. La 28 aprilie 1913, sub
autoritatea Ministerului Construcțiilor Publice și Cultelor, s-a instituit pe
lângă Biserica ortodoxă, o Comisiune a Monumentelor istorice, care să se
îngrijească de Restaurarea lor
În această perioadă la Arad, monumentele publice, sau cele cu
valoare istorică, risipite prin localităţi, cimitire, intersecţii, etc., au fost însă
neglijate, ele neconstituind obiectul inventarierilor şi cercetărilor, decât în
mod accidental. Aceasta, deşi câteva din cele existente, e drept, puţine la
număr, în mare majoritate, cu un caracter votiv, religios, ar fi fost suficient
de importante, pentru ca, prin vechimea lor de peste un secol, semnificaţia
istorică şi chiar calităţi estetice, să fie puse sub ocrotire, prin legi speciale. În
această situaţie, se puteau include: Statuia Sfântului Ioan de Nepomuk
(Arad, str. Episcopiei, 1729), Monumentul Sfintei Treimi din Arad (1746)
Pietrele de Hotar (Secusigiu, 1741 şi 1746), Piatra Cinzaiului (Hălmagiu,
sec.XVIII), Crucea Cuviosului Visarion Sarai (Lipova, 1744) şi altele.
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După realizarea actului Unirii2, parlamentul român, a emis la 21 iulie
1919, Legea pentru conservarea şi restaurarea monumentelor istorice, care,
prin articolul 6 hotăreşte ca: până la publicarea inventarului monumentelor,
toate bisericile şi mănăstirile zidite până la 1834, se clasează provizoriu
monumente istorice cu toate odoarele lor.
În paralel, prin Tratatul de Pace de la Versailles (1920), toate ţările
foste combatante în Primul Război Mondial, au fost obligate să întreţină
mormintele ostaşilor căzuţi şi îngropaţi pe aceste teritorii, indiferent de
naționalitate și tabăra combatantă. Pentru aceasta, au fost emise numeroase
acte normative adecvate, creîndu-se, Societatea Cultul Eroilor. În perioada
care a urmat, deşi legăturile acesteia cu administraţiile locale au fost rare şi
nesemnificative, preocupările arădenilor au fost aproape în totalitate
canalizate pentru ridicarea monumentelor şi însemnelor de cult, cu specific
militar, fiind neglijată în arhitectura civilă, lucrările de sculptură şi artă
decorativă. Deşi, în 1924, Silviu Dragomir3, a publicat în Anuarul Comisiei
Monumentelor Istorice pentru Transilvania, un valoros studiu despre vechi
biserici din Zărand, iar după trei ani, a apărut, pe baza cercetărilor din teren,
lucrarea lui Coriolan Petran4, Bisericile de lemn din judeţul Arad, ele nu
amintesc monumentele publice din apropierea lăcaşelor de cult (troiţe,
morminte, pietre funerare, etc).
În 1930 a fost emis Decretul pentru stabilirea atribuţiilor Comisiei
monumentelor publice, care nominaliza și investea structurile statului cu
dreptul examinării și avizării din punct de vedere estetic proiectele sau
machetele monumentelor comemorative, statuilor, fântânilor sau oricăror
alte lucrări de artă plastică executate de autoritățile de stat, sau particulare
dacă sunt de interes public. Imobilele a căror conservare prezenta interes
istoric sau artistic, urmau să se declare sau să se claseze fiind puse sub
ocrotire. Până la definitivarea și publicarea inventarului monumentelor,
2

În România principalele acte normative aferente acestui domeniu până în 1919, au fost:
Proiectul Legii pentru Conservaraea Monumentelor Culturale Româneşti (1871),
Regulamentul Comisiunii Monumentelor Publice (1874), Proiectul Legii pentru
Conservarea Monumentelor Naţionale (1881), Legea pentru Conservarea şi Restaurarea
Monumentelor Publice (1882), Legea pentru descoperirea de obiecte şi monumente antice
(1882) Regulamentul pentru Conservarea şi Restaurarea Monumentelor Publice (1893),
Regulamentul pentru descoperirea obiectelor şi monumentelor antice (1893), Legea pentru
conservarea şi restaurarea monumentelor publice (1907), Decret pentru publicarea şi
administrarea revistei Monumentelor publice (1907), Lege pentru Conservarea şi
Restaurarea Monumentelor Istorice (1913).
3
Silviu Dragomir (1888-1962), istoric, profesor la Universitatea din Cluj, a publicat lucrări
referitoare la istoria românilor din peninsula Balcanică şi din Transilvania.
4
Coriolan Petran, originar di Şiria, profesor la Universitatea din Cluj, a studiat Bisericile
din lemn, de pe aceste teritorii.
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urma ca toate bisericile și mănăstiruile zidite până în 1834, împreună cu
odoarele lor, să fie clasificate ca monumente.
La 12 decembrie, 1938, printr-un Înalt Decret Regal a fost aprobat
Regulamentul pentru reglementarea monumentelor publice (M.O.nr.293/1938),
categorie diferită de monumentele istorice. Acestea erau definite prin
articolul 2 ca fiind: statuile, busturile, troiţele, pietrele commemorative,
monumentele de eroi, fântânile, colonadele, plăcile comemorative, etc.
După al Doilea Război Mondial, prin Decretul nr. 46 /1951, (B.O nr.35
/ 1951), s-a desfiinţat vechea Comisie a Monumentelor Istorice, constituinduse în acelaşi an, la 25 iunie, Comisia Ştiinţifică a Muzeelor, Monumentelor
Istorice şi Artistice ca organ al Academiei Române. Principala sa atribuţie a
fost întocmirea a inventarului acestor construcţii şi ordonarea evidenţei lor.
La acea dată în dosarele forurilor culturale arădene 5 erau cuprinse 57
monumente publice, listă din care făceau parte şi construcţiile ridicate în
memoria eroilor din Primul Război Mondial. (Tabelul 1)
Tabelul 1
MONUMENTE PUBLICE
Conform listei întocmite în 19516
1. Crucea Martirilor 1918; Arad; Piatră de Banat, (x3,50); 1922.
2. Monumentul Eroilor Sovietici; Arad; Beton şi piatră, (x12);
1946.
3. Monumentul Sf. Treime; Arad; Marmură albă (x10); 1746.
4. Monumentul Libertăţii; Arad, parc (x3,50); Mureşan; 1947.
5. Bust A.D.Xenopol; Arad; Piatră şi bronz (x3,50); G. Groza; 1925.
6. Bust dr. Pipoş; Arad; Piatră şi bronz (x3,50); Olinescu; 1923.
7. Bust G. Coşbuc; Arad; Marmură de Moneasa; G. Groza; 1925.
8. Bust Mircea Stănescu; Arad; Piatră şi bronz; Moga ; 1927.
9. Bust Gh. Popa de Teiuş; Arad; Piatră şi bronz; Moga ; 1927.
10. Bust Ioan Rusu Şirianu; Arad; Piatră şi bronz ; Moga ; 1927.
11. Monumentul Sf. Ioan de Nepomuc; Arad; Fier şi marmură
(x3,50).
12. Bustul Lenin; Arad; Ciment (x2,50); Tolan; 1948.
5

În anul 1950, a fost înfiinţată regiunea Arad, unitate administrative teritorială desfiinţată
în anul 1956, când teritoriul a fost împărţit între regiunile Crişana şi Banat (BO nr.12/1950).
6

Tabelul e preluat din: Ioan Darida , Oliver Velescu, Zone construite protejate, vol. I
Proiect SA , Arad, 2000, Proiect nr. 29121, (manuscris).
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13. Crucea Eroilor 1918; Arad; Marmură (x2,50); 1920.
14. Monumentul a 13 Generali din Câmpul Pieirii; Arad;
Marmură şi beton (x3,o).
15. Monumentul Eroi Sovietici din 1944; Arad; Marmură şi beton
(x7); Galgoozi; 1947.
16. Monumentul Eroilor din 1916; Arad; Marmură şi piatră
artificială (x4,50); 1920.
17. Statuia Sf. Florian; Arad; Piatră şi ciment; 1878.
18. Monumentul Eroilor 1916-18 din cartier; Aradul Nou ; Granit
(x4.50); 1921.
19. Monumentul Sf. Treime; Aradul Nou; Piatră naturală (x8);
1853.
20. Monumentul Eroilor 1914-18; Fântânele; 1922
21. Monumentul Eroilor 1914-18; Zăbrani; 1924.
22. Monumentul Eroilor 1941-44; Zăbrani; 1944.
23. Monumentul Eroilor 1914-18; Sânicolaul Mic; 1933.
24. Monumentul Eroilor 1914-18; Sânicolaul Mic, cimitir catolic;
1934.
25. Monumentul Eroilor 1914-18; Sagu; 1922.
26. Monumentul Eroilor 1914-18; Frumuşeni; 1933.
27. Monumentul Eroilor 1914-18; Frumuşeni-Aluniş; 1933
28. Monumentul Sf. Treime; Tisa-Nouă; 1902
29. Monumentul Sf. Treime; Zădârlac; 1902
30. Bustul Mih. Veliciu; Chişineu Criş; 1933
31. Monumentul Eroilor 1916-18; Mişca; 1920
32. Monumentul Eroilor 1916-18; Pilul; 1936.
33. Monumentul Eroilor 1916-18; Vărşand; 1927.
34. Mon. Eroilor 1916-18; Şiclău; 1922.
35. Mon. Eroilor 1916-18; Şofronea; 1945.
36. Mon. istoric comemorativ; Macea; 1895.
37. Mon. Trib. Ion Buteanu; Iosăşel; 1934.
38. Mon. Eroilor 1914-18; Hălmagiu; 1935
39. Mon. Eroilor 1848; Hălmagiu; 1936.
40. Sentinela Română 1916-18; Ineu; 1936.
41. Monumentul Eroilor 1914-18; Traian; 1947
42. Monumentul Eroilor 1914-18; Şoimuş; 1921.
43. Monumentul Generalisim Stalin; Radna; 1945.
44. Monumentul Eroilor 1914-18; Bârzava; 1932.
45. Monumentul Eroilor 1914-18; Buteni; 1937.
46. Monumentul Eroilor 1914-18; Dezna; 1934.
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Monumentul Eroilor 1914-18; Dezna, parcul communal; 1928.
Placă pe casa lui Gh. Groza; Sebiş; 1928.
Monumentul Eroilor 1914-18; Covăsânţ; 1935.
Monumentul Eroilor 1914-18; Măderat; 1938.
Monumentul Eroilor 1914-18; Seleuş; 1935.
Troiţa Eroilor; Şiria; 1940.
Monumentul Comemorativ; Comlăuş; 1941.
Piatră Comemorativă; Comlăuş; 1716-40
Monumentul Eroilor 1914-19; Târnova; 1934.
Monumentul Eroilor 1914-19; Şilindia; 1937.
Monumentul Eroilor 1914-19; Luguzău; 1937.

Deşi lista a fost întocmită superficial, conţinând erori şi omisiuni,
referitoare la identificare, datare, materialele de construcţie, autori,
denumire, locul unde se află este prima încercare de punere sub ocrotire a
monumentelor publice .
Pentru o mai bună clarificare a acestei statistici, printr-un nou act
administrativ emis de guvern, s-a constituit o Comisie centrală de
inventariere, alocându-se în acest scop şi fondurile financiare necesare.
Recensământul s-a desfăşurat în perioada 7 – 9 iunie 1953, cu largul concurs
al personalului didactic din toate nivelele de învăţământ. Unele măsuri
administrative destinate acestei categorii de construcţii pe care o prezentăm
sub titlul: Monumente publice, au fost reluate prin întocmirea, în anul 1955 a
Listei monumentelor de cultură, care au fost cuprinse în două, din cele patru
capitole ale sintezei respective. Din actualul judeţ Arad, în capitolul:
Monumente de artă plastică, au fost incluse 11 monumente (Tabelul 2), iar
la capitolul: Monumente istorice alte 10 monumente (Tabelul 3), deci în
total 21 obiective, din care 14 (însemnate cu *) sunt noi față de lista din
1951, fiind însă eliminate 50 monumente (Tabelul 4). Noile evidențe reflectă
marile schimbări de ordin ideologic din politica Republicii Populare
Române (RPR).
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Tabelul 2
MONUMENTE DE ARTĂ PLASTICĂ
MENŢIONATE ÎN LISTA MONUMENTELOR DE CULTURĂ DE

PE TERITORIUL R.P.R7
Aprobată prin H.C.M. nr. 1160, din 23 iunie 1955
1. Bustul Gh. Doja; Ineu, centrul comunei; poz. 3048 ; reg.
Oradea*.
2. Bustul prof. Th. Ciontea de Albert Andrei; Arad, str. Fr.
Chopin, 9; poz. 368*.
3. Bustul lui Gh. Coşbuc, de Gh. Groza; Arad, Piaţa Xenopol;
poz. 369.
4. Bustul rabinului Chorin Aron, de Iacob Gutman; Arad,
Cimitirul Evreesc Grădişte; poz. 370*.
5. Bustul dr. P. Pipoş, de Marcel Olinescu; Arad, Piaţa Xenopol;
poz. 371.
6. Bustul lui Gheorghe Popa de Teiuş, de Ion Moga; Arad, în
parc; poz. 372.
7. Bustul lui I. Rusu-Şirianu, de Ion Moga; Arad, Piaţa Xenopol ;
poz. 373.
8. Statuia Sf. Ioan Nepomuk; Arad, 7 Noiembrie; poz. 374.
9. Bustul lui A.D. Xenopol; Arad, Piaţa Xenopol poz. 375.
10. Statuia Sf. Petru; Sâmpetru German, lângă Biserica romanocatolică; poz. 381*
11. Bustul lui Ion Rusu-Şirianu; Şiria, str. Ion Rusu Şirianu; poz.
382*

7

Tabelul e preluat din : Darida Ioan, Velescu Oliver, “Zone construite protejate” Vol. I
Proiect SA, Arad, 2000, Proiect, nr. 29121 (manuscris).
8
Cifra din final, este “nr. curent” din Lista monumentelor… ele aflându-se la regiunea
Oradea (1), sau Timişoara (2-9).
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Tabelul 3
MONUMENTE ISTORICE
MENŢIONATE ÎN
LISTA MONUMENTELOR DE CULTURĂ DE PE TERITORIUL R.P.R9
Aprobată prin H.C.M. nr. 1160, din 23 iunie 1955
1. Piatra de hotar de la “Nyety”; Sântana II, cca 4 km. vest de sat;
poz. 225*
2. Troiţa lui Ion Buteanu şi a altor revoluţionari români (18481849); Iosăşel-Gurahonţ; poz. 229.
3. Mormântul celor 7-8 soldaţi din Garda Roşie, ucişi în 1919;
Gurahonţ, în cimitir; poz. 230*.
4. Troiţa de la moara Băneştilor; Hălmagiu cca, 1oo., nord de sat;
poz. 231*.
5. Troiţa lui Avram Iancu; Hălmăgel, în vârful muntelui Găina; poz
232*.
6. Placa memorială, Casa unde s-a născut poetul Sarassy Iulius;
Sebiş nr. 26; poz. 234*
7. Crucea de piatră de la primăria veche; Zimbru-Gurahonţ; poz.
235*
8. Mormântul soldaţilor din Garda Roşie, împuşcaţi în 19181919; Iacobini, cimitir; poz. 236*.
9. Mormântul comun al celor 70 de soldaţi din Garda Roşie,
omorâţi în 1919; Sebiş, spre Prunişor, 2 km.NV; poz. 237*.
10. Troiţă ridicată în memoria grupului care a oprit înaintarea
fasciştilor spre Vârfurile ; Chişlaca-Beliu ; poz. 230*.

Tabelul 4
9

Lista e preluată din : Darida Ioan, Velescu Oliver , “Zone construite protejate” vol.I,
Proiect SA, 2000, Arad, Proiect nr. 29121, (manuscris).
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MONUMENTE ISTORICE ȘI DE ARTĂ PLASTICĂ
MENŢIONATE ÎN 1951, ELIMINATE în 1955, DIN
LISTA MONUMENTELOR DE CULTURĂ DE PE TERITORIUL R.P.R10
Aprobată prin H.C.M. nr. 1160, din 23 iunie 1955
1. Crucea Martirilor 1918; Arad; Piatră de Banat, (x3,50); 1922
2. Monumentul Eroilor Sovietici; Arad; Beton şi piatră, (x12); 1946
3. Monumentul Sf. Treime; Arad; Marmură albă (x10); 1746
4. Monumentul Libertăţii; Arad, parc (x3,50); Mureşan; 1947
5. Bust Mircea Stănescu; Arad; Piatră şi bronz; Moga; 1927.
6. Bustul Lenin; Arad; Ciment (x2,50); Tolan; 1948.
7. Crucea Eroilor 1918 ; Arad ; Marmură (x2,50) ; 1920.
8. Monumentul a 13 Generali din Câmpul Pieirii; Arad; Marmură
şi beton (x3,o).
9. Monumentul Eroi Sovietici din 1944; Arad; Marmură şi beton
(x7); Galgoozi ; 1947
10. Monumentul Eroilor din 1916; Arad; Marmură şi piatră
artificială (x4,50); 1920.
11. Statuia Sf. Florian; Arad; Piatră şi ciment; 1878.
12. Monumentul Eroilor 1916-18 din cartier Aradul Nou; Granit
(x4.50); 1921.
13. Monumentul Sf. Treime; Aradul Nou; Piatră naturală (x8);
1853.
14. Monumentul Eroilor 1914-18; Fântânele; 1922.
15. Monumentul Eroilor 1914-18; Zăbrani; 1924.
16. Monumentul Eroilor 1941-44; Zăbrani; 1944.
17. Monumentul Eroilor 1914-18; Sânicolaul Mic; 1933.
18. Monumentul Eroilor 1914-18; Sânicolaul Mic, cimitir catolic;
1934.
19. Monumentul Eroilor 1914-18; Sagu; 1922.
20. Monumentul Eroilor 1914-18; Frumuşeni; 1933.
21. Monumentul Eroilor 1914-18; Frumuşeni-Aluniş; 1933.
22. Monumentul Sf. Treime; Tisa-Nouă; 1902.
23. Monumentul Sf. Treime; Zădârlac; 1902.
24. Bustul Mih. Veliciu; Chişineu Criş; 1933.
25. Monumentul Eroilor 1916-18; Mişca; 1920.
10

Lista e preluată din : Darida Ioan, Velescu Oliver , “Zone construite protejate” vol.I,
Proiect SA, 2000, Arad, Proiect nr. 29121, (manuscris).
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26. Monumentul Eroilor 1916-18; Pilul; 1936.
27. Monumentul Eroilor 1916-18; Vărşand; 1927.
28. Mon. Eroilor 1916-18; Şiclău; 1922.
29. Mon. Eroilor 1916-18; Şofronea; 1945.
30. Mon. istoric comemorativ; Macea; 1895.
31. Mon. Eroilor 1914-18; Hălmagiu; 1935.
32. Mon. Eroilor 1848; Hălmagiu; 1936.
33. Sentinela Română 1916-18; Ineu; 1936.
34. Monumentul Eroilor 1914-18; Traian; 1947
35. Monumentul Eroilor 1914-18; Şoimuş; 1921.
36. Monumentul Generalisim Stalin; Radna; 1945.
37. Monumentul Eroilor 1914-18; Bârzava; 1932.
38. Monumentul Eroilor 1914-18; Buteni; 1937.
39. Monumentul Eroilor 1914-18; Dezna; 1934.
40. Monumentul Eroilor 1914-18; Dezna, parcul comunal; 1928.
41. Placă pe casa lui Gh. Groza; Sebiş; 1928.
42. Monumentul Eroilor 1914-18; Covăsânţ; 1935.
43. Monumentul Eroilor 1914-18; Măderat; 1938.
44. Monumentul Eroilor 1914-18; Seleuş; 1935.
45. Troiţa Eroilor; Şiria; 1940.
46. Monumentul Comemorativ; Comlăuş; 1941.
47. Piatră Comemorativă; Comlăuş; 1716-40
48. Monumentul Eroilor 1914-19; Târnova; 1934.
49. Monumentul Eroilor 1914-19; Şilindia; 1937.
50. Monumentul Eroilor 1914-19; Luguzău; 1937.
Bogata corespondenţă înregistrată după apariţia acestei liste, în care
sunt sesizate neajunsurile şi erorile au determinat iniţierea de către Direcţia
Monumentelor Istorice, într-o nouă organizare a unei alte inventarieri
întitulate Evidenţa Monumentelor Istorice din RPR. În baza acestor fişe şi a
unor acte normative cu referire directă la această temă 11, s-a întocmit în anul
1979, o nouă listă care însă, nu a avut o consacrare legală (Tabelul 5).

11

Legea ocrotirii patrimoniului cultural naţional al RSR (L. 63/1974), Decretul 13/1975
privind înființarea Oficiilor Județene pentru Patrimoniul Cultural Național și reglementarea
activității acestora; Decretul 53/1975 privind categoriile de bunuri care fac parte din
Patrimoniul Cultural Naţional (PCN) şi criteriile de avizare pentru trimiterea bunurilor
culturale peste graniţă, HCM 311/1975, privind criteriile de stabilire a bunurilor din PCN.
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Tabelul 5
EVIDENŢA MONUMENTELOR ISTORICE DIN RPR (1979)
(Extras)
02. Judeţul Arad, 1979
C. – Clădiri marcate cu plăci memoriale:
02 C 00; Municipiul Arad; Str, Gheorghe Bariţiu, nr. 26; Casa în care
s-a constiuit Comitetul Judeţean PCR Arad.
02 C 002; Municipiul Arad; Str. Anatole France nr. 32; Fost sediu al
revistei “Românul”.
02 C 003; Municipiul Arad; Str. Hortensiei nr. 32; Casa în care a
funcţionat o tipografie ilegală a PCR.
02 C oo4; Municipiul Arad; Str. Paris, nr. 32; Fost sediu al
“Căminului Muncitorilor”.
02 C 005; Municipiul Arad; Str. Rozelor nr. 60; Fost sediu al unei
tipografii ilegale a PCR.
02 C 006; Municipiul Arad; Piaţa Filimon Sârbu nr. 1; Fost sediu al
“Asociaţiei Generale a Muncitorilor”.
02 C 007; Municipiul Arad; Str. Sverdlov nr. 23; Casa în care s-a
născut poetul Toth Arpad.
02 C008; Municipiul Arad; Str. Tudor Vladimirescu colţ cu Str.
M.Viteazul; Fostul sediu al Comandamentului Gărzilor Naţionale Române.
02 C 009; Municipiul Arad; Str. 6 Martie nr. 3; Casa Cicio Pop.
D – Monumente de artă plastică şi cu valoare memorială
02 D 001; Municipiul Arad; Atelierele CFR, Bustul lui Ilie Pintilie;
Sculptor, Ioan Repaş.
02 D 002; Municipiul Arad; Cimitirul Eternitatea; Mormântul lui
Ioan Popovici Desseanu.
02 D 003; Municipiul Arad; Cimitirul Eternitatea; Mormântul Elenei
Ghiba Birta.
02 D 004; Municipiul Arad; Cimitirul Eternitatea; Mormântul lui
Vasile Goldiş.
02 D 005; Municipiul Arad; Cimitirul Eternitatea; Mormântul lui
Coriolan Petranu.
02 D 006; Municipiul Arad; Cimitirul Eveiesc, Grădişte; Bustul
Rabinului Chorin Araon; Sculptor, Iacob Gutman.
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02 D 007; Municipiul Arad; Parcul George Enescu; Bustul lui G.
Coşbuc; Sculptor, Gheorghe Groza.
02 D 008; Municipiul Arad; Parcul George Enescu; Bustul dr.
P.Pipoş; Sculptor, Marcel Olinescu.
02 D 009; Municipiul Arad; Parcul George Enescu; Bustul lui Gh.
Popa de Teiuş; Sculptor Radu Moga.
02 D 010; Municipiul Arad; Parcul George Enescu; Bustul lui I.
Rusu Şirianu; Sculptor, Radu Moga
02 D 011; Municipiul Arad; Parcul George Enescu; Bustul lui Mircea
V. Stănescu; Sculptor, Radu Moga.
02 D 012; Municipiul Arad; Parcul George Enescu; Bustul lui A.D.
Xenopol; Sculptor Gh. Groza.
02 D 013; Municipiul Arad; Str. Paroşeni, nr. 9; Bustul lui Teodor
Ceontea; Sculptor Andrei Albert.
O2 D 014; Municipiul Arad; Bd. Republicii, nr. 75*; Bustul poetului
Nikolaus Schmidt; Sculptor Valeriu Brudaşcu.
02 D 015; Municipiul Arad; Cartierul Subcetate, lângă Cetatea
Aradului; Monumentul celor 13 generali revoluţionari, executaţi în 1849.
02 D 016; Municipiul Arad; Piaţa 7 Noiembrie; Statuia Sf. Ioan
Nepomuk 1729.
02 D 017; Gurahonţ; La intrarea în Iosăşel, după trecerea podului
pest Crişul Alb; Troiţa lui Ion Buteanu şi al altor revoluţionari români de la
1848.
02 D 018; Hălmagiu; În centru; Monumentul lui Avram Iancu;
Sculptor Ioan Tolan.
02 D 019; Hălmagiu; în centru; Troiţa ridicată în memoria martirilor
din 1784 şi 1848.
02 D 020; Ineu; În centru; Bustul lui Gheorghe Doja.
02 D 022; Păuliş; Şos. Naţională Arad- Lipova; Monumentul Eroilor
de la Păuliş ; Arh. Cristea Miloş, sculptori mil Vitroel şi Ionel Munteanu
02 D 023; Sâmpetru German – Secusigiu; Statuia Sf. Petru,
Sculptori, Matei Gross şi Vass Gyozo.
02 D 024; Şiria; Bustul lui Mihai Eminescu; Sculptor Romul Ladea.
02 D 025; Şiria; Statuia baronesei Antonia Bohuş; Sculptori,Philipp
Iştvan şi Vass Gyozo.
02 D 026; Siria; Bustul lui Russu Şirianu; sculptor C. Bălcescu*.
02 D 027; Şiria; În curtea muzeului memorial; Bustul lui Ioan
Slavici; Sculptor Ioan Tolan
02 D 028; Şiria ; în cimitir; mormântul compozitorului Emil Monţia.
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Pentru a întări activitatea de ocrotire a patrimoniului cultural
național, și a funcției de tezaurizare, în 1974 s-a constituit corespunzător
Legii 63, Patrimoniul cultural național iar în 1980, au fost publicate normele
cadru de evaluare a bunurilor cultural, cu criterii specifice pentru 10
categorii, inclusiv pentru monumente.
Ordonanţa Guvernului nr. 27/26 august 1992 (L. 11/7 martie 1992),
reglementează chiar din primul articol, răspunderea şi obligaţia
deţinătorilor, cu orice titlu, a unor bunuri culturale mobile sau imobile,
pentru conservare, calitatea lor fiind atestată prin clasificarea acestora în
Lista monumentelor, ansablurilor şi siturilor istorice, aprobată de o comisie
de specialitate. În 1994, prin Ordonanţa 68 din 26 august (L 41/24 mai
1995) aceste bunuri, denumite monumente istorice, au fost mai bine definite
şi clasificate după importanţă, în trei categorii (A-C), cea de a patra (D),
reprezentând bunurile culturale comune. Referire la ele se face şi în Legea
213/1998, cu privire la proprietatea publică, un capitol al acesteia fiind
constituit din Statui şi monumente de artă, monumente funerare din cimitire,
monumente comemorative, rezervaţiile naturale şi monumentele naturii.
Legea nr. 422/18 iulie 200112 reglementează regimul juridic general
al monumentelor istorice, definindu-le ca bunuri imobile, construcții și
terenuri, semnificative pentru istoria, cultura și civilizația națională și
universală.. Corespunzător, art. 3/a din această categorie fac parte și lucrările
artistice comemorative, funerare, de for public, împreună cu terenul aferent,
delimitat topografic.
În 2003 (Ordin MCC nr. 2682/13 iunie 2003)13 au fost aprobate
normele metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice,
lista acestora fiind structurată, în funcție de natura lor, pe patru categorii:
Arhelogie, Arhitectură, Monumente de for public și monumente
memoriale/funerare.
În 2004, a fost publicată o nouă listă, republicată în 2010, a
monumentelor istorice în care au fost incluse monumentele publice, clădirile
marcate cu plăci comemorative şi însemnele memoriale din cimitire (Tabelul
6).

Tabelul 6
12

Republicată în MO I nr. 938 /20 nov. 2006, modificattă prin OG 77/2009, Legea
261/2009, legea 329/2009, HG 1410/2009, OUG 43/2010.
13
A fost modificat prin Ordin MCC 2260/18 aprilie 2008.
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LISTA
MONUMENTELOR ISTORICE (2004)14
-Extras 377. Ar-III-m-B-00662: Crucea Martirilor (închinată preoţilor
martiri din perioada, noiembrie 1918-primăvara 1919), Arad, Parcul
Eminescu, 1936.
378. Ar-III-m-B-00663: Monumentul celor 13 generali executaţi în
anul 1949, Arad, Piaţa 13 Martiri, cartier Subcetate, 1881.
379. Ar-III-m-B-00664: Bustul profesorului Teodor Ceontea, Arad,
Strada Academia Teologică 9, în curtea şcolii, 1912.
380. Ar-III-m-B-00665: Bustul lui George Coşbuc, Arad, Piaţa
George Enescu, în faţa Palatului Cultural, 1929.
381. Ar-III-m-B-00666: Bustul lui Petru Pipoş, Arad, Piaţa George
Enescu, în faţa Palatului Cultural, 1937.
382. Ar-III-m-B-00667: Bustul lui Gheorghe Popa de Teiuş, Arad,
Piaţa George Enescu, în faţa Palatului Cultural, 1938.
383. Ar-III-m-B-oo668: Bustul lui Ioan Rusu Şirianu, Arad, Piaţa
George Enescu, în faţa Palatului Cultural, 1938.
384. Ar-III-m-B-00669: Bustul lui Mircea V. Stănescu, Arad, Piaţa
George Enescu, în faţa Palatului Cultural, 1938.
385. Ar-III-m-B-00670: Bustul lui A.D. Xenopol, Arad, Piaţa George
Enescu, în faţa Palatului Cultural, 1929.
386. Ar-III-m-B-00671: Statuia Sfântului Ioan Nepomuk, Arad,
Strada Episcopiei, la intersecţia cu Strada Desseanu, 1729 (din 1870, pe
actualul amplasament).
387. Ar-III-m-B-00672: Statuia Sfântului Florian, Arad, Strada
Guttembrunn Adam 135, 1869.
388. Ar-III-m-B-00673: Monumentul lui Avram Iancu, satul
Hălmagiu, comuna Hălmagiu, Strada Vălcuţei f.n., în parcul central, 1974.
389. Ar-III-m-B-00674: Monumentul Eroilor Neamului, satul
Hălmagiu, comuna Hălmagiu, Strada Vălcuţei f.n. în centrul localităţii,
1933.

14

Republicată prin Ordinul 2.361/ 2010, pentu modificarea Anexei 1 la Ordinul Ministrului
Culturii şi Cultelor nr. 2314 / 2004, privind aprobarea Listei Monumentelor istorice
actualizate şi a Listei Monumentelor istorice dispărute, în Monitorul Oficial nr. 670 bis /
1.10.2010 Partea I.
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390. Ar-III-m-B-00675: Monumentul Eroilor de la Păuliş, satul
Păuliş, comuna Păuliş, pe câmpia din faţa localităţii, lângă DN Arad-Deva,
1974.
391. Ar-III-m-B-00676: Statuia Sfântului Petru, satul Sâmpetru
German, comuna Secusigiu f.n. în Piaţa Centrală, de lângă Biserica Catolică,
1816.
392. Ar-III-m-B-00677: Bustul lui Mihai Eminescu, satul Şiria,
comuna Şiria, în faţa Muzeului Memorial Ioan Slavici, cca 1960.
393. Ar-III-m-B-00678: Bustul lui Ioan Slavici, satul Şiria, comuna
Şiria, în faţa Muzeului Memorial Ioan Slavici, 1867.
394. Ar-III-m-B-00679: Statuia baronesei Antonia Bohuş, satul Şiria,
comuna Şiria, în faţa Muzeului memorial Ioan Slavici, 1910.
395. Ar-III-m-B-00680: Bustul lui Ioan Rusu Şirianu, satul Şiria,
comuna Şiria,în faţa Muzeului Ioan Slavici, 1912.
396. Ar-III-m-B-00681: Mormântul Elenei Ghiba Birta, Arad,
Cimitirul Eternitatea, 1904.
397. Ar-III-m-B-00682: Mormântul lui Vasile Goldiş şi al Elenei
Goldiş, Arad, Cimitirul Eternitatea, al doilea sfert al secolului al XX-lea.
398. Ar-III-m-B-00683: Mormântul lui Coriolan Petranu, Arad,
Cimitirul Eternitatea, începutul secolului al XX-lea.
399. Ar-III-m-B-00684: Mormântul lui Ioan Popovici Desseanu,
Arad, Cimitirul Eternitatea, începutul secolului al XX-lea.
400. Ar-III-m-B-00685: Bustul Rabinului Chorin Aaron, Arad,
cartierul Grădişte, Cimitirul evreesc, 1846, amplasat 1851.
401. Ar-III-m-B-00686: Fostul sediu al Asociaţiei Generale a
Muncitorilor, azi locuinţe şi sedii comerciale, Arad, Piaţa Catedralei 1,
strada Bariţiu 37.
402. Ar-III-m-B-00687: Casa Ştefan Cicio-Pop (Sediul Consiliului
Naţional Român Central) azi locuinţă, Arad, Strada Cicio-Pop Ştefan,
începutul secolului al XX-lea.
403. Ar-III-m-B-00688: Casa Vasile Goldiş (ulterior sediul ziarului
Românul), Arad, Strada Goldiş Vasile 6, 1910.
404. Ar-III-m-B-00689: Fostul sediu al Căminului Muncitorilor, azi
cabinete şi laboratoare medicale, Arad Strada Paris 2, 1913.
405. Ar-III-m-B-00690: Casa Toth Arpad, Arad, Strada Ioan Raţiu
23, mijlocul secolului al XIX-lea, modificată la începutul secolului al XXlea.
406. Ar-III-m-B-00691: Fostul sediu al comandamentului Gărzilor
Naţionale Române, din noembrie-decembrie 1918, azi spital, Arad, Strada
Tudor Vladimirescu 1, Piaţa Mihai Viteazul 11-12.
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407. Ar-III-m-B-00692: Casa Sava Tekelia, satul Cuvin, comuna
Ghioroc, Strada Principală 14, 1810.
408. Ar-III-m-B-00693: Troiţa Eroilor, satul Hălmagiu, comuna
Hălmagiu, Calea Moţilor f.n. Valea Băneştilor, 1934.
409. Ar-III-m-B-00694: Troiţa lui Ioan Buteanu, satul Iosaş, comuna
Gurahonţ, la intrare în sat, după trecerea podului peste râul Crişul Alb, 1934.
410. Ar-III-m-B-00695: Piatră de Hotar, satul Munar, comuna
Secusigiu, La Cetate, în apropierea Mănăstirii sârbe Bezdin, peste râul
Mureş, 1741.
411. Ar-III-m-B-00696: Piatră de Hotar, satul Munar, comuna
Secusigiu, în incinta Mănăstirii sârbe Bezdin, 1746.
412. Ar-III-m-B-00697: Troiţă, satul Neudorf, comuna Zăbrani, în
centrul localităţii, lângă Biserica Romano-Catolică, pe latura de nord, 1841.
413. Ar-III-m-B-00698: Mormântul compozitorului Emil Monţia,
satul Şiria, comuna Şiria, Cimitirul Bisericii Ortodoxe.
La 4 mai 2006, Parlamentul României, a adoptat Legea nr. 120 care
reglementa un nou cadru juridic general, necesar realizării, amplasării şi
administrării monumentelor de for public15. Acestea au fost definite, ca
fiind: bunuri imobile, lucrări de artă plastică, artă monumentală,
construcţii sau amenajări neutilitare, cu un caracter decorativ,
comemorativ şi de semnal, amplasate în spaţii publice, într-o zonă de
protecţie pe terenuri proprietate de stat, sau ale unităţilor administrativ
teritoriale. Bunurile amintite însă dobândesc statutul de monumente de for
public, doar dacă amplasarea lor s-a realizat în baza unei autorizaţii de
construire, sau dacă existenţa acestora, a fost consemnată, până la apariţia
Legii (4 mai 2006), prin publicaţii ştiinţifice, ghiduri turistice, alte tipărituri
de informare publică, sau prin evidenţele autorităţilor. În aceste situaţii, ele
pot fi clasificate ca şi monumente istorice, urmând regimul juridic general al
acestora. De asemenea, cu acest prilej, a fost constituită Comisia Naţională
pentru Monumentele de For Public, ca organism de specialitate al
Ministerului Culturii şi Cultelor, în acest domeniu. În componenţa ei au fost
cooptaţi 11 membri, artişti, arhitecţi, urbanişti, specialişti în domeniul
artelor vizuale, critici de artă, recunoscuţi în literatura de specialitate.
Corespunzător legii, asigurarea protejării şi punerii în valoare a
monumentelor de acest fel, revine autorităţii administraţiei locale.
Pe plan local, sunt de reținut și Inventarul Bunurilor care aparțin
Domeniului Public al municipiului, Arad, însușit prin Hotărârea Consiliului
Local Municipal (HCLM) 196/26. 08 1999, care cuprinde la capitolul K o
15

Legea nr. 120/4 mai 2006, art. 2 şi 3
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listă cu 32 monumente și statui (Tabelul 7) Hotărârea Consiliului Județean
Arad (HCJA) nr. 53 din 29.06.2001 privind protecţia bunurilor imobile cu
statutul general al monumentelor istorice de interes local al judeţului Arad
(Tabelul 8 și 9)și Hotărârea Guvernului României privind atestarea
domeniului public al județului Arad precum și al municipiului și comunelor
din județul Arad (MO 690 bis, 19 sept. 2002)
Tabelul 7
Lista Statui și Monumente
în Municipiul Arad 199916
1. Bustul lui George Coșbuc; P-ța G. Enescu (În fața Palatului
Cultural), 1929, Statul român.
2. Bustrul lui Petru Pipoș; P-ța G. Enescu (În fața Palatului Cultural),
1937, Statul român.
3. Bustul lui Gh. Popa de Teiuș; P-ța G. Enescu (În fața Palatului
Cultural), 1938, Statul român.
4. Bustul lui Ioan Rusu Șirianu; P-ța G. Enescu (În fața Palatului
Cultural), 1938, Statul român.
5. Bustul lui Mircea V. Stănescu; P-ța G. Enescu (În fața Palatului
Cultural),1938, Statul român.
6. Bustul lui A.D. Xenopol; P-ța G. Enescu (În fața Palatului
Cultural), 1937, Statul român.
7 Statuia Sfântului Ioan Nepomuk, Strada Episcopiei (fosta 7 nov.),
la intersecția cu str. Desseanu, 1791, Statul român.
8. Sfânta Treime (piatra), Calea Timișorii, 1800, Statul român.
9. Statuia Sfântului Florian, str. A.M. Guttenbrun, nr. 135, 1880,
Statul român.
10. Statuia Ostașului Român, P-ța A. Iancu, 1958, Statul român.
11. Sfânta Treime (piatră şi bronz), Monum rid. Hole4ră (1747); Bdul Revoluţiei 1906, Statul român.
12. Statuia Libertăţii, Muzeul Județean, 1890, Statul român.
13. Statuia Csiky Gergely, Muzeul judeţean, 1890, Statul român.
14. Statuia Kossuth Lajos, Parc Pădurice, 1904, Statul român.
15. Bustul Reginei Elisabeta, B-dul Revoluţiei nr. 87-89, 1900, Statul
român.
16. Monumentul soldaţilor căzuţi în Primul Război Mondial, Fostul
cimitir Micălaca, 1920, Statul român.
16

Lista acestor bunuri ale domeniului public al municipiului Arad, a fost atestată prin HG
976/5 sept. 2002 (MO an XIV nr. 690 bis, din 19 sept. 2002).
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17. Bustul lui D.Ţichindeal, Curtea Lic. Pedagogic, 1995, Statul
român.
18. Bustul Elenei Ghiba Birta, B-dul Dragalina (parcul Copiilor),
1994, Statul român.
19. Statuia lui A. Iancu, Parcul M. Eminescu (zona tribunal), 1990 ;
HCLMA, Statul român.
20. Crucea martirilor (Crucea Rafiroiu), Parcul M. Eminescu (zona
Primărie), 1936, Statul român.
21. Monumentul celor 13 Martiri, Subcetate, P-ţa 13 Generali, 1881,
Statul român.
22. Bustul lui M. Eminescu, Str. Vf. cu Dor (sediul IPJ), 1996, Statul
român.
23. Obeliscul ostaşilor sovietici, Calea Timişorii nr. 1-3, 1946, Statul
român.
24. Statuia lui Vasile Goldiş, Calea Victoriei (Lic. V.Goldiş), 1992,
Statul român.
25. Statuia fotbalistului, P-ţa UTA, 1980, Statul român.
26. Statuia Femeie şezând, Parcul M. Eminescu, 1930, Statul român.
27. Bustul lui Moise Nicoară, P-ţa Liceului, 1992, Statul român.
28. Bustul lui Ioan Slavici, P-ţa Liceului, 1992, Statul român.
29. Troiţa Martirilor Decembrie 1989, Piaţa Primăriei, Bd. Revoluției
nr. 75, 1990, Statul român.
30. Obeliscul lui Toth Sandor, Splaiul Tei-Dig Mureș, 1990, Statul
român.
31. Grup statuar din lemn, Curtea primăriei Arad, 1996, Statul
român.
32. Statuia Soldaților Martiri din 1989, Pod Decebal (Zona
Subcetate), 1994, Statul român.

Tabelul 8
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Monumente de artă,
Monumente şi ansambluri memoriale din Județul Arad
Listă aprobată prin Hotărâri locale, 2001*
1. Bustul lui George Coşbuc; Arad, P-ţa G.Enescu; 1929, Gh.
Groza; HCLMA, 196/99.
2. Bustul lui Petru Pipoş; Arad, P-ţa G.Enescu; 1937, M.Olinescu;
HCLMA, 196/99.
3. Bustul lui Gh. Popa de Teiuş; Arad, P-ţa G.Enescu; 1938,
I.Moga; HCLMA, 196/99.
4. Bustul lui Ioan Rusu Şirianu; Arad, P-ţa G.Enescu; 1938,
I.Moga; HCLMA, 196/99.
5. Bustul lui Mircea V. Stănescu; Arad, P-ţa G.Enescu; 1938,
I.Moga; HCLMA, 196/99.
6. Bustul lui A.D.Xenopol; Arad, P-ţa G.Enescu; 1929, Gh. Groza;
HCLMA, 196/99.
7. Statuia Sfântului Ioan Nepomuc; Arad, Str. Episcopiei; 1791;
HCLMA, 196/99.
8. Sfânta Treime (piatră); Arad, Calea Timişorii; 1800; HCLMA,
196/99.
9. Statuia Sfântului Florian; Arad, Str. A.M.Guttembrunn, nr. 135;
1880; HCLMA, 196/99.
10. Statuia Ostaşului Român; Arad, P-ţa A. Iancu; 1958; HCLMA,
196/99.
11. Sfânta Treime (piatră şi bronz); Arad, B-dul Revoluţiei nr. 96 A;
1906; HCLMA, 196/99.
12. Statuia Libertăţii; Arad, Ordinul Minorit; 1890, Zala G.;
HCLMA, 196/99.
13. Statuia Csiky Gergely; Arad, Muzeul judeţean; 1890; HCLMA,
196/99.
14. Statuia Kossuth Lajos**; Arad, Parc Pădurice; 1904; HCLMA,
196/99.
15. Bustul Reginei Elisabeta**;Arad, B-dul Revoluţiei nr. 81-83;
1900; HCLMA, 196/99.
16. Monumentul soldaţilor căzuţi în Primul Război Mondial**;
Arad, fostul cimitir militar Micălaca; 1920 ; HCLMA, 196/99.
17. Bustul lui D.Ţichindeal; Arad, curtea Lic. Pedagogic; 1995;
HCLMA, 196/99.
18. Bustul Elenei Ghiba Birta; Arad, B-dul Dragalina; 1994;
HCLMA, 196/99.
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19. Bustul prof. Teodor Ceontea**; Arad, Str. Paroşeni nr. 9 (curtea
şcolii); Andrei Albert; HCLMA, 196/99.
20. Statuia lui A. Iancu; Arad, Parcul M. Eminescu (zona tribunal);
1990; HCLMA, 196/99.
21. Crucea martirilor; Arad, Parcul M. Eminescu; 1936, S.Rafiroiu;
HCLMA, 196/99.
22. Monumentul celor 13 Martiri; Arad, Subcetate, P-ţa 13
Generali; 1881; HCLMA, 196/99.
23. Bustul lui M. Eminescu; Arad, Str. Vf. cu Dor (sediul IPJ);
1996; HCLMA, 196/99.
24. Obeliscul ostaşilor sovietici; Arad, Calea Timişorii nr. 1-3;
1946; HCLMA, 196/99.
25. Bustul lui Vasile Goldiş; Arad, Calea Victoriei (Lic. V.Goldiş);
1992; HCLMA, 196/99.
26. Statuia fotbalistului; Arad, P-ţa UTA; 1980; HCLMA, 196/99.
27. Statuia Femeie şezând; Arad, Parcul M. Eminescu; HCLMA,
196/99.
28. Bustul lui Moise Nicoară; Arad, P-ţa Liceului; 1992; HCLMA,
196/99.
29. Bustul lui Ioan Slavici; Arad, P-ţa Liceului; 1992; HCLMA,
196/99.
30. Troiţa Martirilor Decembrie 1989; Arad, Piaţa Primăriei; 1990;
HCLMA, 196/99.
31. Obeliscul lui Toth Sandor; Arad, Splaiul Tei-Dig Mureş; 1990;
HCLMA, 196/99.
32. Grup statuar lemn ; Arad,Curtea Primăriei; 1996; HCLMA,
196/99.
33. Statuia Soldaţilor Martiri din 1989; Arad, Pod Decebal; 1994 ;
HCLMA, 196/99.
34. Statuia Vasile Goldiş ; Arad, P-ţa revoluţiei; 2000; HCLMA,
196/99.
35. Obelisc Revoluţia din Decembrie’ 89 Arad, P-ţa Revoluţiei;
1999 ; HCLMA, 196/99.
36. Monumentul Elenei Ghiba Birta; Arad, Cimitir Eternitatea ;
1904 ; Privat.
37. Monumentul lui Vasile Goldiş şi Elena; Arad, Cimitir
Eternitatea ; Privat.
38. Monumentul lui Ioan şi Coriolan Petran; Arad, Cimitir
Eternitatea ; Privat.
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39. Monumentul lui I. Popovici Desseanu; Arad, Cimitir
Eternitatea; Privat.
40. Monument şi bustul rabinului Chorin Aron; Arad, Cimitir
Eveiesc Gădişte; 1846, Iacob Guttman; Comunitatea.
41. Statuie, Masa pentru amintirea străbunilor; Buteni, locul
numit Groşi; 1985.
42. Statuie, Fereastră pentru Dorul Iancului; Buteni, locul numit
Groşi; 1985.
43. Statuie, Fânâna Iancului; Buteni, locul numit Groşi; 1985.
44. Statuie, Ultimul căzut; Buteni, locul numit Groşi; 1985.
45. Statuie, Sanctuar; Buteni, locul numit Groşi; 1985.
46. Statuie, Fata cu cartea; Buteni, centrul comunei; 1979.
47. Statuie, Tulnicărese; Buteni, centrul comunei; 1979.
48. Monumentul Eroilor; Chişineu Criş, Str. Înfrăţirii nr. 68;
Primăria.
49. Statuia lui Mihai Veliciu; Chişineu Criş, Str. Înfrăţirii nr. 69;
HCLO, 53/99.
50. Monumentul Eroilor; Iratoş, Parcul Bisericii; HCL, 31/99.
51. Monumentul Eroilor; Ineu, Parcul Central; HCLO, 53/99.
52. Monumentul Unirii; Ineu, Parcul Central; HCLO, 53/99.
53. Monumentul lui Vasile Goldiş; Ineu, parcul Central; HCLO,
53/99.
54. Monumentul lui Mihai Viteazul; Ineu, Parcul Central; HCLO,
53/99.
55. Statuia lui Nicolae Bălcescu; Lipova, parc; Primăria.
56. Statuia lui Sever Bocu; Lipova, parc; Primăria.
57. Bustul Ion Buteanu; Gurahonţ, str. Ion Buteanu; 1991;
Primăria.
58. Troiţa din Cimitirul Eroilor; Gurahonţ, str. Avram Iancu;
Primăria.
59. Troiţa lui Ion Buteanu; Gurahonţ, Str. Iosaşului; 1934;
Primăria.
60. Troiţa Eroilor 1848-1849; Hălmagiu, Valea Băneştilor;
Primăria.
61. Monumentul, Cultul Eroilor Neamului; Hălmagiu, parc; 1933,
S.Rafiroiu; Primăria.
62. Monumentul Eroilor; Hălmagiu- Iosăşel**; 1933, S.Rafiroiu;
Primăria.
63. Bustul lui Avram Iancu; Hălmagiu, parc; Primăria.
64. Statuia lui Gheorghe Groza; Moneasa, curtea şcolii; Primăria.
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65. Monumentul Eroilor; Păuliş, DN 7 Arad-Deva; 1974
M.Cristea, E.Vitroel, I.Munteanu.
66. Monumentul Eroilor 1941-1945; Sebiş, Parcul Libertăţii;
Primăria.
67. Monumentul Eroilor 1914-1919; Sebiş, Parcul Eroilor; HCLO
57/99.
68. Crucea Caporal Eugen Dobrilă; Sebiş, Biserica Prunişor;
HCLO 57/99.
69. Bustul lui Mihai Eminescu; Şiria, centru; Romul Ladea;
HCL ,09.08.99.
70. Bustul lui Ioan Slavici; Şiria, parcul central; Ioan Tolan; HCL,
09.08.99.
71. Statuia Baronesei Antonia Bohuş; Şiria, parcul Central; 1910,
Philip Iştvan şi Vass Gyozo; HCL.
72. Bustul lui Ioan Russu Şirianu; Şiria, parcul Central; 1912,
C.Bălănescu; HCL.
73. Mormântul compozitorului Emil Monţia; Şiria, cimitirul
Bisericii ortodoxe; HCL.
74. Mormântul lui I. Crestici; Şiria, cimitirul Bisericii ortodoxe;
HCL.
75. Mormântul lui Sigismund Borlea; Şiria, cimitirul Bisericii
ortodoxe; HCL.
76. Mormântul lui I.Traian Mera; Şiria, cimitirul Bisericii
ortodoxe; HCL.
77. Monumentul lui Virgil Iovănaş; Şofronea 359; Primăria, HCL
23799.
78. Statuia Sfântului Petru; Sâmpetru German, piaţa centrală;
1816 ; Primăria.
79. Complex statuar în aer liber – 40 buc.; Târnova, platou
Căsoaia; Primăria HCL 40/99.
80. Bustul lui Olosz Lajos ; Zerind, parcul central; 1992, Emil
Vitroel; Primăria, HCL 25/99.
* Tabelul a fost preluat din: arh. Ioan Darida, Zone construite
protejate, proiect nr. 29.121, Proiect SA Arad, 2000. După eliminarea din
listă a 3 lucrari: poz. 14, statuia lui Kossuth Lajos; poz. 16. Monumentul
soldaţilor căzuţi în Primul Război Mondial; poz. 32, Grup statuar din lemn,
lista pe care sunt înscrise 77 monumente, a devenit Anexa nr. 4 din
“Hotărârea nr. 53 din 29.o6.2001 privind protecţia bunurilor imobile cu
statutul general al monumentelor istorice de interes local al judeţului Arad”
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şi publicat în Monitorul Oficial al Consiliului Judeţean Arad, Anul X, nr. 2 /
2001, p.45-51. Este inclusă şi Hotărârea nr 196/ 26 august 1999, privind
însuşirea inventarului bunurilor care alcătuesc domeniul public al
municipiului Arad, cap K , Statui şi monumente.
** Monumentele respective sunt menţionate în mod eronat, fiind
dispărute.
Tabelul 9
Clădiri memoriale, plăci comemorative *
1. Casa în care a locuit V. Goldiş, redacţia ziarului “Românul”;
Arad, Str. V. Goldiş, nr.6
2. Casa familială a lui Ştefan Cicio-Pop; Arad, Str. Ştefan CicioPop, nr.3.
3. Casa familială a lui dr. I. Suciu; Arad, Bd. Revoluţiei nr. 63
4. Casa poetului Toth Arpad; Arad, Str. I. Raţiu, nr.23.
5. Casa natală a lui Sava Tekelia; Arad, Str. Sava Tekelia nr. 3.
6. Comandamentul trupelor române, 1918; Arad, P-ţa M. Viteazul
nr. 11.
7. Placă comemorativă, 1 Decembrie 1918 –Iuliu Maniu; Arad,
Bd. Revoluţiei nr. 81
8. Placă comemorativă-Ziridava 2000; Arad, Bd. Revoluţiei nr.
75.
9. Placă comemorativă-Banca “Victoria”; Arad, Bd. Revoluţiei nr.
76.
10. Placă comemorativă Iustin Marşeu-Prefectul Aradului; Arad,
Str. Decebal nr. 5
* Lista constituie anexa nr. 4, la Hotărârea Consiliului Judeţean
Arad, nr. 53 din 29 iunie 2001, privind protecţia bunurilor imobile cu
statutul general al monumentelor istorice, de interes local din judeţul Arad.
Cu toate acestea se constată încă intervenții grave asupra
monumentelor publice, unele din ele fiind demolate cu intenție sau dispărute
pe motive ideologice, a furturilor, nepăsării sau a degradării (Tabelul 10).

Tabelul 10
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Monumente publice demolate sau dispărute
1. Bustul rabinului Aaron Chorin, Cimitirul Evreesc Grădiște,
Iackob Guttman, 1851, marmoră Roma, dispărut după 2000.
2. Bustul împăratului Fracisc Iosif, Cetate, autor necunoscut,
aprox. 1900, bronz, Demolat?
3. Bustul Reginei Elisabeta a Ungariei (Syssy), fostul Parc al
Prefecturii (azi Hotelul Intercontinental, Zala Gyorgy, 1898, bronz, demolat
1950.
4. Bustul lui Csiky Gergely, Bd. Revoluției, în fața Bisericii
Evanghelice, Philipp Istvan, 1911, bronz, demolat 1925.
5. Bustul lui Fabian Gabor, Bd. Revoluției, în fața Bisericii
Evanghelice, Philipp Istvan, 1911, bronz, demolat 1925.
6. Bustul lui Teodor Ciontea, Grădina Academiei Teologice, Albert
Andor, 1912, marmoră, vandalizat după 2000.
7. Bustul lui Daranyi Janos, Parcul Copiilor, Toth Andras, demolat
după 1925.
8. Bustul lui Vladimir Ilici Lenin, Gai, autor necunoscut 1950
vandalizat după 1990.
9. Bustul lui Ilie Pintilie, curtea IVA, autor necunoscut, metal,
demolat după 1990.
10. Bustul lui Miron Constantinescu, Parcul Copiilor, Valeriu
Brudașcu, bronz, demolat după 1990.
11. Bustul lui Ioan Slavici, Șiria, Autor necunoscut, 1941, demolat
1955.
12. Bustul lui Ioan Russu Șirianu, Piața G. Enescu, Ioan Mânzat
Moga, bron, dispărut în 2015.
13. Fântâna decorativă Baross, Parcul Copiilor, autor necunoscut,
metal, după 1950.
14. Obeliscul Sfintei Treimi, Arad, P-ța Avram Iancu, autor
necunoscut 1746, demolat 1882.
15. Monumentul Aradul întristat, Bd. Revoluției și Cimitirul
Vechi, Aradi Zsigmond, marmoră Carrara, demolat interbelic, depozitat la
Complexul Muzeal Arad.
16. Monumentul Kossuth Lajos, Bd. Revoluției, Margo Ede și
Pongratz Siegfrid, 1909, piatră bronz, demolat în 1925.
17. Monumentul Propatria, Micălaca, autor necunoscut, 1916,
bronz, piatră, demolat interbelic.
18. Monumentul Coreea în luptă, Parcul UTA, Ioan Tolan, 1950,
piatră artificială, demolat 1960.
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19. Monumentul Țesătoarea, Parcul UTA, Ioan Tolan, 1974, piatră
artificială, demolat 1970.
20. Monumentul Ostașilor Sovietici, Piața Drapelului, autor
necunoscut, 1945, metal, beton, demolat în 1965
Urmele degradării se observă și mai mult asupra monumentelor
neinventariate sau neclasificate, risipite în întregul județ, Parcul de sculptură
Căsoaia și altele, care au devenit semne tăcute ale istoriei, ce așteaptă să fie
readuse la viață.

Bibliografie:
**Buletinul Oficial, 1950, 1951; Darida Ioan, Zone construite
protejate, proiect nr. 29.121, Proiect SA Arad, 2000 (manuscris); ** Legea
nr. 63/1974, București, 1980; **Monitorul Oficial al Consiliului Judeţean
Arad, 2001; **Monitorul Oficial, 1938, 2002; Petranu Coriolan, Muzeele
din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. Trecutul, prezentul și
administrarea lor, București, 1922; **Revista Luceafărul,1908; Velescu
Oliver, Evidenţa monumentelor istorice din judeţul Arad, partea I, 18071948, în Proiect nr. 29121, Proiect Arad SA, vol. I, 2000,(manuscris); Truță
Horia, Deșea Dan, Monumente de for public, însemne memoriale,
construcții decorative și parcuri din județul Arad, Catalog selectiv, Arad,
2008.
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Conferinţele şi reuniunile învăţătoreşti până la Marea Unire
Virgil Valea,
Şcoala Gimnazială „M. Eminescu”Arad

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 după masa
se făcea analiza lecţiilor şi aveau loc dezbateri şi discuţii cu caracter
metodico-didactic. Învăţătorii participanţi beneficiau din partea comunei de
trăsură gratuită şi diurnă1. 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 preparandie 2.
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”3. 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,
1

Biserica şi şcoala, an II, nr. 31 din 11 august 1878, p. 241.
Ibidem, an XXII, nr. 29 din 29 iulie 1888, p. 174.
3
A.N.D.J.A. fond E.O.R.A., IV, dos. 128/1878, f. 27.
2
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integrarea şcolilor româneşti în viaţa comunităţilor, pentru organizarea de
activităţi culturale şi rezolvarea problemelor materiale ale învăţătorilor 4.
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 vicepreşedinte 5. 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 formă 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
4

Ibidem, dos. 34/1875, f. 2.
N. Bordeianu, P. Vladcovschi, Învăţământul românesc în date, Iaşi, Ed. Junimea, 1979, p.
263.
5
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procesului de învăţământ prin împărţirea disciplinelor de studiu pe cele
şapte cercuri. Activitatea a durat şapte ani (1893-1900), urmărindu-se
progresul şcolar al elevilor la fiecare disciplină în parte; pe baza acestor
constatări a fost fundamentat planul de învăţământ din 19016.
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”7.
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 mătase8. Reuniunea şia 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 lor9.
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
6

***, Protocolul adunării generale a doua a reuniunii învăţătorilor români grecoortodocşi din dieceza Aradului, şedinţa I-a, 1892, p. 76.
7
Idem,..., pe anii 1893, 1896, 1899, 1901 şi 1902.
8
Idem,Şedinţa a VI-a, an 1896, p. 37.
9
D. Lăzărescu, Biblioteci pedagogice arădene între 1870-1914, în Aradul cultural, an III,
nr. 1/1996, p. 9.
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distribuit participanţilor noul organ de presă “Reuniunea învăţătorilor”, sub
redacţia lui I. Moldovan. Revista prelua sarcinile protocoalelor şi îşi
propunea să revitalizeze activitatea reuniunii, criticată în anumite cercuri
pentru ineficienţă şi festivism10. 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
îndreptarea 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 naţională 11. 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 Avram Sădean, căzut pe frontul
din Galiţia12. 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 înăvăţământului în conformitate cu normele
europene ale timpului.
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
10

I. Moldovan, op. cit., p. 49.
Ibidem, p. 65.
12
A.N.D.J.A. fond E.O.R.A., IV, dos. 43/1918, f. 4.
11
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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, printro 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 tipărire 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
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
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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 frunte.
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Bisericii arădene până în anul 1948
Paul Krizner

Aradul cunoaște o dezvoltare sistematică în decursul veacurilor, iar
Biserica a răspuns cerințelor vremii astfel că pe măsură ce în Arad se
dezvolta și creștea numărul de locuitori, vor apărea și parohii ortodoxe cu
lăcașurile lor de cult.
Parohia Ortodoxă Română Arad-Centru

Fără îndoială prima atestare documentară face referire la biserica ce
se afla pe malul Mureșului, unde actualmente se află Colegiul Național
Moise Nicoară, însă după unii istorici se pare că ar fi existat o biserică încă
de pe vremea lui Matei Corvin (1458-1490) 1, iar istoricul maghiar Marki
Șandor, menționează chiar și anul construcției acestei biserici, datând-o în
anul 1498, biserică care ar fi avut hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel2,

1

Gh. Ciuhandu, Din viața lui Nestor Ioanovici episcopul Aradului 1767-1830, Arad, 1929,
p. 43.
2
Marki Șandor, Arad varmegye es Arad szabad Kiraly varos torfenete, vol. I, Arad, 1892,
p. 474
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însă după alte surse istorice se pare că ar fi existat o biserică înființată de
Dimitrie Iacșici din Nădlac3 în vremea lui Matei Corvin4.
Când episcopul Isaia Diacovici îți mută reședința episcopală de la
Lipova în Arad găsește în colțul dintre Mureș5 o biserică în stare funcțională
pe care o ridică la rang de catedrală. În anul 1725 ortodocșii români au o altă
catedrală cu hramul Nașterea Sf. Ioan Botezătorul, situată se pare în locul
unui vechi lăcaș de cult lângă sediul administrativ episcopal, iar în 1814 este
înlocuită cu altă biserică purtând același hram6.
Lăcașul de cult ce urma să se construiască a întâmpinat multe
dificultăți, în primul rând cele de ordin material, făcându-se donați în bani și
materiale de construcții. Preotul Constantin Popovici spune că noul lăcaș de
cult „s-a edificat peste cea mică, așa încât în biserica cea mică se săvârșea
serviciul divin iar pe dinafară se lucra și numai după ce s-a gătat cea mare sau surpat cea mică și s-au scos afară toate recvisitele și icoanele”7.
În perioada revoluției pașoptiste biserica și palatul episcopesc au fost
grav avariate, iar Episcopul Gherasim Raț trimite o circulară în vederea
strângerii de fonduri pentru reparearea lăcașului de cult, trebuie știut că în
timpul revoluției biserica a sost transformată în închisoare unde erau ținuți
ofițerii revoluționari8. După Reparațile aferente, într-un cadru solemn,
Episcopul Gherasim Raț o sfințește dar viața acestui lăcaș de cult nu avea să
fie lungă.
Regimul absolutist habzburgic, după revoluția din 1848-1849 decide
demolarea bisericii invocând două motive, în primul rând era prea aproape
de cetatea fortăreață de pe Mureș iar în al doilea rând se dorea
sistematizarea orașului. Știrea demolării bisericii este adusă la cunoștință
comunității în ședința din 1 februarie 1855 de către protopopul Aradului
Ioan Raț. Comunitatea locală despăgubind biserica, cu suma de 43.976 fl.
50 cr.9. Datorită faptului că era prea aproape de malul Mureșului conform
afirmațiilor autorităților imperiale, biserica nu va avea o viață lungă pentru
că în anul 1861 va fi demolată.

3

Ioan Tolan, File din istoria Aradului, p. 474.
Gh. Ciuhandu, Din viața lui Nestor …, p. 49.
5
Este vorba de actualul Bulevard al Revoluției, iar episcopul Isaia cumpără case și teren pe
strada ce se va numi a Episcopului.
6
P. Vesa, Spiritualitate ortodoxă arădeană. Istoria Parohiei Ortodoxe Române AradCentru, Edit. Arhiepiscopiei Aradului, 2015, p. 54.
7
Gh. Lițiu, Începuturile Catedralei din Arad, în „Mitropolia Banatului”, anul XVIII, 1968,
nr. 1-2, p. 84
8
P. Vesa, Spiritualitate ortodoxă…, p. 82
9
Gh. Ciuhandu, Din viața episcopului…, p. 85.
4
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Este de remarcat faptul că enoriașii acestei biserici au contribuit
substanțial la înființarea Înaltei Școlii Pedagogice-Preparandia, iar în
biserică la 3/15 noiembrie 1812 s-a dat citire, într-un cadru festiv, actului
oficial de constituire a școlii.
Noul lăcaș de cult avea să se construiască pe un loc mlăștinos care
nu era corespunzător unui asemenea edificiu monumental dar în cele din
urmă se va zidi pe pilote.
Punerea pietrei de temelie a coincis cu începerea lucrărilor de
costrucție în vremea episcopului Procopie Ivașcovici al Aradului, act
înfăptuit în anul 1861, iar în 1865 Biserica Catedrală a fost finalizată,
serbându-se reactivarea Mitropoliei Ortodoxe a Transilvaniei dar și alipirea
unei părți din Banat la Episcopia Aradului. Biserica va avea hramul
Nașterea Sfântului Ian Botezătorul.
Sigur, de-a lungul timpului biserica a cunoscut și alte intervenții și
reparații însă ea rămâne peste veacuri un lăcaș de cult plin de încărcătură
istorică și frumusețe arhitecturală.
În această superbă Catedrală au fost înstalați și eminamente au slujit
următorii Episcopi ai Aradului:
Procopie Ivaşcovici 1853-1873 (ctitorul Catedralei)
Miron Romanul 1873 -1874
Ioan Meţianu 1875-1899
Iosif Goldiş 1899-1902
Ioan I Papp 1903-1925
Grigorie Comşa 1925-1935
Andrei Magieru 1936-1960
Parohia Ortodoxă Română Arad Micălaca-Veche
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Încă de la începutul secolului al XVIII-lea locuitorii din Micălaca
aveau o biserică din „chirpici și cărămidă” cu hramul Sf. Mc. Gheorghe,
amplasată pe vatra veche a satului, ulterior, după strămutarea acestei
localități, s-a edificat o altă biserică. Aceste date pot fi puse pe seama unui
antimis din anul 1730 dăruit bisericii de către Episcopul Aradului, Vichentie
Ioanovici (1726-1731) care ulterior a fost folosit într-o capelă ortodoxă din
incinta Cetății Aradului10. Datorită reașezării sau a sistematizării localității,
biserica rămase undeva la periferia satului, motiv pentru care micălăcenii
decid să construiască un alt lăcaș de cult, cel existent și azi.
La 27 iunie 1842 se pune piatra de temelie a noii biserici, iar
finalizarea lucrărilor are loc în anul 1845. Vechea biserică a fost demolată
ulterior, iar pe acel loc s-a ridicat o troiță din piatră ca aducere aminte de
acel lăcaș sfânt.
În anul 1845 pe 11 noiembrie biserica a fost sfințită de către
protopopul Aradului Ioan Raț, printr-o delegație dată de episcopul Gherasim
Raț. În ceea ce privește iconostasul bisericii, el a fost executat mult mai
târziu, între anii 1863-1869 de către sculptorul Lazăr Ioanici și unchiul său
Mihai Ioanici, ambii fiind din Arad11. Pictura iconostasului a fost executată
într-un stil renascentist, fiind opera pictorului Nicolae Alexici (1808-1873),
iar mai târziu, în anul 1930, iconarul arădean Iulian Toader execută pictura
10

Tudor Demian, Date istorice privind așezarea Arad-Micălaca Veche și biserica Sf. Mare
Mucenic Gheorghe, Arad, f. 16, Acest manuscris se păstrează și astăzi în biblioteca
parohială, pr. p. Vesa, Biserici de mir arădene între tradiție și modernitate, Edit. Mirador,
Arad, 2000, p. 105.
11
P. Vesa, Episcopia Aradului ..., p. 105.
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din interiorul lăcașului de cult. Actuala pictură a bisericii parohiale
Micălaca-Veche aparține renumitului pictor Gheorghe Răduceanu, fiind
executată între anii 1968-1969.
Parohia Ortodoxă Română Aradul-Nou

În Schela, denumirea veche a cartierului Aradul-Nou, trăia o
comunitate de români ortodocși care aveau o biserică de lemn ridicată, se
pare, în secolul al XVII-lea12 sau începutul celui următor, biserică ce va
dispărea datorită marilor colonizări cu populația germană din a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea.
În vechea biserică de lemn slujea la anul 1767 preotul Gheorghe
Popovici, original din Bătania (azi localitate în Ungaria) 13, însă după cum
am menționat colonizarea habsburgică avea să șteargă urmele românismului
din această zonă, devenind o puternică colonie germană și iscându-se mari
tensiuni și conflicte între aceștia și români, astfel că pentru aplanarea acestor
conflicte împărăteasa Maria Tereza dă un ordin în 24 iulie 1765 prin care
românii sunt mutați la Mănăștur, iar sârbii la Felnac14.
Primul război mondial avea să schimbe situația demografică din
această zonă astfel că au fost colonizări masive cu români în partea numită
Mureșul aduși din satele Furcșoara de lângă Ilia hunedoreană, astfel luând
ființa cartierul numit Colonia veche.
Mult mai târziu în secolul XX, mai exact în anul 1925 se iau primele
măsuri pentru înființarea unei parohii ortodoxe, dar acest lucru l-a avut ca
promotor pe părintele profesor dr. Nicolae Popovici, însă până la edificarea
12

Se pare că vechea vatră a românilor de aici datează încă din secolele XII-XIII iar Schela
era o denumire pe care o purtau așezările sau locurile unde se depozita sarea adusă din
interiorul Transilvaniei, cu plutele pe Mureș.
13
I. D. Suciu, R. Constantinescu, op. cit., vol. I, doc. 132, p. 313.
14
Ghenadie Ilie, Colonizările în Banat, în secolele XVIII-XIX, în „Analele Banatului”, an II,
Timișoara, 1930, pp. 15-16; Aurel Țintă, Colonizările habsburgice în Banat 1716-1740,
Timișoara, 1979, p. 153.
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bisericii, slujbele se săvârșeau într-o capelă în clădirea școlii primare. La 17
iunie 1928 Episcopul dr. Grigore Comșa pune piatra de temelie pentru
demararea lucrărilor la noua biserică cu hramul Sf. M. Mc. Gheorghe.
Construcția ei a durat până în anul 1935, când se finalizează lucrările
la acest edificiu. Iconostasul va fi executat de profesorul Florea Mureșan15 și
pictura acestuia de Iulian Toader. În ceea ce privește pitura interioară ea a
fost executată de pictorul timișorean Ștefan Socaș. După finalizarea
construcției și a picturii biserica împodobită în straie de sărbătoare a fost
târnosită de episcopul Andrei Magieru al Aradului16.

Parohia Ortodoxă Română Arad-Bujac

Denumirea actualului cartier Bujac este de origine turcă însemnând
stepă, loc brăzdat de văi adânci și seci care este lipsit de ape curgătoare. Se
pare că avem două atestări documentare, după unii istorici Bujacul apare
menționat undeva în jurul anului 1177, așezarea purtând numele Abad iar
ultima atestare apare în anul 140517.

15

Fost profesor la Liceul Industrial din Arad.
Punerea pietrei fundamentale a Bisericii din Aradul Nou-Mureșel, în „Biserica și
Școala”, an LII, 24 iunie 1928, nr. 26, p. 2; Sfințirea Bisericii din Aradul-Nou, în „Biserica
și Școala”, an LVI, 21 martie 1937, nr. 12, pp. 101-102.
17
G. Kovach, Supraviețuirea realităților socio-politice românești în timpul expansiunii
statului ungar, în „Aradul permanență în istoria patriei”, Arad, 1978, p. 110.

16
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Sub președinția părintelui profesor martir Ilarion V. Felea ia ființă
Parohia Ortodoxă Arad-Bujac, când la 15 iunie 1933 Consiliu este convocat
pentru ședința de constituire18.
Credincioșii din această zonă erau arondați până în anul 1934 la
parohia ortodoxă Arad-Șega, iar din anul 1976, când păstorea preotul Ioan
Popovici se construiește biserica parohială existentă și azi, cu hramul
Nașterea Sf. Ioan Botezătorul19.
Parohia Ortodoxă Română Arad-Calea 6 Vânători
În anul 1941 o parte din străzile Trenului și Rozelor s-au separat de
parohia ortodoxă Grădiște, astfel luând ființă o mică comunitate religioasă
ortodoxă. La început slujbele se săvârșeau în incinta școlii primare, iar din
anul 1940 în casa, proprietate personală, a credincioasei Persida Ciumedan.
Mai târziu, în anul 1948, s-a cumpărat un teren intravilan pe care avea să se
construiască un paraclis20 ce a fost sfințit la 22 decembrie 1953 de părintele
martir Ilarion V. Felea, fiind delegat de episcopul Aradului Andrei
Magieru21.
Acest lăcaș de cult a cunoscut și alte ample lucrări, adăugându-i-se
în anul 1969 un turn-clopotniță și pictura de Vasile Munteanu 22 în anul
197223.
Parohia Ortodoxă Română Arad Micălaca-Nouă

18

Vasile Pop, Moise Ardelean, Ioan Bușan, Dan Demșea, Doru Sinaci, Cartierul Bujac.
Contribuții monografice, Edit. Mirador, Arad, 2011, p. 80.
19
P. Vesa, Biserici de mir..., p. 103.
20
Paraclisul a fost construit datorită eforturilor depuse de preotul Cornel Mureșan.
21
Paraclisul sfințit în anul 1953 a avea hramul Sf. Ap. Petru și Pavel.
22
P. Vesa, Viața religioasă. Biserica Ortodoxă Română, în „Arad-monografia orașului”,
Arad, 1991, p. 237.
23
Idem, Biserici de mir…, p. 104.

355

Datorită distanței mari între biserica din Micălaca-Veche și fosta
catedrală episcopală, azi Parohia Ortodoxă Arad-Centru, credincioșii din
această zonă cer la 10 mai 1925 înființarea unei parohii, iar nu după multă
vreme, în același an, parohia este recunoscută cu drepturi depline, iar piatra
de temelie este pusă la 8 noiembrie 1930, viitorul lăcaș de cult purtând
hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavril. Șantierul construcției a fost deschis
sub directa supraveghere a arhitectului Constantin Rafiroiu, cel care a și
proiectat biserica. Ceremonialul de sfințire are loc în anul 1934 de către
episcopul dr. Grigore Comșa, urmând ca restul lucrărilor să fie definitivate
mai târziu. În ceea ce privește pitura bisericii ea va fi executată între anii
1943-1944 de către pictorul Cornel Cenan, iar iconostasul este sculptat de
către Filimon Morarui din Simeria între anii 1970-1971, iar icoanele au fost
executate de către Eremia Profeta din București24.
Parohia Ortodoxă Română Arad-Grădiște

24

P. Vesa, Viața religioasă…, p. 236.
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Datorită extinderii urbiei arădene și creșterii numărului de locuitori
cartierul Grădiște se dezvoltă atât de mult încât la 21 octombrie 1928 este
înființată o parohie ortodoxă care până atunci era alipită parohiei Micalaca
Nouă. La început slujbele se săvârșeau într-o capelă amenajată.
Arhitectul Iosif Kalousek întocmește în anul 1935 documentația
pentru edificarea unei biserici parohiale. În 1940 biserica este construită, iar
la 22 mai același an este instalat și iconostasul executat de ieromonahul
Ieronim Balintoiu25, iar icoanele au fost făcute de pictorul Simionescu din
Lugoj. În anul următor pictorul clujean Cornel Cenan execută pictura
interioară. Mai trebuie să spunem că iconostasul a fost aurit de către
Ferdinand Gajo din Timișoara.
Episcopul Aradului Andrei Magieru târnosește noul lăcaș de cult la
24 mai 1942 la Praznicul Pogorârii Duhului Sfânt dându-i hramul Sfinții
Arhangeli Mihail și Gavril26.

Parohia Ortodoxă Română Arad Gai

25
26

În acea perioadă era stareț al Mănăstirii Hodoș-Bodrog.
P. Vesa, Episcopia Aradului …, p. 540.
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Între anii 1761-1762 Episcopul Sinesie Jivanovici ridică o mănăstire
care va fi reședință de vară cu hramul Sf. Simion Stâlpnicul, iar la această
biserică mănăstirească vor participa enoriașii români și sârbi din zonă, dar
mai târziu în anul 1872, după separarea ierarhică ortodocșii sârbi își vor
construi o biserică proprie, iar cea mănăstirească rămânând în continuare a
românilor ortodocși.
Situația demografică din zonă impunea un lăcaș de cult parohial,
astfel că în timpul păstoririi preotului George Bragea enoriașii înștiințează
pe episcopul din acea vreme, și anume pe vlădica Ioan (Ignatie) Papp, că vor
să construiască o biserică parohială, dar abia în anul 1914 își reiau discuțiile
pentru noul lăcaș de cult și se adună pentru început suma de 100 de coroane.
Situația dramatică în care se afla Europa, pentru că începuse primul război
mondial, a întrerupt colectarea de fonduri pentru construcția edificiului, dar
mai târziu, în anul 1922, când preot paroh era Nicolae Ionescu, s-a reluat
această inițiativă a ortodocșilor români din cartierul Gai de a-și construi o
biserică. Loc pentru construcție nu aveau, însă datorită familiei Nicolae și
Milea Fericean care donează un teren intravilan cu o suprafață de 448
stânjeni pătrați și cu suma de 35000 lei, pornesc în anul 1931 la 13
septembrie punerea pietrei de temelie când un sobor de preoți în frunte cu
preotul Nicolae Ionescu care a fost delegat de episcopul Grigore Comșa, vor
săvârși slujba pentru începutul lucrărilor.
După multe încercări și neajunsuri biserica începe să primească
contur, iar cu fiecare an scurs se ridică un frumos lăcaș de cult ce va servi
acestei comunități din Gai. Sfințirea bisericii va avea loc la 13 septembrie
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1936 de către episcopul Aradului Andrei Magieru 27 și va purta hramul
Nașterea Maicii Domnului28.
Parohia Ortodoxă Română Arad-Sânicolaul Mic

Despre existența unei comunități ortodoxe din această localitate, ce
ulterior devine cartier al Aradului, avem după inscripțiile de pe un antimis
din secolul al XVIII-lea, când mitropolitul Ioanichie Vladislavievici (17131727) al Lipovei și Timișoarei sfințea un antimis pentru biserica ce purta
„hramul Sf. Nicolae din Sânicolaul Mic”29. Se pare că ar fi fost o biserică
din lemn ce va dispărea în anul 1804, când se construiește actuala biserică
de zid dându-i-se hramul Sf. Mc. Gheorghe și sfințită de protopopul Ioan
Mihailovici în anul 180530, iar iconostasul a fost pictat în anul 1826 de
renumitul pictor bănățean Sava Petrovici din Izvin31.
Parohia Ortodoxă Română Arad-Șega I
27

P. Vesa, Viață religioasă..., pp. 237-238.
Idem, Biserici de mir ..., p. 104.
29
Gheorghe Cotoșman, Vechile antimise din bisericile Arhiepiscopiei Timișoarei și
Caransebeșului, p. 278.
30
Vasile Motocea, Sânicolaul Mic așezarea cu cinci cimitire, Ed. II, Arad, Edit. Mirador,
2012, p. 109.
31
A fost considerat ca fiind unul din „marii furnizori de portrete ai societății bănățene a
timpului”, cf. Ion Frunzetti, Pictori bănățeni din secolul XIX-lea, București, 1957, p. 39.
28
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Cartierul Șega I, din punct de vedere administrativ-bisericesc, era
filie la Parohia Arad-Centru, însă în anul 1926 devine parohie. În ceea ce
privește edificarea unui lăcaș de cult, nici nu se punea în discuție la acea
vreme, pentru că doar mai târziu la 1 iunie 1930 se pune piatra de temelie a
actualei biserici, act săvârșit prin delegație episcopală de către preotul Mihai
Păcățean. Arhitectul Ștefan Thot a întocmit proiectul bisericii, conducând
lucrările de execuție, ulterior în anul 1933 biserica este pregătită pentru
târnosire, iar la 17 septembrie aceluiași an episcopul Aradului dr. Grigore
Comșa, împreună cu un sobor de preoți, va săvârși slujba de sfințire a noii
biserici parohiale cu hramul Pogorârea Duhului Sfânt32.

Parohia Ortodoxă Română Arad-Șega II
32

P. Vesa, Viața religioasă..., p. 233.
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(Biserica Ortodoxă Sega II)33
Credincioșii din cartierele Funcționarilor, Poltura și o parte din
Calea Aurel Vlaicu, neavând biserică fac demersuri pentru înființarea unei
noi parohii, astfel că la data de 21 octombrie 1948 cartierul Șega se
îmbogățește cu un nou lăcaș de cult. Biserica în parte era aproape construită
însă neterminată de greco-catolici din cauza decretului prin care Biserica
Greco-catolică devenea ilegală după 1948 și majoritatea credincioșilor au
trecut la Biserica Ortodoxă.
Sunt numiți preoți la această biserică Caius Turicu și Gheorghe
Holbac, continuând lucrările la acest edificiu, iar la 6 august 1952 episcopul
Andrei Magieru sfințește biserica Schimbarea la Față, ulterior în anul 1968
Gheorghe Popa Vasilescu din București pictează interiorul bisericii34.

Biserica Ortodoxă Sârbă din Arad
33
34

Actualmente a fost retrocedată Bisericii Greco-Catolice din Arad.
P. Vesa, Biserici de mir ..., p. 106.
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Primele mențiuni istoriografice referitoare la venirea și stabilirea
sârbilor ortodocși în Arad apar încă din anul 1607, când o colonie însemnată
originală din Lipova se instalează în urbea arădeană, dar separat de
comunitatea românească, iar un alt număr însemnat de sârbi au fost aduși de
austrieci în anul 1700 pentru formarea trupelor de grăniceri de pe linia
Mureș-Tisa, erau oameni simpli cu un mod de viață rural. La doi ani mai
târziu, în 1702 își construiesc o biserică de mici dimensiuni, alta decât cea
existentă azi, pictura a fost executată mult mai târziu în anul 1845 de
zugravul Nicola Alexici35.
Era o biserică modestă construită în plan dreptunghiular cu absida
altarului semicirculară și deasupra naosului avea o turlă scurtă36. Bojdar
Panici localizează vechea biserică sârbească undeva la 20 de metri de cea
actuală, la capătul străzilor Ceaikovski și Tribunul Buteanu, având hramul
Sf. Ierarh Nicolae37. De la această biserică s-a păstrat cel mai mic clopot
care se găsește în actualul lăcaș de cult sârbesc, fiind reînnoit în anul 183238.
35

P. Vesa, Spiritualitate…, p. 53.
Horea Medeleanu, Orașul dintre ape, în „Arad, monografie în imagini”, Arad, 2002, p.
10, nota 16.
37
Bejidar Panici, Biserica cu Hramul Sf. Ierarh Nicolae a grănicerilor sârbi din Arad la
cumpăna secolelor XVII- XVIII, în „Interetnicitate în Europa Centrală și de Est”, Arad,
2002, p. 369.
38
Acest clopot poartă următoarea inscripție: „Clopot reînoit al vechii biserici cu hramul Sf.
Părinte Nicolae, sârbii din Arad 1932. Turnat la Novotni fiul S. A. în Timișoara”, cf.
Ibidem, pp 369-370.
36
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La finele secolului al XVIII-lea este edificată actuala biserică
sârbească ce poartă hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel.
Biserica Ortodoxă Sârbă Arad-Gai

(Biserica Ortodoxă Sârba Arad Gai)
Spuneam cu altă ocazie că aici a existat o comunitate ortodoxă sârbă care
după separarea ierarhică din anul 1864 vor face demersuri pentru construcția
unui locaș de cult doar al lor pentru că biserica Mănăstirii arad Gai, fostă
reședință de vară a episcopilor va fi doar biserica ortodoșilor români. Între
anii 1870-1871 se construiește noua biserică sârbească din Arad-Gai39.
Biserica Greco Catolică din Arad
Apariția Bisericii Greco-Catolice este un fenomen mult discutat în
ultimile decenii dar și controversat deopotrivă însă adevărul istoric râmâne
unul singur. Grecocatolicii au apărut ca o cotrareacție la reforma protestantă
dein secolul al XVI-lea când Biserica Romano-Catolică pierde milioane de
credincioși prin trecerea lor la luteranism, calvinism sau anglicanism.
Pentru recâștigarea lor Biserica Apusului s-a folosit de ordinul
călugărilor iezuiți înfințat în anul 1540 de fostul ofițer spaniol Ignațiu de
Loyola40.
Așa numitul act de trecere la greco-catolicism a protopopilor
ortodocși transilvăneni pare a fi un fals al iezuiților dar care a prins rădăcini
printre credincioșii ortodocși astfel că Biserica Greco-Catolică se extinde
39

Liubomir Șandici, Monografia comunității sârbe din Arad-Gai. Cartea I carte roșie acesta
este Gaiul meu, Editura promun, Arad, 2012, p. 46
40
Mircea Păcurariu, Uniația în Transilvania în trecut și azi, Editura „Episcop Nicolae
Popovici”, Oradea, 2006. p.11
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treptat încă din anul 1699-1701 atât în Transilvania cât și în părțile
Aradului/
În orașul de pe Mureș primele mențiuni ale existenței grecocatolicilor apar în anul 1770 dar neavând un lăcaș de cult se adună pentru
seriviile religioase în casa lui Ștefan Ungur, iar ulterior în anul 1773 puținii
greco-catolici înaintează o cerere Comitatului Arad prin care cer aprobarea
construirii unei Biserici. Această cerere este trimisă mai departe la Consiliul
Locumtenențial iar acesta dă un răspuns favorabil la data de 28 iulie 1774.
În ceea ce privește locul construcției trebuie să spunem că direcția
camerală oferă un teren intravilan în apropierea bisericii minoriților dar și
suma de 1000fl, terenul se afla între străzile de azi Lucian Blaga și Mihai
Eminescu41. În anul 1776 edificiul este construit purtând hramul
„Adormirea Maicii Domnului” și din aceast an putem vorbi de o parohie
Greco-Catolică42.
Datorită degradării lăcașușui de cult ce ajunge în ruină se hotărăște
construcția unei alte biserici mult mai trainice pe un loc oferit de
administrația orașului Arad, biserica actuală de la bifurcația străzilor M.
Epinescu și Transilvaniei a fost zidită între anii 1912-1913 de către Patronat
antreprenor avându-i pe Carol Fenyves și Alexandru Codilla. Piatra de
temelie a fost pusă la 17 augurst 1912 iar la 14 decembrie 1913 a putut fi
folosită. Slujba de sfinție la care a participat episcopul unit Valeriu Frențiu
al Lugojului înpreună cu un sobor de preoți a avut loc la 16 octombrie
192143.

(Biserica Greco-Catolică de pe strada Mihai Eminescu44)

41

Fostele străzi Templom și Deak Ferencz
Biserica avea trei uși , trei fereste în partea altarului două fereste în naos pe latura unde
stăteau bărbații și trei în parea femeilor de asemenea era prevăzută cu un trurn construit din
lemn.
43
Pavel Vesa, Viața religioasă...p.243
44
Actualmente sljesc preoții ortodocși iar Bisericuța de le strada Eminescu este subordonată
canonic administrative de Parohia Ortodoxă Arad-Centru
42
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Parohia Greco-catolică din centru înființează la finele anului 1926 o
filie la Sega II, iar în anul 1928 cumpără în cartier o casă și un teren
intravilan pe Calea Aurel Vlaicu dar piatra de temelie va fi pusă la 21
noiembrie 1933.

(Biserica Greco-Catolică Șega II)
Biserica Greco-Catolică din Șega II a fost proiectată de arhitectul
Silvestru Rafiroiu din Timișaora iar executarea contrucției i-a aprținut firmei
arhitectului Trithaler din Arad. Alături de fondurile bănești ale comunității
greco-catolice s-au mai adăugat și suținelrile financiare ale baronului
Neumann dar datorită celui de-al Doilea Război Mondial lucrările de
construcție au fost sistate, iar slujbele religioase între anii 1940-1948 au fost
săvârșite într-o capelă de către preotul Petru Heiro 45. Lucrările la acest
edificiu s-au continuat după 1948 când lăcasul de cult intră în posesea
Episcopiei Ortodoxe din Arad.
Situația statistică din punct de vedere confesional în secolul al XIXlea era în orașul de pe Mureș era următoarea:
Structura confesională a oraşului Arad în secolul al XIX-lea46
1827

1839

45

1857

1869

1890

1900

Pavel Vesa, Viața religioasă...p.244
Cornel Pădurean, Populaţia comitatului Arad în secolul al XIX-lea, Arad, Edit.
Universităţii Aurel Vlaicu.
46
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Ortodocşi
Romano-catolici
Greco-catolici
Reformaţi
Evanghelici
Unitarieni
Izraeliţi
Armeni catolici
Armeni ortodocşi
Alţii

6.985
5.923
–
191
–
–
725
–
–
–

7.125
6.124
498
523
160
–
812
–
–
–

8.144
12022
308
1.269
373
46
2.353
1
43
–

8.211
16828
578
2.633
743
11
3.710
5
6

–

9.251
21799
1.030
3.909
1.221
20
4.725
5
1
21

10.797
28.253
1.202
5.936
1.667
31
5.962

–
–
55

Structura confesională a oraşului Arad în prima jumătate a secolului al
XX-lea
ANUL
POPULAŢIA
ORTODOCŞI
GRECO-CATOLICI
ROMANO-CATOLICI
REFORMAŢI
EVANGHELICI -LUTHERANI
UNITARIENI
IZRAIELIŢI
ALTELE

1900
56260
11596
1245
29313
6150
1771
31
6086
68

1910
63166
12636
1502
32630
7675
2213
114
6295
101

1930
77181
26066
3081
29695
7661
2033
7801
844

Anul 1918 surprinde Aradul cu doar cinci Biserici ortodoxe, dintre
care trei românești: Biserica Nașterea Sf. Ioan Botezătorul, Biserica Sf. Mc.
Gheorghe din Micălaca-Veche, și Sf. Simeon Stâlpnicul din Gai. și două
sârbești: Sf. Ap. Petru și Pavel, din actuala Piață sârbească și o biserică în
Gai.
În ceea ce privește capelele ortodoxe ele sunt următoarele: capela din
incinta reședinței episcopale, capela din incinta Internatului diecezan de fete
de lângă sediul actual al Arhiepiscopiei arădene, actualmente în incinta
Spitalului T.B.C, iar ulterior au mai fost amenajate capele în incinta
Spitalului central de adulți (azi spitalul Municipal), o capelă la Penitenciar,
și o capelă în incinta Cetății Aradului, unde slujeau prin rotație preoții de la
Parohia Ortodoxă Micălaca-Veche.
Situația lăcașelor de cult existente în anul 1924 pe raza orașului se
prezintă astfel: două parohii ortodoxe române, una greco-catolică, ce avea 8
filiale, două parohii ortodoxe sârbe, una evanghelică-lutherană, o parohie
366

reformată și două parohii romano-catolice, una maghiară și una germană 47.
Ulterior, în 1930 există și o capelă ortodoxă în Grădiște și alta în MicălacaNouă.
În anul 1943 pe lângă cele nouă biserici ortodoxe românești și două
sârbești, mai sunt menționate încă 12 capele ortodoxe românești și cinci
biserici romano-catolice, iar ulterior, în anul 1946, orașul Arad avea unu
număr de zece parohii ortodoxe românești.

47

A.N.D.J. Fond Prefectura Județului Arad, Serviciul Administrativ, dosar 7/1924, f. 2021.
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Drumul prin negura vremurilor spre propria existenţă
a comunităţii umane gurahonţene
Eugen Marius Fernolendt,
Timişoara, jud. Timiş

Abstract
In the following paper, the travel full of adventures and unforeseen
events of a group of prehistoric people is presented. The group settled down
on the plateau of the hill where, nowadays, Gurahonţ village is located.
From generation to generation, they have gone the way through all the
stages of human evolution and today, Gurahonţ is waiting for the moment of
urbanization.
Keywords: Gurahonţ,
displacements, Tri-Honţ

prehistory,

population,

caverns,

pithouses,

Orice comunitate de oameni constituită de-a lungul unei perioade de
timp, prin trăirile sale interne, îşi scrie singură istoria.
O astfel de comunitate, care s-a închegat pe parcursul a sute de ani,
iar acum se găseşte într-o stare perceptibilă de definire a propriei existenţe,
este şi localitatea Gurahonţ, din judeţul Arad(4).
Toate modificările naturale care au avut loc în acest areal au dus la
formarea unui peisaj fermecător, pe care l-au găsit stră-stră-bunicii noştri,
care au părăsit peşterile şi viaţa de hoinar, pentru a se stabili pe platoul
acestui deal, cu faţa la stenii Baltelui. Splendidul peisaj din jurul
Gurahonţului este rezultatul unor fenomene telurice care s-au desfăşurat pe
milioane de ani, sub presiunea apei din marea ce acoperea chiar şi dealurile
ce se văd astăzi. Acestea s-au format datorită activităţii vulcanilor care
aduceau la suprafaţă magma din interiorul pământului.
Când barajul natural de la Cociuba-Joia Mare s-a fisurat, apele s-au
revărsat spre Câmpia Panonică şi aici au rămas numai lacuri, din mijlocul
cărora se ridicau aceste dealuri semeţe(1).
Apele loveau stâncile, netezindu-le şi formând falezele, care se văd
şi astăzi. Este o adevărată lecţie de geologie fără profesor.
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Pe atunci era perioada preistorică. Aceasta a debutat cu apariţia
omului şi s-a încheiat cu formarea celor mai vechi state şi apariţia primelor
documente scrise.
Oamenii răzleţi au început să se adune şi să formeze comunităţi mai
mari sau mai mici, înţelegând că numai aşa se pot apăra şi supravieţui.
Cea mai stringentă necesitate pentru aceste grupuri de oameni era un
spaţiu de adăpostire. Natura le-a oferit peşterile şi grotele, pe care oamenii
le-au ocupat după lupte pe viaţă şi pe moarte cu animalele sălbatice(12).
Într-o astfel de situaţie se afla şi comunitatea gurahonţeană, încă
departe de a se stabili într-o entitate de sine stătătoare. Pentru ca să
supravieţuiască, oamenii peşterilor trebuiau să ducă o viaţă activă, să înveţe
mai întâi să fugă şi apoi să meargă.
Viaţa nomadă îi obliga la mişcare continuă.
În peşterile locuite de mai multe familii, hărmălaia era mai mare, dar
fiecare făcea câte ceva sau era preocupat de un gând anume. Mai spre gura
peşterii, la lumina naturală, un fel de „Sfarmă piatră” cu nişte mâini mari şi
puternice se chinuia să taie cremenea cu ajutorul altei pietre, pentru a-şi face
un vârf de lance subţire şi bine ascuţit.
La lumina unor torţe din răşinoase, unii bărbaţi au început să picteze
pe pereţii mai drepţi, imaginea animalelor din pădure. Căţărat pe un colţ de
stâncă, un unchieş mai pirpiriu, cu un cărbune de lemn în mână, se chinuia
să dea contur pe stâncă, imaginii ultimului zimbru răpus la vânătoarea din
zilele trecute, la care au participat toţi bărbaţii din peşteră.
Se pare că pictorul rupestru era un fel de cronicar al acelor vremuri,
care, în felul acesta, ne-a transmis şi nouă marile evenimente care au avut
loc. Păcat că a dus cu sine secretul acelor vopsele cu care a lucrat şi care au
răzbătut de-a lungul miilor de ani fără să se degradeze definitiv(5).
Oamenii din epoca de piatră depindeau în totalitate de ceea ce le
oferea natura, faţă de care acţionau ca nişte adevăraţi prădători, printr-un
sistem de diviziune a muncii: bărbaţii se îndeletniceau cu vânătoarea în grup
şi pescuitul, iar femeile practicau culesul a tot ce putea constitui hrana de zi
cu zi.
Omul preistoric a început apoi să construiască adăposturi pe malurile
râurilor sau lacurilor, pentru a avea la îndemână apa de consum necesară.
Dacă terenul o permitea, de multe ori, îşi construia un bodei săpat în
întregime în pământ, cu acoperiş deasupra, sau îşi făcea un bordei îngropat
numai pe jumătate.
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Totul se întâmpla pe vremea Paleoliticului inferior, când pământul
ce apărea de sub apele care se retrageau era ocupat de căutătorii de hrană
zilnică(7).
În peregrinările lor, ajungând în apropierea depozitelor de cremene,
onix, silex, roci care se pretau la o prelucrare manuală, omul primitiv a
început să îşi diversifice uneltele de lucru şi armele de vânătoare, fapt ce a
contribuit în mare măsură la evoluţia fiinţei umane. Cioplind bucăţile de
cremene cu altă piatră, mai dură, a reuşit să obţină lame lungi şi înguste, de
piatră sau de corn, care au fost folosite ca vârfuri de lance sau harpoane. Se
năştea astfel „tehnologia lamei subţiri de piatră”.
Putând să vâneze mai bine şi mai cu spor, s-au înmulţit şi pieile de
animale sălbatice de care dispuneau, astfel că, femeile au început să-şi coase
haine călduroase de blană, folosind ace de piatră.
Şi nu numai atât, dar, aruncând în foc un rest de carne de vânat, au
putut vedea cum acesta s-a prăjit, împrăştiind în jur un miros ademenitor şi a
devenit astfel, mai moale la masticat.
Din punctul de vedere al conformaţiei anatomice, străbunul nostru
preistoric gurahonţean era de statură mijlocie spre înaltă, robust şi foarte
puternic.
Înarmat cu o lance cu vârful subţire, cu un harpon bine ascuţit, cu un
arc şi săgeţi, precum şi cu un cuţit cu lama subţire, omul preistoric, pe care
îl considerăm strămoşul îndepărtat al gurahonţenilor, devenise o forţă a
naturii (9).
Cu bustul gol, înfăşurat în jurul mijlocului cu o blană de animal,
având o barbă mare şi o podoabă capilară zbârlită, străbunul nostru, energic,
prin viaţă trecea ...
La lumina unui foc destul de anemic, pe care sfârâiau câteva lemne
ude, se desfăşurau toate activităţile menite să întreţină viaţa celor ce locuiau
acolo. Umezeala şi lipsa de confort din cavernă sau bordei au început să se
estompeze odată cu descoperirea focului şi a faptului că el putea da atât
lumină, cât şi căldură. Mai mult, focul putea fi dat şi altora, care nu îl aveau.
Aprins pe o cetină de brad, putea fi dus oriunde, fără frica de a se stinge.
O femeie îmbrăcată în piei de animale, cu părul vâlvoi şi cu braţele
încărcate cu tot felul de plante, rădăcini, frunze şi flori, a intrat în peşteră ca
la ea acasă. Dintr-odată s-a făcut linişte, semn că această femeie era o
persoană importantă în acea societate primitivă.
S-a aşezat pe una din vetrele care era liberă şi a început să aranjeze
recolta de plante, rădăcini, frunze şi fructe, ajutându-se cu un cuţit cu lama
de piatră bine şlefuită, scos de la cingătoare, cuţit care se pare că şi tăia.
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Pentru rădăcinile şi fructele ceva mai tari, avea lângă ea două pietre de
mărime apreciabilă, cu care putea să zdrobească.
Cu vreo 10.000 de ani înainte de Christos, clima devenind mai
blândă, felul de viaţă al acestor nomazi fără busolă s-a schimbat în sensul că
ei au devenit mai sedentari, triburile s-au apropiat unele de altele, alcătuind
comunităţi care, cu vremea, au devenit sate.
S-a cristalizat astfel, un început de organizare socială îndreptată spre
asigurarea hranei şi protecţia întregului grup împotriva pericolelor de tot
felul, ce le ameninţa existenţa.
De asemenea, au început să se constituie grupuri mai mari sau mai
mici, pe baza relaţiilor de rudenie, de familie, de ocupaţie.
Prin toate aceste faze au trecut şi stră-strămoşii gurahonţenilor până
când au reuşit să se transforme într-o comunitate de sine stătătoare.
Cu topor, lance şi cuţit de piatră, puteau fără frică să mai facă un pas
înainte, având cu ce să se apere de sălbăticiuni şi de vecinii cei răi. Plecau
mai departe spre zonele mai joase ale arealului, în speranţa că vor găsi cele
necesare traiului, pentru că acolo se epuizaseră de mult. Se duceau fără să
ştie unde, sperând că, la un moment dat, vor da de un loc cu multă verdeaţă,
cu arbori semeţi şi pomi fructiferi, cu o apă curgătoare şi locuri unde vor
putea să-şi construiască un adăpost pentru vremurile ploioase şi mai reci(2).
Serile, se opreau să se odihnească şi, uneori, rămâneau pentru mai
multe zile. Bătrânii şi copiii familiilor, slab nutriţi, nu se puteau deplasa în
ritmul celor maturi.
Peste tot unde se opreau, lăsau urme care au fost descoperite prin
săpăturile făcute în zilele noastre(3).
Ca să ajungă într-un anumit stadiu de evoluţie, fiinţele, lucrurile,
societăţile trebuie să treacă prin mai multe faze de dezvoltare, prin mai
multe transformări, care se derulează de la simplu la complex.
În mijlocul acestor frământări sociale s-a dăltuit şi personalitatea
umană. Relaţiile interumane şi-au pus amprenta „pe foaia, la început
imaculată, a personalităţii umane”(8). Din această interacţiune s-a realizat
tot ce există pe faţa pământului şi slujeşte traiului de zi cu zi a celor care leau făcut.
Evenimentele care s-au produs în răstimpul vieţii lui şi la care omul
a participat direct sau indirect, au constituit adevăratele izvoare ce au stat la
baza definirii istoriei existenţei sale pe acest pământ.
Întreaga comunitate o pornea la drum ca să caute acel loc unde să se
aşeze definitiv şi să construiască adăposturi în care să poată locui.
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La o ultimă oprire, una dintre iscoadele trimise înainte s-a întors
spunând că a găsit locul unde se vor putea aşeza cu toată comunitatea lor(6).
De dimineaţă, bătrânul şef de trib i-a trezit pe toţi bărbaţii, a arătat
fiecăruia unde este locul lui şi i-a pus să îşi sape bordeiul pentru ca să nu îi
mai prindă noaptea fără acoperiş deasupra capului.
După o muncă istovitoare de o zi-lumină, au început să apară
acoperişurile bordeielor ca şi ciupercile după ploaie. Ele erau aşezate într-un
luminiş de pădure, la care cu greu se putea ajunge. Cărările şi drumul spre
luminiş erau pline de tot felul de capcane invizibile care se declanşau la
trecerea unei persoane ce se deplasa călare sau pe jos. Cei care cădeau în
aceste capcane, fie erau daţi ca hrană lupilor sau corbilor, fie erau pedepsiţi
crunt şi apoi li se da drumul să plece. Niciunul dintre ei nu a mai avut
dorinţa de a se întoarce pe aceste meleaguri, gândindu-se numai la ce a
pătimit.
Nimeni nu a îndrăznit să se mai apropie de acele locuri păzite cu
străşnicie de oameni.
Bucuros de reuşita oamenilor lui, bătrânul şef de trib i-a invitat, când
s-a lăsat seara şi a apărut luna, să cinstească marea lor reuşită şi să dea un
nume aşezării lor. Peste coama dealurilor a ieşit o lună parcă mai frumoasă
decât altădată, ceea ce i-a îndemnat la o cugetare mai profundă asupra
acestui subiect destul de important.
Atunci s-a aflat de faţă şi copilul unei familii din comunitatea lor.
Acesta a dat dovadă în repetate rânduri că poate să gândească mai bine decât
mulţi dintre cei bătrâni. S-a ridicat de la locul lui şi, arătând cu degetul spre
cele trei dealuri după care tocmai se pregătea să apară luna, spuse:
- Cele trei honţuri! Tri-Honţi, aşa se poate numi cel mai bine!
Peisajul feeric ce a apărut odată cu luna plină şi luminoasă i-a
determinat pe cei de faţă să aprobe cu mare bucurie propunerea copilului
lor.
Aşezarea lor, în care era foarte greu de pătruns, se asemăna cu un
cuib de vulturi. Iar în cuibul de vulturi, bineînţeles că nu puteau să locuiască
decât nişte vulturi.
Identificând vatra-matrice a Gurahonţului cu această aşezare numită
Tri-Honţ, Petre Ugliş Delapecica ne spune în Monografia sa: „Nu ştie
nimeni să spună când a luat fiinţă, că toţi care s-au născut şi au crescut aici,
aşa l-au aflat din moşi strămoşi şi aşa l-au lăsat”(11).
Toponimul Tri-Honţ există şi azi pe hărţile silvice, denumind un
perimetru aflat în inima codrilor, pe Valea Honţişorului, spre Nord-Est, la o
depărtare de 10km de sat.
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În anul 1920, se mai vedeau la Tri-Honţ câteva cruci din piatră în
cimitir şi câteva temelii de case care au rămas acolo unde a fost satul.
Stăpâni pe pământurile lor, s-au trezit dintrodată slugile unor oameni
străini, aduşi de vânt, de unde lumea nu mai putea să-i mai încapă,
stabilindu-se aici pentru vreme îndelungată.
Atât sub stăpânirea nobilului vienez Reinholdt, cât şi a baronului
maghiar Borosbenny, cetăţenii din Gurahonţ au trecut şi ei prin perioada
iobăgiei, dar se pare că au suportat-o destul de bine.
Este drept că au fost strămutaţi de trei ori până să se găsească un loc
propice pentru aşezarea definitivă a satului lor.
Fiecare dintre aceşti doi stăpâni de pământ au investit foarte mult
pentru ca localitatea să arate aşa cum se dorea de către Cancelaria Imperială,
pe vremea Împărătesei Maria Tereza.
Încercarea de a împinge studiul istoriei acestor locuri în preistorie,
de multe ori, este sortită eşecului datorită dovezilor scrise de care ducem
lipsă.
În ultimul timp, în presa de specialitate circulă expresia: „Omul nu a
fost niciodată primitiv” şi se dau o serie de exemple în acest sens. Luând în
considerare drumul parcurs de gurahonţeni, de la peşteră, la Tri-Honţ şi apoi
la Gurahonţ, tindem să dăm crezare acesteia. Vom trăi şi vom vedea la ce
concluzie vor ajunge oamenii de ştiinţă în privinţa ei.
Şi, să nu vi se pară ceva ieşit din comun dar, până în momentul de
faţă, eu, personal, am constatat că cei care piaptănă istoria, pentru ca ea să
arate bine, nu au găsit o alternativă viabilă la drumul spre devenire al
primilor oameni stabiliţi în această zonă.
La începutul acestui an, în publicaţia „Super calendarul familiei” ce
a apărut sub redacţia publicistului Alexandru Arion, am găsit următorul
citat: „Istoria este o minciună pe care nimeni nu o contestă” (Napoleon
Bonaparte).
Dacă vi se pare că drumul pe care l-am descris, uneori cu lux de
amănunte, reprezintă poate un neadevăr sau chiar o ficţiune, după spusele
lui Napoleon, eu le-am scris, în mod special, pentru cei ce au argumente
serioase să îl poată contesta.
Ca o concluzie, în lucrarea de faţă se prezintă evoluţia unei
comunităţi pornind de la stadiul de grup de oameni preistorici. Au parcurs
din generaţie în generaţie toate etapele desăvârşirii umane, s-au constituit
într-o populaţie de sine stătătoare, ce s-a aşezat pe platoul acestui deal. Aici,
au ctitorit un sat de toată frumuseţea, pe baza planurilor de sistematizare
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aprobate de Împărăteasa Maria Tereza, sat ce se numeşte Gurahonţ şi care
aşteaptă momentul urbanizării (10).
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Memorial de front în versuri şi în proză
Rodica Colta,
Complexul Muzeal Arad

După Robert Atkinson „povestitul este o formă fundamentală de
comunicare interumană ce poate avea o funcţie esenţială. A spune o poveste
înseamnă a expune sub formă narativă evenimente, experienţe sau
întâmplări, la care am fost martori, pe care le-am trăit”1.
O asemenea poveste este şi povestea anilor de război trăiţi de
ţăranul Traian Madincea din Bata, care, întors de pe front, a tot povestit-o în
satul său. Spre bătrâneţe s-a gândit să aştearnă experienţa trăită şi pe hârtie,
iniţial în versuri apoi şi în proză.
Biografia autorului
Am folosit termenul de ţăran când ne-am referit la Madincea, pentru
că lui însuşi, după cum reiese din această poezie, i-a plăcut să se considere
ţăran iar mai târziu poet ţăran.
„ Sînt ţăran din tată-n fiu
Ţăran sunt, aşa mă ştiu,
Orice aş zice, orice aş face
Ţăran sînt, aşa îmi place
Nu fac din asta reclamă
Sînt ţăran, ţăran mă cheamă”
Ca şi în cazul celor mai mulţi poeţi ţărani, care au activat în judeţul
Arad în perioada 1976 – 2004 în cadrul Cenaclului „Lamura”, datele
biografice lipsesc.
Totuşi din arhiva primăriei, din poeziile cu caracter autobiografic şi
din însemnările făcute pe marginea unor fotografii personale 2 am reuşit să
reconstituim o biografie minimală.
Madincea s-a născut la 17 sept. 1919 în Birchiş. Tatăl său, Sever
Jipcia, nu l-a recunoscut iar mama3, din Rodna Veche, Bistriţa, din cauza
sărăciei l-a dat, încă de pe când era foarte mic, spre adopţie familiei
Madincea. Din spusele sale, în familia Madincea, singura care la iubit a fost
1

Robert Atkinson, Povestea vieţii, Editura Polirom, Iaşi, 2006, p. 7
Fotografiile şi două caiete groase cu poezii se păstrează în Muzeul şcolar din Bat.
3
A fost o vreme bucătăreasă la Antonescu.
2
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bunica Maria. Prin 1930-34, băiat fiind, Traian păzea cu moşul său Şofronie
Madincea4 boii, dormind la sălaş. Şcoala a făcut-o în Bata cu învăţătorul
Alexandru Lugojanu, de care îşi va aminti cu recunoştinţă şi după moartea
acestuia5. Cu toate că a învăţat bine a rămas ţăran în sat, la mila celor care lau înfiat. La 18 ani era premilitar cu carnet. Înainte de a fi recrutat s-a
însurat şi a avut doi copii, pe Victor şi pe Terezia. Referindu-se la
însurătoare, Madincea scrie făcând haz de necaz:
„Cu însuratul ce să spun
Nici ăsta n-o fost prea bun
Numai necazuri şi ceartă
Avusei Doamne mă iartă”6.
În 1941, la intrarea României în război, pe când avea doar 21 de ani
şi era un tânăr ţăran în putere, a fost mobilizat la Lugoj şi trimis cu
regimentul pe front. Şi-a lăsat acasă nevasta şi copiii. În 1945, la terminarea
războiului, s-a întors acasă bolnav de enfizem pulmonar. Când a trecut
frontiera a sărutat, la fel ca ceilalţi soldaţi, cu lacrimi în ochi, pământul ţării.
În 1947, la 27 de ani, a ajuns primar în Bata. Erau ani grei, cu lipsuri şi cu
cote mari7. În 1950 şi-a cunoscut mama adevărată8.
Urmează o perioadă de mai bine de 30 de ani, despre care avem
informaţii puţine. Ştim doar ca a intrat în colectiv, că a avut în timp diferite
slujbe (casier, secretar, contabil etc.) şi că a făcut şi puşcărie, în urma unui
denunţ, fiind coleg de celulă cu poetul Mihai Beniuc.
În perioada 1983-85, pe când era trecut de 60 de ani, a început să
activeze în Cenaclul „Lamura” al scriitorilor ţărani din judeţul Arad. În
acestă perioadă pierde şi ultima fiinţă iubită, pe Nina Neli Vărzaru 9, nepoata
din partea fiicei, „care ar fi trebuit să fie toiagul bătrâneţilor sale”.
În ciuda stării precare de sănătate continuă să scrie poezii. Pentru
întâlnirea cu Cenaclul „Lamura” din 13 decembrie 1987 de la Bata 10 a scris
poezia Vrem Pace! dar şi Memorialul de front, în proză. În acelaşi timp,
transcrie Memorialul într-un alt caiet, pe care il trimite la Arad la Centrul de
4

Născut în 10 febr.1864, mort în martie 1943.
Poezia „Pentru Dl. Învăţător Alexandru Lugojanu”.
6
Poezia „Soarta”.
7
Poezia „ Vremuri grele dar şi bune”.
8
În 1950 locuia în Berechiu dar ştim dintr-o altă poezie că a fost bucătăreasă la Antonescu.
9
Cu ajutorul poetului Mihai Beniuc, Nina a urmat Facultatea de Filozofie din Bucureşti.
10
La aceastăSedinţă a cenacliştilor a participat Emilia Iercoşan, Iosif Stepănescu, Cornelia
Bulzan, Maria Iriminescu, Ioan Lasca, Emilia Slăv, Olga Corbei, Iulian Nichi, Elena Vodă
şi Traian Madincea.
5
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îndrumare a creaţiei populare. Moare în 19 iunie 1988, la 6 luni după ce a
predat manuscrisul.
Jurnalul în versuri
Revenind la relatările sale de pe front, într-unul din caietele de
poezii păstrate în muzeul din Bata,11 găsim mai multe poezii grupate în
ciclul Din armată şi război, în care povesteşte în versuri experienţa trăită în
timpul războiului atât pe frontul rusesc cât şi pe cel antifascist. Poeziile
acestea epice, foarte lungi, au titluri semnificative: Ani grei, Comandantul
meu, Zile negre, Dar nu răspund milităreşte, Soldatul necunoscut, Alta şi
mai mare, Regimentul 13 Călăraşi. Ca stil şi factură ele se consituie într-un
fel de jurnal subiectiv de front, înscriindu-se din acest punct de vedere în
seria cântecelor de cătănie şi război, chiar dacă nu le-a scris pe front sau în
cazarmă, ci după 42 de ani de la evenimente.
Madincea a făcut parte din Regimentul 13 Călăraşi, cu sediul la
Lugoj, Escadronul de Comandă din Divizia 9-a de Cavalerie, una din
puţinele unităţi care a luptat pe parcursul întregii participări a României la
cel de al doilea război mondial, adică din 22 iunie 1941 până pe 9 mai 1945.
Poezia intitulată Ani grei, care se întinde pe 11 pagini şi jumătate,
începe chiar cu recrutarea sa, în 21 februarie 1941
„Anul patruzeci şi unu
Februarie douăzeci şi unu
Tineri-ş luară drumul
Spre cercul de recrutare
Ca să meargă la cătane.
În capitala de judeţ
Într-un orăşel semeţ
Orăşel curat frumos
Ce se numeşte Lugoj.
La cercul de recrutare
Primii răvaş de plecare,
Aşa scria în răvaş
Regimentul 13 Călăraşi”.
Făcând uz de memorie, el continuă să relateze despre perioada de
cantonament din cazarma din Lugoj, unde au stat până la sosirea ordinului
dat de Antonescu în 21 iunie de a trece Prutul, când Regimentul 13 Călăraşi
a primit ordin să plece pe front:
„Veni timpul de-mbarcare
11

Caietul cu poezii din anii 1983-1988.
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La Lugoj în gara mare
Şi ne aşezarăm noi
Înapoia cailor.
Mergeam trist şi fără drag
Până-n gară la Bârlad.
Acolo am debarcat
Şi călare am plecat,
Prin câmpii basarabene
Prin poeni cu sânziene
Şi tot aşa ne grăbeam
Şi la moarte ne duceam
Gândindu-ne la vreo dodă
Treceam pe la Vadul lui Vodă
Nistrul apă curgătoare
Pe luntri şi pe pontoane
Până lângă Odesa,
Când ajunsărăm la loc
Era august douăzeci şi opt.
Într-un sătuleţ mic
Ce se numea Bugalik”.
În timp ce se deplasau, a fost prins un dezertor şi împuşcat în faţa
soldaţilor, ca exemplu. Madinea a fost foarte marcat de execuţia la care a
asistat, relatând acest episod şi într-o altă poezie.
După ce ajunge la destinaţie, regimentul ocupă poziţia care i s-a dat,
şi vreme de 40 de zile ţine cu greu piept atacului rusesc. În sfârşit, datorită
pierderilor suferite, în 6 octombrie sunt scoşi din linie şi trimişi în Ucraina.
Aici sunt cantonaţi în cazarma din oraşul Tulein, unde Madincea se
îmbolnăveşte de febră tifoidă şi este trimis acasă în concediu. La terminarea
concediului, încercând să se întoarcă pe front, se urcă într-un tren german,
însă pe la Ilia germanii îl descoperă şi aruncă din tren. Rănit, plin de vânătăi
ajunge totuşi, cu un alt tren la regimentul său aflat în Tulein, unde prinde o
instrucţie grea după care, în iulie 42, regimentul este trimis din nou pe
front, în direcţia Rostov. Trupele trec în fugă Donul, ca să nu fie atacate de
aviaţie şi ajung în final în Kaukaz unde ocupă prin lupte grele oraşul
Anapa. În continuare, până în toamnă regimentul a contribuit la securizarea
liniei frontului, după care a fost rechemată în ţară.
În partea a doua a poeziei, Madincea relatează evenimentele trăite
după 23 august 1944. În acel moment Regimentul 13 se găsea la Lugoj unde
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gradaţii îi instruiau pe noii recruţi. Primele lupte grele cu foştii aliaţi s-au
purtat la Timişoara, ocupată de germanii veniţi cu motorizate din Serbia prin
Freidorf. După eliberarea oraşului, regimentul trece în Ungaria, unde
participă la alte lupte, apoi în Cehoslovacia. Ziua de 9 mai 1945 îi prinde
lângă Brâno. Regimentul continuă să meargă spre nord- vest, până la
Nemeţchi Brod, unde staţionează până la întoarcerea în ţară. Cum n-au
primit ordin de întoarcere, trupele sunt nevoite să vină pe jos, în marş forţat.
Au trecut frontiera pe la Bătania, după care au mers tot pe jos până în
Cristian, lângă Braşov, unde au predat uniformele şi armanentul iar soldaţii
au fost demobilizaţi.
Memorialul de front în proză
Aşa cum am arătat deja, în 3 decembrie 1987, Madincea reia
relatarea evenimentelor de pe frontul de vest, de data aceasta în proză şi cu
mai multe amănunte. La sfârşit se semnează: „Traian Madincea sergent
rezervă. Veteran al războiului antifascist. Poet ţăran. Comuna Bata-Arad”.
Textul acesta, intitulat Memorial de front se referă doar la ultimele
9 luni de război, din toamna anului 1944 până în 9 mai 1945. Amintirile
sunt notate cu rigurozitate respectând cronologia faptelor.
Relatarea începe din momentul în care armata română a întors
armele împotriva germanilor, când Regimentul 13 Călăraşi a arestat trupele
fasciste din garnizoana Lugoj. Apoi a participat la lupte grele de eliberare a
oraşului Timişoara, acesta fiind înconjurat de trupe fasciste motorizate
venite din Iugoslavia.
Madincea notează că în aceste lupte au murit 352 de ostaşi şi ofiţeri,
între care s-au numărat şi Colonelul Enescu Ioan, comandantul
Regimentului 13 Călăraşi, maiorul Ovidiu Balea, căpitanul Donici Al.,
plutonierul major sanitar Filimon, sergentul sanitar Balica, toţi fiind răpuşi
de două proiectile de brandt 120, căzute simultan în faţa postului de
comandă, unde se aflau. Madincea mărturiseşte: „Eram de faţă şi m-am ales
cu spaima şi cu un miros puternic de pucioasă, care pentru moment mi-a
tăiat respiraţia. Exact în acel loc a fost ridicat un monument pentru
cinstirea acestor eroi”.
Odată Timişoara eliberată, Regimentului 13 Călăraşi pătrunde în
Ungaria unde, împreună cu Divizia 19 Infanterie şi cu Armata 53 Sovietică
participă la luptele de la Battoniya, Abony, Orosháza, Tiszaug şi Tiszasas.
Medincea consemnează pierderile de vieţi omeneşti suferite în luptele de la
Abony : „ Nu pot trece cu vederea pierderea maiorului Filip Spiru, unul
dintre cei mai buni strategi ai regimentului, un om cu un suflet mare,
apropiat de ostaşi, ceeace i-a adus stima şi respectul tuturor. Tot în Abony378

notează el mai departe- au căzut şi tinerii sublocotenenţi-ce nu demult şi-au
pus tresa de ofiţer, Raicu Ioan şi Vacaru Călin. Toţi au fost aduşi şi
înmormântaţi în cimitir la Arad”.
Începutul lui decembrie îi găseşte în localitatea Dány din comitatul
Pest, de unde, împreună cu Regimentul 3 Roşiori, participă la luptele
sângeroase de cucerire a cotei 301, ocupată de armata germană. În aceste
lupte, Regimentul 13 Călăraşi a fost ajutat de Regimentul 6 Artilerie
Călăreaţă din Timişoara, care făcea parte din aceeaşi Divizie 9 Cavalerie.
Acesta repera inamicul şi cu bateriile vărsau asupra lui 4 guri de foc încât,
notează Madincea, „ când ajungeam acolo vedeam o privelişte înfiorătoare,
numai capete, membre, trunchiuri retezate, operă a bravilor artilerişti”.
După cucerirea cotei 301 de către armata română, germanii s-au
repras spre periferia Budapestei, următoarele lupte purtându-se la
Rákoscsaba, Rákoskerestur, Kőbania, la Hipodrom şi la Cazarma Ferencz
Iosif.
Despre luptele din Budapeste, Madincea scrie: „ La 31 decembrie
1944 a fost respins atacul inamic din faţa postului de radio Budapesta de la
Hatart. La 4 ianuarie 1945 atac asupra grupului de case nord-hipodrom.
Luptele de stradă au fost sângeroase, inamicul luptând pentru fiecare casă.
De multe ori în aceeaşi clădire se aflau şi ai noştri şi fasciştii. La un etaj
fasciştii şi la celălalt ai noştri.
Astfel, Serg. Bucura Ioan, serg. Avramovici Vasile cu o grupă au
pătruns, în podul unui bloc şi de acolo cu grenade şi arme automate au
ţintit la rând ferestrele unde se aflau fasciştii. Vacarmul, precizia şi iuţeala
a permis grupei noastre ca în scurt timp să ia sute de prizonieri, fără ca ei
să aibă vreo pierdere. La 12 ianuarie 1945 am atacat gara de est, apoi
palatul administrativ al Budapestei”.
Din Budapesta, pe o iarnă grea, regimentul s-a deplasat spre
Cehoslovacia. Armata a trecut frontiera ungară pe la Balassagyarmat, primul
oraş în care a intrat fiind Modry –Kamen.
Au staţionat la Krupina, pe malul stâng al Hronului, până în
februarie, timp în care din ţară au venit noi escadroane. Germanii deţineau
armanent şi material de război mai performant iar în luptele care s-au dat
mai la sud au murit mulţi soldaţi români. Regimentul 13 Călăraşi a ajuns în
oraşul Brno la 9 mai 1945, ziua când a fost încheiată pacea. Totuşi luptele
au continuat, germanii nevoind să se predea. Regimentul 13 Călăraşi
împreună cu Divizia 19 Infanterie au cucerit localitatea Austerlitz, care se
afla la 2 km nord de Brno.
379

Ajuns în acest punct al relatării, Madincea face un bilanţ al
pierderilor din acest război: „ În luptele pentru eliberarea Ungariei şi a
capitalei sale au luat parte 210.000 ostaşi români. Morţi, răniţi, dispăruţi
42.700 ostaşi. Numai pentru eliberarea Budapestei s-au jertfit peste 10.000
militari români. Exact câţi au căzut în tot Războiul de Independenţă a
României din 1877.
La eliberarea Cehoslovaciei au participat 248.430 militari români.
Tot pe frontul cehoslovac trupele române au provocat inamicului pierderi
care s-au cifrat la 22.803 de militari, morţi-prizonieri. Pierderile noastre
proprii au fost de 69.995 de militari ( morţi, răniţi, dispăruţi) adică
aproximativ 30 % din totalul efectivelor armatei române angajate în lupte”.
În economia textului, un loc special este acordat şi zilei de 9 mai
1945. Martor la bucuria slodaţilor, Madincea notează : „La ora 23 cerul a
fost luminat ca la un semnal, cu rachete de toate calibrele şi culorile...Era o
euforie generală, nemaiîntâlnită. În ziua următoare, nu ştiu de unde unul a
scos o vioară, altul un clarinet, un acordeon şi fluere. Ostaşii s-au prins în
horă iar locuitorii satului, cu fete, cu femei, s-au prins în horă şi ei bucuroşi
peste măsură că războiul s-a terminat”.
În continuare este copiat un fragment din ordinul de zi al conducerii
armatei române din 9 mai 1945.
Madincea notează în memorialul său, spre amintire, şi numele celor
din Bata, care au murit în acest război : Medicul chirurg, Capitan Doctor
Virani Iosif, sergentul Munteanu Ioan, Fruntaşul Haldea Traian şi Fruntaşul
Giura Traian.
În încheiere concluzionează „Pacea a venit târziu, a venit după
jertfe înspăimântătoare dar a venit, aşa cum trebuia să vie: cu capitularea
acelora care au dezlănţuit măcelul. Zic măcel pentru că niciodată n-au
murit atâţia oameni în lupte şi n-au murit mai crud...” apoi după ce
semnează memorialul, adaugă poezia Eroilor noştrii, dedicată celor care sau jertfit în acest război.
Privind global informaţia furnizată de Traian Madincea, participant
şi martor la evenimente, putem spune că memorialul în versuri şi proză
reprezintă o cronică ţărănească a luptelor, paralelă ordinelor şi rapoartelor
de front. În acest caz, contribuţia Regimentului 13 Călăraşi în cel de al
doilea război mondial este scoasă în evidenţă prin prisma unui simplu
soldat. Sentimentele şi resentimentele acestui ţăran pe marginea celor
intâmplate însufleţesc evenimentele dramatice la care a participat.
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Din acest punct de vedere, versurile scrise ţărăneşte şi textul proză
completează cu date şi stări sufleteşti o secvenţă importantă din istoria
militară a României.
Memorial de front in versuri şi proză
La bătrâneţe, poetul ţăran Traian Madincea din Bata (jud.Arad) a scris mai
întîi în versuri şi după aceea în proză un „memorial de front”, în care
povesteşte experienţa trăită în război, de la concentrarea din 1941 până la
demobilizarea din 1945. Madincea cu regimentul său a luptat pe ambele
fronturi. Ca soldat a văzut şi a trăit situaţii dramatice, a fost paralizat de
teamă, a dansat cu ceilalţi soldaţi când s-a semnat pacea, a sărutat pământul
ţării la întoarcere.
Obiectiv şi subiectiv în acelaşi timp, creaţia ţăranului din Bata se înscrie în
grupul de texte tip „poveste de viaţă”, care, în acest caz, completează istoria
oficială a războiului cu informaţii mărunte şi cu sentimente, ce dau faptelor
consistenţe noi.
Memorial of the front in lyrics and prose
At elderness, the poet Traian Madincea from Bata (Arad County) first wrote
in verses and then in prose a 'memorial of the front', in which he tells the
experience lived in the war, from his concentration in 1941 to the
demobilization of 1945. Mr Madincea with his regiment fought on both
fronts. As a soldier he saw and lived dramatical situations, was paralyzed by
fear, danced with the other soldiers when peace was signed, kissed the land
of the country at his return.
Objective and subjective at the same time, the Bata peasant's creation is part
of the 'story of life' text group, which, in this case, completes the official
history of the war with small information and with feelings, which give
new consistency to the facts.
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Graiul comunei Chisindia
Vasile Faur,
Chisindia, judeţul Arad

Graiul reprezintă limba vorbită într-o regiune mai puțin întinsă, fiind
o unitate lingvistică subordonată dialectului. Limba română vorbită la nord
de Dunăre este cunoscută ca fiind dialectul daco-român, iar cea vorbită la
sud de Dunăre constituie dialectele aromân sau macedo-român, istro-român
și megleno-român. Dialectul daco-român, la rândul său, include pe baza
diferențierilor lingvistice regionale subdialectele: muntean, moldovean,
bănățean, crișan și maramureșan. Graiul zonei transilvane prezintă
influențele celorlalte subdialecte. Pe arii mai restrânse sau mai izolate
întâlnim graiurile cu un specific local aparte, adeseori arhaic.
Microzona Chisindia este situată pe culoarul ce traversează Munții
Zărandului între Crișul Alb și Mureș, printre codrii masivelor Drocea (836
m) la est și Higiș (798 m) la vest. Este o regiune pe cât de izolată din punct
de vedere geografic, pe atât de interferată din punct de vedere socio-uman,
aflându-se aproximativ la egală distanță de zone distincte și recunoscute prin
tradițiile lor multiple: Banat, Bihor, Țara Moților, dar și Valea Mureșului,
zone către și dinspre care s-a circulat din vechime.
Astfel, ca încadrare subdialectală, graiul comunei Chisindia este
situat într-un punct de interferență a subdialectelor bănățean și crișan cu
graiul bihorean și cel al moților crișeni din Munții Apuseni, dar și cu
inflexiuni primite de pe Mureș. Zona Minișului de Sus-Bârzava a fost bine
cunoscută de locuitorii munteni ce străbăteau codrii întunecoși spre o largă
priveliște de țară și pentru neguțătorii diverse. Acest fapt dă graiului
chisindan particularități specifice, o complexitate deosebită, o bogată
varietate de fenomene lingvistice în toate compartimentele limbii. De
asemenea, acest grai conservă foarte multe elemente arhaice, păstrate din
daco-romană, cât și elemente româno-slave din etapa conviețuirii cu slavii
în perioada etnogenezei (sec. VII-X). La acestea se adaugă, mai ales în
vocabularul local, diverse influențe străine datorate unor raporturi socialistorice cu diferite populații: maghiară, germană, sârbă și chiar turcă.
Începând cu perioada istoriei moderne (sec. al XIX-lea, al XX-lea) și până
în prezent, se poate observa o permanentă îmbogățire și perfecționare a
limbii vorbite de localnici, ca urmare a emancipării economice și culturale
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în mediul rural, fenomen generat de dezvoltarea învățământului, a culturii, a
științei și tehnicii.
Pătrunderea la sate a cunoștințelor prin mijloace de comunicare tot
mai moderne, ridicarea nivelului general de cunoaștere în toate domenile
vieții, extinderea relaților cultural-științifice, toate acestea determină
îmbogățirea limbii vorbite cu elemente neologice. Ele sunt asimilate de
graiul local, uneori în detrimentul elementelor arhaice și regionale, care sunt
eliminate treptat, excluse din comunicare și chiar nemaicunoscute de tânăra
generație. Sunt preferate cuvintele „domnești” în defavoarea
celor
,,bătrânești” și ,,ţărănești” considerate cuvinte ,,pocite”,
chiar ,,incorecte” sau ,,jenante”.
În acest punct limită, ar trebui să se acționeze pentru a salva
acele ,,rămășițe” de grai pline de savoare, cuvinte și expresii populare,
creații folclorice locale, care încă mai supraviețuiesc în sufletele și pe buzele
unor localnici.
Limba vorbită este, după cum afirma poetul Vasile Alecsandri,
„tezaurul cel mai prețios pe care-l moștenesc copiii de la părinți, depozitul
cel mai sacru lăsat de generațiile trecute și care merită să fie păstrat cu
sfințenie de generațiile ce-l primesc. Ea este cartea de noblețe, testimoniul
de naționalitate al unui neam, semnul caracteristic prin care membrii
aceleiași familii se recunosc în marea diversitate a popoarelor din lume”.
Limba pe care o vorbim păstrează cel mai bine tradiția, reflectă cel
mai sensibil transformările survenite în societate, evoluția acesteia, întărind
totodată argumentele originii și continuității poporului nostru, statornicia sa
în spațiul de origine. Pe de altă parte, limba, ca moștenire spirituală, reflectă
atât sufletul românului, cât și realitatea vieții sale materiale și spirituale.
Chiar dacă în cadrul aceleiaşi limbi există diferențe teritoriale, acestea
converg spre limba națională unică, considerată limba standard, în forma
cea mai corectă, sub aspectul cel mai îngrijit, având norme (reguli) unice de
utilizare în varianta orală și în varianta scrisă. Dialectele și graiurile
reprezintă documente prețioase ale evoluției istorice a limbii. Ele păstrează
fapte și fenomene lingvistice dispărute din limba comună, care confirmă sau
completează unele date oferite de documentele scrise.
Disciplina care studiează varietățiile teritoriale ale unei limbi este
dialectologia. Ea a luat naștere la începutul sec. al XIX-lea, când a apărut
necesitatea de conservare, de înregistrare a graiurilor, care începeau să
„dispară” în favoarea limbii naționale unice.
Studierea limbii sub toate aspectele ei pe teren, în dialog direct cu
vorbitorii, a impus o nouă metodă de cercetare a limbii, numită geografie
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lingvistică. Rezultatul acestor cercetări, aproape în cadrul fiecărei limbi, a
fost întocmirea de atlase lingvistice, care consemnează pe hărți ariile de
răspândire a fenomenelor lingvistice cercetate, delimitarea acestora, cât și
zonele de tranziție de la un fenomen la altul. Astfel a fost posibilă stabilirea
de către lingviști a subdialectelor, graiurilor și a zonelor de interferență a
acestora.
La noi, s-a publicat Atlasul lingvistic român (A. L. R.) în două părți
(I, II) între anii 1938-1942 la Cluj și Sibiu-Leipzig și Atlasul lingvistic
român, serie nouă, în șapte volume, între anii 1956-1972, precum și câteva
atlase lingvistice pe regiuni: Muntenia, Moldova, Banat, Oltenia, Crișana,
Maramureș. Aceste lucrări sunt o bogată sursă de informație atât pentru
specialiști cât și pentru cercetătorii din alte domenii, istorici, etnografi și
folcloriști. Sunt consemnate cele mai importante particularități din toate
compartimentele limbii: fonetică, gramatică, lexic (vocabular).
Prezentăm în continuare cele mai frecvente fenomene specifice
graiului din microzona Chisindia, care include și satele Păiușeni si Văsoaia.
I. Fenomene specifice graiului
În domeniul fonetic se observă o rostire a sunetelor diferită față de
limba literară, caracteristică graiului popular local.
a. Vocalismul prezintă în cadrul unor particularități generale din partea de
vest a ţării și unele fonetisme tipice, particulare:
1) -ă protonic devine a, particularitate foarte frecventă: pădurepadure, săcure-sacure, cărare-carare, părău-parău, mămăligă-mamaligă.
2) -e se transformă în ă, după dentale și în poziție dură (după s, ș, t,
ț, z): albesc-albăsc, stropesc-stropăsc, merg-mărg, ţes-țăs, şes-șăs, semnsămn, liţernă-lițărnă (lucernă), zer-zăr.
3) -i trece la î (â) după consoanele s, ș, t, ț, z și după grupurile st,
str: găsii-gasâi, singur-sângur, rușine-rușâne, zid-zâd, simțit-sâmțât, stingstâng, strig-strâg; sau dispare în poziție finală după consoanele: j, ș, ț, z:
coji-coj, coși-coș (vb.), frați-fraț, lați-laț (substantiv și adjectiv), lăzi-lăz,
râzi-râz (vb.). De asemenea, formele neaccentuate ale prenumelui personal
și reflexiv la toate persoanele, la singular pierd pe –i: îm(i), îț(i), îș(i), m(i),
ț(i), ș(i).
4) Deschiderea vocalelor este foarte accentuată în microzona
Chisindia, probabil și sub influența limbii maghiare:
-e devine ѐ (deschis) sub influența lui e din silaba următoare: mesemEsă, frumusețe-frumsEță; fenomenul apare și în cuvinte monosilabice: a
mea-a mE, merge-mE, a bea-a bE, a vrea-vrE sau la unele verbe aflate la
384

modul conjunctiv fără conjuncția să: calce-calşe, spele-spEle, merge-mErgie
(indicativ prezent).
-ò deschis corespunde diftongului oa din limba literară, în cuvinte
ca: soare-sòre, moară-mòră, roagă-rògă.
-ằ deschis paralel cu ѐ apare în cuvinte precum: jale-jằlie, rele-rằlie,
vălaie-valằie.
5) Vocalele o, u, în poziția inițială primesc în rostire un u protetic:
om-uom, os-uăs, oi-uăi, uli-uuli, urs-uurs, unu-uunu, ou-uou.
6) Vocalele e, i, în poziție inițială prezintă în pronunțare un
i protetic: este-ieste, era-iera, el-iel, ei-iei, inel-iiniel, inima-iinimă, in-iin.
7) Vocalele finale amuțesc datorită poziției dure (după j, s, ș, ț,
z): grumaji-grumaj, grași-graș, pași-paș, căzi-căz, lăzi-lăz, tăți-tăț,
menținând forma de plural în consoană dură. La fel se întâmplă și cu
formele neaccentuate ale pronumelui personal și reflexiv (pierd pe-i): îm(i),
îț(i), îș(i), m(i), ț(i), ș(i). Vocala ă se elidează (dispare în finalul cuvintelor
până și lasă) și ca urmare a unei vorbiri rapide: „Las’că vin”; „Pân’să plec
mai am o oră” (Al. Rosetti, Istoria limbii române, vol. IV, Buc., 1964, p.
89).
8) Diftongii:
-ea devine a sub influența labialelor sau a lui s precedent: meargămargă, lovească-lovască, primească-primască, seacă-sacă, searbăd-sarbăd;
-ea devine è(deschis) în interiorul sau la sfârșitul cuvântului: (eu) treceamtrEciEm, veneam-viniEm, a mea-a mE, avea-avE.
-oa se transformă în ò (deschis) sau în diftongul ua, apropiat ca rostire:
moară-mòră-muară, moarte-mòrce-muarce, subsuară-susuòră-susuuară.
-au se deschide la oa, apoi la ò (deschis) și în final la a în cuvântul
(a) căuta: caută-coată-còtă-cată, având ca infinitive (a) cota și (a) cata.
Radicalul acestei forme populare stă la baza substantivului cotătoare
(„oglindă”) în Bihor, care nu este uzual în microzona Chisindia. Întâlnim
însă acest verb în sintagma atât de expresivă a refuzului categoric: „coată că
nu?!” (=să nu te aștepți!) sinonimă cu „dară nu!” expresie la fel de plină de
miez printr-o afirmație negată.
b. Consonantismul (comportarea consoanelor în rostirea locală)
1) În graiul din comuna Chisindia, palatalizarea labialelor p, b, m
este destul de rar întâlnită și se datorează influenței moților crișeni mai ales,
stabiliți de-a lungul vremii în această zonă favorabilă atât din punct de
vedere climatic cât și economic. Stadiile de palatalizare ale labialei p,
întâlnite aici sunt: p-pci; piele-pciEle, piersic-pciErsâc. Acest stadiu este
caracteristic sudului Crișanei, nordului Transilvaniei și câtorva puncte din
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vestul Moldovei, după cum reiese A. L. R-I, vol. I, harta 1 punctele 63-65,
90, Cluj, 1938. Mai frecvent p se transformă în ci (africativizare): piatrăciatră, piaptăn-ciaptăn, piept-ciept, Sâmpetru-Sâncietru.
-b se palatalizează foarte rar sub infuența lui iot (i) devenind bgi:
abia-abgiE, bietu-bgietu, obială-obgială. Uneori se pierde elementul labial
sub influența lui z precedent: dezbină-gizbgină-gijgină, zbiară-zbgiarăjgiară.
-m se palatalizează la mni sub acțiunea lui iot (i) următor: (a se)
mira-mniera, mieraz-mnieraz, miere-mniere, mială-mnială, milă-mnilă,
miez-mniez, mierlă-mnierlă și Simion-Sumniuăn.
-f, v- nu se alternează, cel mult se substituie în cuvinte ca
vârf-vârv, praf-prav, ca un arhaism fonetic apare și înlocuirea lui v
cu h în cuvântul vulpe devenit hulpe. În cuvântul bivol se produce o
asimilare a lui v la b, bibol, biboliță.
2) Dentalele se pronunță ca în subdialectul bănățean: t devine ce, d
devine gi în cuvinte ca munte-munce, deal-gial, departe-giparce. În unele
cazuri d+e, i devine zi: deget-giEziet-ziEzit, producându-se și o asimilare (zizi). Această fază de palatelizare este considerată fie ca o relicvă a simbiozei
româno-slave, fie ca o influență maghiară în subdialectul crișan. (Emil
Petrovici, Simbioza româno-slavă în Transilvania, în revista
„Transilvania”, an 73 (1942), nr. 2-3, p. 151-155; respectiv, Ioan Pătruț,
Contribuții slave și maghiare la formarea subdialectelor daco-române, C
L, III, 1958, p. 63).
-n+e, este foarte frecvent palatalizat la n(i) în pronunțare: binie,
bun(i), harnişi, spunie. Uneori se promunță m: Nicolae-Miculae, neg-negelmigel. Se păstrează și forma veche mânânțăl din manunțăl, unde n nu a fost
disimulat la r.
-l, în general nu este alterat. În cuvântul colindă apare r
înloc de l- corindă, iar în cuvântul calapăr apare n în loc de l- canapăr prin
analogie cu cânepă. Cuvântul calendar devine carindari prin înlocuirea lui l
cu r; coridor devine însă colidor.
-r, se păstrează etimologic în preumbla, moștenit din latinescul
perambulare, iar în cuvântul (a)scrânti, r este înlocuit cu l: sclinti. În silaba
atonă finală r dispare: nost, vost; câta pentru către. Ca un arhaism fonetic
menționăm păstrarea unui r înmuiat în finalul unor cuvinte din latină,
unde aveau terminația-arius, -erius. Ex. pacurari (din lat. pecorarius), dar
și porcari, pastori, morari, zâdari, hornari, hoheri (=călău), toate aflate la
numarul singular. Fenomenul s-a extins și la cuvinte de alte origini și chiar
la neologisme: cuptori, aziutori, cuiEri, carindari, brigaderi, televizori,
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calculatori, panari, palamari, şcolari, învățători. Toate aceste cuvinte au
aceiași forma și la plural, nearticulat. Fenomenul este prezent în Crișana,
centrul și sudul Transilvaniei și sudul Moldovei, conform ALR, II (1940)
ALR s.n. (1969).
3) Consoanele j, s, ș, ț, z, au caracter dur, determinând adeseori
forme identice, precum: (io) cruț, (tu) cruț, (cruți), (un) moș-(doi )moș, (un)
paș-(doi) paș, (un) mâț-(doi) mâț. Astfel dispare aparent opoziția de
persoană la verb și cea de număr la substantive.
4) Africatele ce, ci, ge, gi, se fricativizează, devenind şi și zi: şiapă
(ceapă), şiartă (ceartă), suşit (sucit), mErziem (mergem), ziunincă (junincă),
zienunce (genunche).
5) Palatalele che, chi, ghe, ghi, devin africate: ce, ci, ge, gi: cheiecEie, ochi-uăci, cheltui-celtui, gheață-geață, ghem-giem, priveghi-privegi.
Sunt și câteva excepții de menținere ca în limba literară: închid, sughit,
înghit, dar unghie se rostește unzâie plural-unzâi.
6) Grupuri de consoane:
-cm devine mn: tocma-tumna
- cn devine mn: pocni-pomni
- ct devine pt: doctor-doptor
- dn devine n: vrednic-vrEnic
- dv devine rv: advocat-arvocat
- hn/gn devine mn: trohnă-tromnă (răceală); tignealăcimnială
- sn devine zn (sonorizare):lesne-leznă;snop-znop; plesniplezni;pleasnă-pleaznă
- tn devine mn: îndărătnic-îndarămnic
- vn devine mn: (a) râvni-(a) râmni
Accidente fonetice înregistrate în graiul chisindan
Ele sunt specifice unei zone mai largi, dar dau o nuanță arhaică
specială vorbirii locale.
1) Deplasarea accentului se constată în unele cuvinte: grégină față
de grădínă; morcói față de mórcov, góron față de gorún, veveríță fată de
véveveriță, afíne față de áfine. Fenomenul se datorește probabil influenței
unor cuvinte formate din trei silabe cu accent pe antepenultima silabă:
líndină, prícină, țélină, țárină.
2) Asimilarea este modificarea unui sunet sub infuența altuia
aflat în apropiere ă-o/o-o: lăcomie-locomie; d-g/gi-zi/zi-zi: deget-gièzitzièzit; b-v/b-b: bivol-bibol, biboliță.
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3) Disimilarea reprezintă modificarea sau dispariția unui sunet
dintr-un cuvânt sub influența altui sunet identic sau asemănător din acel
cuvânt: fereastră-fereastă, subțire-supțire.
4) Contaminarea constă în influențarea reciprocă a două cuvinte
asemănătoare ca formă sau ca sens. Este o variantă a etimologiei populare
care se crează din dorința vorbitorului de a da un plus de înțeles unor
cuvinte:
prins+prizonier-prinzonier;
june+ginere-junere-ziunere;
cumpăra+cooperativă-cumparativă.
5) Proteza este apariția accidentală a unui sunet la începutul unui
cuvânt, fară a-i schimba înțelesul: armăsar-harmasari, (a) mirosi-(a)
amnierosî, miros-amnierosî, (a) ridica-(a) arăgica-argica, (a) stinge-(a)
astânzie, bici-zbici, guiță-zguiță.
6) Afereza este căderea unui sunet sau grup de sunete de la începutul
unui cuvânt: anafură-nafură, acoperiș-coperiș, sfeștanie-feștanie, zisă-isă
(vb.).
7) Metateza se produce prin schimbarea locului sunetelor sau al
silabelor dintr-un cuvânt ca în exemplele: castravete-crastavete, traistăstraiță, poreclă-prolică, păstârnac-pestrenac, împistri-împristri.
8) Epenteza constă în apariția în interiorul unui cuvânt a unui sunet
nou: apasă-aspasă, bejeni-blejăni-blejănari (pribegi), hrană-harană, (a)
hrăni-(a) hărăni, hrean-herean, pernă-perină, sloi-scloi, slugă-sclugă, slabsclab, slut-sclut, slobod-sclobod, iesle-ièscle, jneapăn-jâneapăn, săpunsorpon.
9) Sincopa, fenomen fonetic care face să dispară o vocală sau un
grup de vocale neaccentoate, aflate între doua consoane ale unui cuvânt:
acolo-acló, acole(a)-aclè, colop-clop, frumusețe-frumsețe, aridică-argică,.
10) Sinereza constă în fuziunea într-un diftong accentuat a două
vocale învecinate prin transformarea primei vocale în semi vocală: rochieroce; porție-porțe; istorie-istore, societate-socetate; social/so-cial; zoologiezologie; alcool-alcol. Acest fenomen reprezintă o tendință actuală în
limbajul colocvial, fiind o greșeală supărătoare de pronunțare, care trebuie
combătută.
II. Particularități gramaticale ale graiului din Chisindia
În domeniul gramatical, morfologia graiului din comuna Chisindia
prezintă câteva particularități arhaice și regionale păstrate încă în vorbirea
celor mai în vârstă.
Substantivul. Declinarea nominală conservă câteva forme vechi de
declinare a IV-a latină: noru-mè, soru-mè, alături de noră-mè, soră-mè. Se
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observă, de asemenea, o tendință de trecere de la declinarea a II-a la
declinarea a III-a: fagure, mugure, spine, în loc de fagur, mugur, spin. În
privința genului se remarcă unele oscilații: umăr-umere (neutru)-umeri
(masculin), brișcă (feminin) pentru briceag (neutru), strecurător (neutru),
pentru strecurătoare (strecură) de genul feminin.
Datorită rostirii dure apar forme identice de singular și plural, dar
care se pot deosebi în context: paș, cocoș, moș (masculin), frunză, rază,
buză (feminin): un cocoș-doi cocoș; o frunză din zece frunză s-o uscat.
Unele forme de singular sunt refăcute după plural: za-zale-zală, mneamnèle-mneală.
Se păstrează unele forme feminine în -uă: curauă, steauă, nuiauă,
niauă, grinzauă. Câteva substantive feminine au forme duble pentru plural:
rudă-rude, ruzi; baltă-balce, bălți. Masculinele terminate în -or, -ar,
păstrează atât la singular cât și la plural forme etimologice: bautori,
bracinari (singular=plural).
Substantivele neutre terminate în -r, -s, -t, au la plural terminația -ă
în loc de -e: car-cară, izvor-izvoară, topor-topoară, vas-vasă, braț-brață.
În substantivele masculine și feminine terminate în t/-e sau d/-e,
vocala -i de la plural dispare din pronunțare: moarce-morț, munce-munț,
molid-moliz, ladă-lăz, omidă-omiz.
Cazurile. La genitiv se constată procliza articolului hotărât, nu
numai la substantivele proprii, ci și la cele comune. Atât pentru masculin,
cât și pentru feminin, articolul hotărât la genitiv are forma invariabilă lu,
care stă în fața substantivului: fata lu tata (fata tatălui), Valea lu țigani
(Valea țiganilor).
Construcția prepozițională echivalentă cu genitivul este cea cu
prepoziția de la, adeseori redusă la una din componente: Podu de la
Pătrăneasa (=Podul Pătrănesei), dar și Podu la Pătrăneasa. Această formă
arhaică a genitivului cu prepoziția de se păstrează și în folclorul local:
Mare brumă o picat
Pa ăsta capăt de sat (=capătul satului)
Și nimica n-o strâcat
Numa frunza de la nuci (=frunza nucilor)
Și maicuța de la prunci (=maicuța pruncilor)
(Cântece după mort)
Fenomenul acesta arhaic este frecvent și în Țara Hațegului și în
Munții Apuseni.
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Dativul se construiește cu prepoziția „la” atât în cazul
substantivelor comune, cât și a celor proprii: am dat mâncare la vite; am dat
o carte la Ion; am trimis scrisoare la Maria.
Se întâlnește și un vocativ în -e, moștenit din latină: cuscre! vecine!
vere! șògore!.
Articolul hotărât enclitic-l al masculinelor și neutrelor singular nu se
pronunță, trăsătură specifică vorbirii populare: lupu, omu, drumu, domnu,
dracu.
Articolul hotărât-i pentru masculin plural apare ca î datorită
consoanelor dure precedente: calareț-calareț-calarețî, șireș-șireș-șireșî.
Fenomenul se întâlnește și la genitiv: uliță-uliț-(capătul) ulițî; partepărț-(stabilirea)părțî; camèșă-cameș-(gulerul) cameșî.
Adjectivul. Pentru formarea superlativului se folosește adjectivul
tare în locul adjectivului foarte: tare bun, tare mândru, tare rău.
Adjectivul posesiv său apare sub forma –so, -su: fraci-so, moșî-su.
Pronumele personal și posesiv nu prezintă particularități deosebite
de cele ale limbii comune. Interesante sunt câteva forme arhaice de pronume
nehotărât: amușe=oarece, o tare unu=vreunul, acărșine, acărșe,
acărcare=oarecine, oarece, oarecare.
Pronumele relativ care și compușii săi au la genitiv-dativ formele: a
lu care, la care, iar pronumele negativ nimeni se folosește la forma
prescurtată nime.
Pronumele demonstrativ păstrează câteva forme arhaice: (a)iesta,
(a)iasta, (a)iestalalt, (a)iastalaltă, (a)ieștialalț, (a)ieștialalte, forme tot mai rar
utilizate.
Verbul. O particularitate specific transilvăneană, frecventă în graiul
chisindan este absența desinențelor relativ noi: ez/i, -ează, -esc, -ești, -este la
unele verbe precum a lucra, a ciunta (=a curăța via, pomii): lucru-ciunt,
lucri-ciunți, lucră-ciuntă, lucrăm-ciuntăm, lucraț-ciuntaț, lucră-ciuntă.
Se constată și forme dublu sufixate și nesufixate: curățește-cùrăte,
nimerește-nimère, cumpenește-cumpène.
Conjunctivul prezent are uneori valoare de condițional-optativ: să
vină și el, ne-am bucura (=dacă ar veni). Se folosește frecvent și conjuctivul
fără conjuncția să: vină și el că ne-om bucura (=să vină).
Imperfectul indicativ prezintă forme deosebite de persoana a III-a
singular: (el) avè, șciè, vigè, tribè, (=avea, știa, vedea, trebuia).
Perfectul simplu se folosește cel mai frecvent dintre timpurile trecute
ca o influență a graiului moților din Apuseni: el se referă nu numai la acțiuni
petrecute de cuând (pe parcursul aceleiași zile în Oltenia), ci și la acțiuni
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recente: „visai cu tine acum trei nopți” sau „ast-vară fusăi și io p-acolo”.
Mai mult ca perfectul este mai rar folosit: „auzâsăm io ceva”. Perfectul
compus și viitorul prezintă forme populare ale auxiliarului:
(io) am mărs-oi mè
(tu) ai mărs-îi mè
(iel) o mărs-o mè
(noi) am mărs-om mè
(voi) aț mărs-îț mè
(ii) or mărs-or mè
La viitor se întâlnește și forma perifrastică populară: am să șciu, ai să
șcii, are să șcie.
Condiționalul perfect păstrează pe lîngă forma uzuală cu auxiliarul a
fi și forme arhaice ca în subdialectul crișan cu auxiliarul a vrea: (a) vrè
cânta, (a) vu cânta cu formă fixă pentru toate persoanele: (eu, tu, el, ea, ...)
vrè cânta, a vu cânta (=aș fi cântat). La verbele reflexive apare în față
pronumele reflexiv:
- m-a vrè duce
m-a vu plânge
mi-a vu da
- te-a vrè duce
te-a vu plânge
ț-a vu da
- s-a vrè duce
s-a vu plânge
i-a vu da
- ne-a vrè duce
ne-a vu plânge
ne-a vu da
- v-a vrè duce
v-a vu plânge
v-a vu da
- s-a vrè duce
s-a vu plânge
le-a vu da
Trebuie menționate și formele caracteristice ale unor verbe:
a fi (prezent) a merge
a lua
a zice (la perfect
simplu)
mi-s/îs
mărg
ieu
isăi
ieșci
mei
iei
isăș
îi/ièstă
mè
iè
isă, ișe
fim
mèm
luăm
isărăm
fiț
mèț
luaț
isărăț
îs/iest
mărg
ieu
isără (afereza lui z)
perfect simplu: fu
Verbele a se îndrepta (a-și îndrepta) și a se întoarce (a-și întoarce)
sunt folosite și ca nereflexive, cu sens diferit: „îndreaptă lucrurile cum știi!”
(=corectează-le!) sau „îi întoarse înzecit” (=îi dădu, îi returnă o datorie).
Verbul a râde se folosește și la diateza reflexivă: a se râde- „s-or
râs de noi” (=au râs de noi).
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La imperativ se folosesc formele din limba literară în general.
Câteva însă prezintă aspect particular în vorbirea locală: du! în loc de adu!,
uneori în paralel cu adă!, iar la plural duceți!. Pentru verbul a veni se
folosește mai rar imperativul vină! veniți!, fiind înlocuite cu interjecția
predicativă hai! haida! haidați! dar și haidam! (persoana I, plural)
exprimând îndemnul.
Verbul rămâne una din părțile de vorbire cele mai bogate din punct
de vedere semantic. De exemplu verbul a (se) țâpa (păstrat din substratul
dacic) are o mulțime de sensuri diferite de sensul literar al verbului a țipa
(=a striga). Polisemantismul său sublinează încă o dată expresivitatea
graiului popular din zona Chisindiei:
1.- (a) se repezi: „M-am țâpat până în țarină”
2.- (a) se așeza: (să se odihnească): „ M-am țâpat oleacă în pat”
3.- (a) avea un junghi: „Mi s-o țâpat o durere în șale”
4.- (a) ataca, a agresa pe cineva fizic sau verbal: „S-o țâpat la mine
să ma bată”; „S-o țâpat cu gura pă mine”
5.- (a) face o criză nervoasă: „S-o țâpat la pământ de nervi”
6.- (a) arunca: „O țâpat tot ce era în plus”
7.- (a) concedia (pe cineva): „L-o țâpat din servici”
8.- (a) slobozi: „O țâpat marhăle la apă”
9. -(a) a da afară (pe cineva): „O țâpat-o din casa lor”
10.- (a) învinui; „O țâpat toată vina pe mine”
11.- (a) se dezbrăca (descălța): „Țâpă-ți haina dacă țâ cald”; „Țâpă-ți
cizmele din picioare!”
12.- (a) pălmui: „Țâpă-i o palmă să tacă”
13.- (a) hrăni (animalele): „Țâpă tulei la vacă”; „Ţâpă ceva la mâță”;
„Le-am țâpat cucuruz la porci”
14.- (a) da (de milă, în dar): „Țâpă-i și lui un darab gi pită”; „I-am
țâpat o două plăcinte”
15.- (a) se scălda: „M-am țâpat în vale să mă răcoresc”
16.- (a) se îneca (a se sinucide): „S-o țâpat în Criș de nu l-or mai
găsit”; „S-o țâpat în fântână”; „S-o țâpat naintea trenului sau a unei
mașini”
17.- (a) desface deochiul: „Ţâpă-i cărbuni, că-i trece răul”
18.- (a) se uita (fugitiv): „Ţâpă-ți ochii peste actele astea”
19.- (a) străluci: „Straiele-i țâpau fețe-fețe”
20.- (a) elimina din corp: „Țâpă sânge pe gură”; „O țâpat viermi
intestinali”
21.- (a) se emoționa (rușina): „Obrajii îi țâpau foc”
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22.- (a) pune pe foc: „Mai țâpă câte-un lemn pe foc!”
23.- (a) ațâța o ceartă: „(o) țâpat paie pe foc”
24.- (a) stinge focul: „Multă apă or țâpat să stingă incendiul”
25.- (a) mânca, (a) bea (pe săturate): „Țâpă-i o fleică două și-i mai
țâpă și-un canceu de vin”
26.-(a) se culca: „Apoi să-i țâpi ș-un somn bun”; „Ţâpă-te pe-o
dungă!”
Probabil exemplele ar putea continua, dar mai sunt și alte verbe cel
puțin la fel de expresive: Pornind chiar de la ultimul sens discutat, iată,
verbul (a) se odihni poate fi substituit prin următoarele locuțiuni sau verbe
sinonime:
-a se țâpa pe-o dungă;
-a se-ntinde puțin pe iarbă;
-a se lungi o țâră pe prici;
-a se lăsa pe-o parte;
-a sta (a se așeza) oleacă;
-a se tolăni pe-o laviță;
-a se îmburda numa un pic;
-a se pune-n pat;
-a-și hodini oasele frânte de lucru;
Adverbul este prezent prin câteva forme specifice, diferite de cele
din limba comună, mai ales prin pronunțare: ași (=aci); şă (așa); săș
(=altfel); aclo, acle (=acolo, acolea); amu, amuia, amuiacă (=acum); o țâră,
o țârică, o țâruță (=puțin); minton, mintonaș (=imediat); baș, bátăr, mácar
(=măcar); deloc, giloc (=imediat); nicari (=nicăieri); mereuaș (=încet).
Întâlnim și locuțiuni adverbiale foarte încărcate de înțeles: până-n
zâuă (=foarte dimineață), cu noaptea-n cap (foarte devreme), în ciuză (în
asociere), în parte (lucrat pentru un procent stabilit din recoltă), cu ruptu
(plătit pentru efectuarea în întregime a unei lucrări), cu ziua (angajat pe câte
o zi, ocazional), din scurt (sever), la mișto (în batjocoră-din țigănește), în
alèș (=la pândă), pa mnezuină (la granița dintre proprietăți, între grădini,
livezi).
Prepozițiile sunt instrumente gramaticale care precizează
circumstanțele, dar și sensul atributelor. Au o utilizare largă în vorbirea
locală, înregistrându-se câteva forme regionale: câta (către)- „Cătă casă!”
(=alungarea copiilor zgomotoși); gin, ginga (=din, de lângă): „casa ginga
vale”; pânga (=pe lângă); „calea pânga padure”; pádru (=în dreptul, în fața):
„pádru noi”; („pádru școală”); întra, gintra (=între, dintre): „întra vecini”;
„gintra ape”; dar și „de față cu”: „ nu ne certăm întra străini”; pântru, pântra
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(=pentru, printre): „face totul pântru copii”; „l-am văzut pântra bătrâni”; pa,
pasta, (=pe, peste): „sui pa geal, treci pasta vale”.
Unele prepoziții însoțesc substantive denumind locuri aflate pe cale
de dispariție, „uitate”: supat, sumasă, suparece, sulaviță, sudună-cu
prepoziția sub (supt) devenită su și contopită cu substantivul, cel puțin în
rostire; după: după uşă, după casă, după masă (la loc de cinste), după
cuptori; pa (=pe): pa cuptori, pa laviță-n uliță la iștovele (=la taifas), pa
târnaț, pa talpa căşâ; în: în cindă (=tindă), în sobă (=cameră), în soba
ginaince (=camera din față), în pupu patului (=în vârful pernelor).
Conjuncția înregistrează puține modificări față de limba literară.
Totoși apar câteva forme diferite: în loc de sau se folosește o (=ori), ciri,
fici „o vrei, o nu vrei”; „ciri îi spui lui, ciri la parèce”; „fici să, fici săș, mi-i
tăt una” (=ori așa ori altfel, mi-e tot una).
Interjecția este foarte variată, este caracteristică exprimării orale,
mai ales în cadrul limbajului popular, fiind nelipsită. În afara interjecțiilor
prin care sunt chemate sau alungate animalele (în special păsările au la
fiecare casă altfel de chemare), există în graiul local o categorie de
interjecții care exprimă teama, îngrijorarea și care sunt însoțite de vocativul
Doamne! ca o invocare a divinității în ajutor: „vai Doamne!”; „tolvai,
Doamne!” (tolvai=hoți- în maghiară); „vai domine!”- este interpretat fie ca
„vai de mine” fie ca „vai, doamne” (domine fiind un vocativ al latinescului
dominus).
Se folosește și sub forma: „vaidomine, Doamne!”, dublându-se astfel
încărcătura semantică. În loc de vai apare și ui: „ui Doamne!”. Uneori se
folosește doar partea finală: „Doamne, Dumnezeule!” cu sensul de
disperare.
Interjecția zău!? (partea finală de la cuvântul Dumnezău) care cere
confirmarea unui lucru luând martor divinitatea, apare sub forma zo-io cu
sens dubitativ, de îndoială): „nu știu, zoio, ce să fac”.
Ca interjecții predicative am menționat, la capitolul verbul, pe, hai,
haida, haidam, haideți, foarte des utilizate. Sub influența maghiară se
folosește interjecția „noa!” care exprimă oarecum nedumerirea, surpriza.
Apare și sub forma „noa-noa!” (nò-nò în rostire). Același sens au și
interjecțiile „ia!” „ia, mă!”, „ia-mă-ia!” (=uite) sau „noa, mă, noa!”.
Interjecția „au!” arată durerea, greutatea, dar și o surprindere foarte
mare și se folosește și sub formele „auă!” sau „au-io!”; „a-io!”; „a-io,
Doamne!” exprimă mila, compătimirea: „a-io Domane! cum rămasără fără
mamă...”
394

„Ha?!” „ha, mă, ha!” și „ha-iè-ha!” sunt frecvente pentru aceiași
nedumerire sau mirare însoțită de necaz. „Dic!” (=uite, probabil din
țigănește).
Exemplele pot fi înmulțite, căci așa cum spune poetul:
„Limba noastră-i o comoară
În adâncuri înfundată,
Un șirag de piatră rară
Pe moșie revărsată...”
(Alexe Mateevici)
III. Lexicul (vocabularul) din graiul chisindan
Structura lexicului apartinând graiului din Chisindia se prezintă ca
un adevărat mozaic în care coexistă elemente lexicale vechi moștenite din
latină, dar și din substratul traco-dacic, elemente vechi româno-slave
precum și cuvinte împrumutate de la diversele populații străine care s-au
perindat prin aceste locuri de-a lungul vremii: maghiari, germani, sârbi,
turci. Aceste împrumuturi se prezintă în două ipostaze: ca împrumuturi
vechi, adeseori arhaice și ca împrumuturi neologice pătrunse mai recent în
limbă pe cale cultural-științifică.
Prezentăm în continuare situația cuvintelor moștenite din substratul
autohton și a celor păstrate din latină și atestate atât în sud-vestul
Transilvaniei conform studiilor întreprinse de Teofil Teaha, Graiul din
Valea Crișului Negru, Ed. Acad. R.P.R, București, 1961, p. 108-115 și de
Emil Petrovici, Graiul românilor de pe Crișuri și Someș, în revista
„Transilvania” nr. 72, 1941, cât și în Ţara Hațegului, zona cea mai
conservatoare în privința graiului străvechi, după Ovid Densușeanu, Graiul
din Ţara Hațegului, Ed. SOCEC, București, 1901, p. 35-55, lucrare de
referință în dialectologia românească.
Atât elementele lexicale păstrate până astăzi din substratul dacogetic cât și din limba latină constituie argumente ale continuității populației
romanizate nord-dunărene. Zona cercetată este încadrată de cel puțin trei
macrotoponime de origine dacică-Mureș, Criș, Bârzava care au dăinuit până
astăzi.
În vocabularul actual al comunei Chisindia mai persistă o serie de
cuvine autohtone, care probabil se mai întâlnesc și în alte zone: abure și (a)
abura, (a) bura, (a) burnița de la bură (=ceață); (a) acăța-acățătoare; baci
atât cu sensul de „mai mare peste ciobani” cât și cu sensul particular ca
termen de respect pentru un om mai bătrân (baci Ion) pentru un frate mai
mare, văr, unchi, (bacea, baciuța, ’ciuța) cu sensul de „bade, nene”; baier
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(sforile sau curelele traistei pentru a fi purtată pe umăr; în baier=haina
purtată pe umeri, neîmbrăcată); balaure; baligă-a (se) baliga, baligari; baltă
plural bălți, dar și balce în toponimie, -baltoacă; barză; (a) băga-băgător,
băgare; beregată; boare; bordei (mai rar); brad; brândușă; brânzăbrânzoaică; butuc-butucheș; butură-buturos (scorburos); buză-buzat; caier;
carâmb; ceafă; cârlig; creț; (a) cruța (=a ierta, dar și a economisi: „cruță
banii”); (a) curma=(a) opri, (a) întrerupe brusc: „i s-au curmat zilele”;
curmătură-depresiune, prăpăstie între doi munți sau două dealuri-în
toponimie; curpine (viță sălbatică); (a se) desbăra= a se descotorosi; droaie
(mulțime)=„o droie de prunci”; fărâmă-sfărâmă, a sfărma; gard-gargină
(=supraînălțare a unui coș sau a căruței pentru a fi mai încăpătoare); (a) se
găta=a se îmbrăca, a se găti, dar și a sfărși, a muri; goron; grapă; groapă;
gheară-geară, (a) gera și (a) jgera (jgerie)=a zgâria; grumaz, grumazări, (a)
zugruma; gușă-gușat; (a) se întrema; (a) lepăda= (a) avorta-vechi nume de
botez Lapadat; (a) madari=(a) răsfăța; măgură; mărar pronunțat morari;
mânz; mânză; modru (nu-i modru=nu se mai poate); moș-moșoi, moașă;
mugure; murg (=întunecos, negru, sur)–murgheș (diminutiv); năpârcăviperă; pânză; părău; prunc (=copil) –pruncaș, pruncheș, (a) prunci =(a)
copilării, pruncie; pururea; (a) răbda-rabduriu; (a) rădica-(a) ardica; rânză
(=stomac)–rânzos (=dârz, îndărătnic); sarbăd-sarbezală; (a) scăpăra=(a)
scânteia, a fulgera, dar și a arde de nerăbdare: „scapără din picioare”; scrum;
a (se) scula; (a) scurma=(a) râcâi pământul (a râșca); sâmbure; spânz;
strănut; stână; stâncă; strepede-vierme de brânză, de slănină; strugure;
strungă; straiță; hârghie (=hârge=necaz); șorici; șopârlă; țarină-țarinioară,
țarinuță (diminutive); (a) țâpa-a arunca; țap; țarc; țeapă (=țapă)- (a) înțepa;
urdă; (a) urdina=(a) umbla de multe ori pentru a rezolva un lucru, (a)
insista-(a) urgina, urginare; urdoare -„udoare”=secreție a ochilor; urgie
(=nenorocire, prăpăd), dar și „om foarte rău” (figurativ); vatră (=vatra
focului, vatra casei, vatra satului); (a) vătăma (=a aduce atingere fizică sau
morală cuiva) –nevătămat, vătămătură; vatuie (=tineret caprin), viezure,
viscol; zară; zăr; (a) zburda-zburdalnic, zburdălnicie (=neastâmpăr, nestare
în loc); zestre (=parte primită de la părinți la căsătorie); zgardă (=curea la
gâtul câinelui).
Cuvintele enumerate aproximativ 70 din 160 sunt comune cu
albaneza și au corespondente în sanscrită, ambele limbi indo-europene, ca și
limba dacă și cea latină străveche. Aceste cuvinte păstrate din fondul
autohton sunt foarte productive până în zilele noastre, formând derivate
după cum am exemplificat.
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Elementele lexicale enumerate sunt cuprinse în Repertoriul lexical
alfabetic autohton alcătuit de I.I.Russu în lucrarea Etnogeneza românilor.
Fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică, București,
1981.
Dacă elementul autohton al vocabularului românesc reprezită doar
1%, elementul latin primit în timpul romanizării populației din Dacia și
îmbogățit ulterior prin împrumuturi culturale, reprezintă aproximativ 60%
din fondul principal lexical al limbii române.
Acestea sunt cele mai utilizate cuvinte, cele mai stabile și cele mai
productive, alcătuind familii lexicale, câmpuri lexicale, expresii, locuțiuni şi
denumesc grade de rudenie, părți ale corpului uman, alimente, noțiuni ale
timpului, acțiuni, plante și animale, obiecte aferente locuinței și muncii,
sărbători, însușiri, stări sufletești.
Prezentăm o listă de cuvinte de origine latină care se mențin în
exprimarea orală din Chisindia, având nuanță arhaică: ai (=usturoi), aitoare
(=preparat culinar), aios (=cu mult ai); (a) ara, arător (=arabil); armurare
(boală de vite); brâncă (=mână) –a (se) brâncăli (a da mâna); cadă (=vas
mare din doage de lemn strânse în cercuri de fier, mai larg la gură, folosit la
fermentarea fructelor pentru țuică, cadar=meșter de căzi; câmp (=loc neted),
câmpcean-diminutiv; coleră (=holeră, boală epidemică mortală), în blesteme
ca: „lovască-l colera!”; crunt (=pătat cu sânge)–(a) crunta; cureci (=varză);
cuce (=gresie de ascuțit coasa); daranat (=șmecher, drăcos, batjocoritor); (a)
se deda „gida”=a se obijnui, a se adapta; devomat (=rupt deșirat, deformat,
despre haine, încălțăminte sau corpul uman); dator „gitori” (=debitor);
firetic-„firècic”-imprevizibil, furios, căruia îi sare des țandura; foale (=burtă,
pântece); gaune (specie de viespi foarte periculoasă); găunari (=cuib de
găuni); (a se) gâmfa=a se umfla în diverse părți ale corpului din cauza une
boli; (a se) îngânfa (=a se mândri), (a) fi infatuat (=umflat în pene);
golâmb=porumbel (columba); gută (=apoplexie, paralizie), în imprecații:
„Mânși-ce guta!; Lovi-l-ar guta!”; hoară (=păsări de curte, forma numai de
pural); inge (=unde) în latină inde (=deacolo): „inge-i umbra geasă”; (a se)
îniepta (=„a se avânta, a-și lua șfung, a se sforța”); june „giune” (= mire);
junere „giunere” (=ginere)-s-a format prin contaminarea lui june cu ginere
rezultând junere, giunere „ziunere” (=ginere); lemn are și înțelesul de
arbore, copac: lemnele cresc odată (=repede), nu le pune padurariu apă la
rădăcină!; (a) la „a spăla, a îmbăia”- se folosește doar prin derivatul
nelăut=murdar, nespălat: „Cine-i mândru gin făcut, îi mândru și nelăut”
(folclorul local);(a) mâna (=a trimite vitele la păscut)- mânatură-umblare
sub efectul unei vrăji sau din cauze fiziologice: „îl mână la foale” (=diaree);
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moare (=zeamă de varză); muière (=soție, femeie în general); munte
„munce”, muncel-munce -în toponimia locală; nap=plantă necultivată foarte
eficientă în hrana porcilor; nari (=nas, nară) „N-are nari să mai îmi iasă-n
cale; i-i rușâne la nari”; nat (natus)=ins: „să afle tăt natu!” (=fiecare); se mai
zice: „nat ca-n Banat”; nime provine din latinescul nemo „nimeni”: nime-n
drum=om neluat în seamă, nimea; ospăț, pronunțat uspăț (=nuntă)- a dat în
graiul local (a se) uspata- a mânca așa ca la uspăț și uspatori („nuntași”);
pană „floare”: împanat „înflorat”; paus-reproduce latinescul paus cu același
sens de „pomană” dată pentru pomenirea morților, în cazul nostru un colac
special; pasăre-ca în Crișana, denumește vrabia sau orice alte păsări mici
aciuate pe lângă casă; pacurari din latinescul pecorarius se foloseşte în
paralel cu cioban cu același sens; pastori (sg.) din latinescul pastorem,
denumește pe păzitorul vitelor, iar purcari pe cel al porcilor (lat. porcarius);
pănură (stofă groasă de aba folosită în trecut la confecționarea șubelor,
cioaricilor; prin extensie=orice material textil la metraj; pătură este foaia de
aluat din care se fac tăiței sau cozonaci, denumiți plăcinte pături sau
„stoarză”; porâmb =porumbel, dar și pestriț (găină porâmbă); porâmbar
(arbust) și porâmbe (fructele porumbarului); preumbla din lat. perambulare
(=a se plimba); a râșca sinonim cu (a) scurma: „râșcă precum găinile”; (a)
sufulca (=a îndoi sau a ridica hainele sau mânecile pentru a nu se uda sau
murdări); vale (lat. valis) este foarte mult folosit devenind chiar nume
propriu Vale (a), ca, toponim al comunei.
Desigur mulțimea cuvintelor de origine latină și frecvența acestora în
vorbirea locală sunt cel puțin comparabile cu cele din limba literară la care
se adaugă regionalismele și arhaismele enumerate și altele care încă n-au
dispărut de tot și care mai pot fi salvate măcar pentru a fi incluse într-un
glosar al graiului chisindan.
După consolidarea etnico-linvistică a daco-romanilor (sec. IV-VI)
asupra societăți și a limbi române proaspăt formate în spațiul carpatodunărean au mai intervenit unele influențe din partea popoarelor care s-au
perindat pe aceste locuri. Slavii (sec. VII-VIII) și-au adus aportul mai
substanțial atât în plan social-economic și politic cât și în lexic. Ei au fost
asimilați de populația românească în formare. În limba română procentul
elementelor de origine slavă se ridică la 14,17% dintre care cele slave vechi
aproape 10%, celelalte fiind împrumuturi ulterioare din bulgară, sârbă, rusă.
Enumerăm câteva cuvinte vechi slave păstrate în graiul din
Chisindia prezente probabil pe o arie mai întinsă în țara Zărandului: băbură
(=horn primitiv pentru fum); (a) beli (=a jupui pielea de pe un animal
sacrificat); cilav (=schilod, infirm); citov (=sănătos la minte); cleoambă
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(=creangă, ramurră); cocină (=adăpost pentru porci); coteț (=adăpost pentru
păsări); drâglu (=unealtă folosită pentru a scoate pâinea din cuptor, ca o sapă
dreaptă cu coadă din lemn); (a) îmblăti (a bate cu îmblăciul cereale sau
păstăi uscate etc. pentru a scoate boabele, dar și a ciomăgi pe cineva);
harabor (=voinic, vioi, sănătos); jitari (=paznic de câmp în trecut, termen
concurat de maghiarul cios); misărniță (=măcelărie); maștihoi și maștihoaie
(=părinți vitregi-v.sl. mașteha a dat mașter, mașteră în alte zone); nărav
(=obicei rău) și (a se) naravi (=a se înțelege, a se obijnui unu cu altu);
năpraznic (=cumplit, îngrozitor, imprevizibil, violent, nestăpânit); (a se)
năpusti (=a se repezi cu forță, a ataca cu toată puterea); oblu, oablă (=drept,
neted, de-a dreptul), (a) obloji (=a îngriji o rană, a pansa), de unde a
îmbloboji (=a înfofoli un copil); odraslă, (a) odrăsli (=urmaș, a continua
neamul), dar și lăstari-„ozdreli” (a da ozdrele-metateză); parastas (=slujbă
de pomenire a morților); plug- a plugui (=a ara); pogan (=mare, vânjos,
strașnic): „pogan mai plouă”; popă (=preot) sau snopul de pe vârful spetiţei
de grâu); potcă (=necaz mare, încurcătură, supărare-în espresiile: a-i fi
potcă, a da de potcă); săliște (=vatră, sau fostă vatră a satului); sită; (a)
sclinti (=scrânti); (a) scânci; (a) sleii (=a se închega-unsoarea; a slăbi de
putere); a sili (=a constrânge, a obliga, a forța, dar și a se strădui); smârc
(=instrument primitiv pentru extragerea vinului din butoi; zmoală (=bitum);
stavă (=herghelie; locul destinat pentru pășunea cailor); stăvari (=paznicul
hergheliei); steag (=drapel); stelniță (=ploșniță); talmaci (=traducător); tâmp
(=prost, opac la minte); (a) tânji (=a suferi, a se ofili, a-i fi dor); târg
(=piață); a-i tihni (ai cădea bine ceva); tină- „cină” (=noroi); tioc, tiocuș,
„ciocuș” (=cornet); troscot, troscoțăl (=iarbă cu frunze mărunte care se
întinde la suprafața locurilor necultivate); (a) ustăni, usteneală (=a obosi,
oboseală); var (=calcar); vădră (=găleată); verigă (=unul din elementele
lațului); vlagă (=putere, sănătate, bărbăție); vlădică (=episcop); vrajbă (=ură,
dezbinare); vreascuri (=surcele); vrednic cu sincupa lui -d-, vrenic (=harnic,
stăpân pe situație); vreme (=timp, dar și „climă”): „n-am vreme (timp)”; „la
vreme”=la termen; „vremea se schimbă” (clima se schimbă); (în) zadar
(=fără rost); zapostire (=perioada postului); zăbăuc (=amețit, zăpăcit); zălog
(=garanție); zăvor (=încuietoare primitivă); zdravăn (=voinic-sănătos la corp
și la minte).
Pe lângă aceste vechi cuvinte de origine slavă, limba română a mai
împrumutat o serie de cuvinte din limbile slave: bulgară, sârbă, cehă,
poloneză, rusă, în cadrul relațiilor economico sociale, istorice sau culturale
cu popoarele respective. Acestea, fiind împrumuturi mai noi, contribuie la
îmbogățirea graiului local și la modernizarea acestuia.
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Cuvinte bulgărești și bulgaro-sârbești: otravă; a opăci (=a
încurca); piron (=cui mare); pită, șapcă, sfredel, șipcă, tori (=resturi de
nutreț din hrana vitelor) și (a) tori (=a mânca pe alese, lăsând resturi multe);
zălud (=nebun, țâcnit), (a) zvârli (=a arunca puternic), răzor (=limita dintre
loturile agricole), rujă (=floarea soarelui), tărâțe (=resturi rezultate la
măcinarea grâului), varniță (=locul de preparare a varului-cuptor).
Cuvinte sârbești: capară (=avans); a câcăli (=a vopsi de mântuială,
prost); cocie (=căruță), cotarcă (=pătul); catarigi (=răcituri, piftie); lopaciță
(=omoplat); a se nadai (=a-și da seama); pilariță (=femeie care se ocupă cu
comerțul, mai mult clandestin, stând numai pe piețe); pârlog (=teren
necultivat); plevas (=creion); plutină –plucină (=femeie leneșă, delăsată);
șumari (paznic de pădure); țâpele (=pantofi, rastaniță (=parte a patului);
vaiugă (=cărămida nearsă); zabunit (=zăpăcit); zgârnăit (=zgârcit); zbeg,
zbegari (=desiș de pădure, gepiște); pamucă (=vată); procoviță (=preș);
poneavă (=pătură, prelată); a clătări (=a limpezi hainele); (a) zgodi (=a
nimeri la timp); ludaie (=dovleac).
Cuvinte rusești și ucrainene: stelaj (=etajeră); a năclăi (=a unge, a
murdări foarte tare), zacuscă (=tocană de legume, ghiveci); țâdulă (bilet);
drujbă (=tăietor de lemne); praznic (=sărbătoare); comitet (=organ de
conducere colectivă); lipcă (=lipici, în expresia: „stă lipcă pe capul meu”;
„se ține lipcă de mine”=se ține scai de mine =a insista, a stingheri pe
cineva); scai (=tip de scaiete care se lipește de lâna oilor, de haine și este
foarte greu de înlăturat); poiană (=luminiș în pădure); boier (=stăpân de
moșii în Evul Mediu-azi unul care nu muncește ci se bazează pe veniturile
părinților, în general); boliște (=epidemie); bolniță (=spital, carantină); (a)
cobi (=a prevesti ceva rău); troiță (=cruce mare din lemn sau piatră
amplasată la o răscruce amintind de un eveniment local sau ca semn al jerfei
colective); trudă (=muncă grea, efort, suferință, epuizare); (a) trudi (=a
munci fără încetare, a supune pe cineva unei exorcizări, a face tot posibilul
pentru a scoate pe cineva dintr-un necaz, boală sau situație disperată,
apelând la orice mijloace); (a) ţâvli (=a zbiera, a țipa); țâvlitură (=strigăt
foarte intens); (a) vopsi (=a colora un obiect, a farda, a mânji cu vopseacolorant, termen folosit în paralel cu maghiarul a feștii-a feșteli, și germanul
a farbali cu derivatele feștic, feșteală, și farbă care sunt sinonime ca și
verbele de la care au derivat, sublinind încă o dată bogăția semantică a
graiului local); vâlvă (=agitație mare, duh, zână, iar figurativ „unul de
neînvins, neîntrecut în ceva”: „ăsta-i vâlva ciorilor”-strică toate cuiburile
ciorilor; „ăsta-i vâlva peștilor”-pescar foarte priceput); vâlva băii (=zâna
despre care se crede că stăpânește, supraveghează și distribuie comorile
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dintr-o mină de aur, mai ales părăsită; nu te pune cu „vâlva nopții” că nu ieși
bine); zăbavă (=întârzâiere, tărăgăneală, pierdere de timp, mai mult fără
folos: „la primărie mei cu graba și vini acasă cu zăbava, că nime nu se
grăbește!; nu zăbovi, că avem treabă= nu întârzia).
Alături de influența slavă și aproape la fel de consistentă, s-a
exercitat asupra graiului din zona Chisindiei, ca de altfel în întreaga
Transilvanie, influența maghiară începând din secolul X-XI, și până la
întemeierea Statului Național Român (1918)-începutul sec. XX.
Deși comuna Chisindia este o străveche așezare românească, etnicii
maghiari și germani fiind vremelnic incluși în documente ca stăpâni de
pământuri, totuși în limbajul vorbit aici există foarte multe ungurisme, care
dau culoare specifică acestuia. Astfel prin conviețuirea îndelungată dintre
cele două populații s-a produs o influență directă aproape în toate categoriile
de termeni legați de desfășurarea vieții pe aceste locuri, termeni care fac
parte din vorbirea populară până azi. Spre deosebire de aceștia, termenii
impuși pe cale administrativ-politică au fost înlocuiți, în mare parte după
1918, prin înlăturarea administrației austro-ungare din Ardeal, cu termeni
românești.
Cuvinte provenite din limba maghiară întâlnim în domeniul
îndeletnicirilor de bază: cultivarea pământului și creșterea vitelor.
a)
Cuvinte ungurești: abrac =hrană uscată, concentrată pentru
vite și cai, formată din amestec de ceriale măcinate, la care se adaugă uneori
sfeclă, dovleci, resturi de fructe sau legume tăiate; arșău=hârleț;
budac=târnăcop; cios=paznic de câmp; ciurdă=pășunatul vitelor, mai multe
la un loc; cosălău=loc de cosit; imaș (naimaș)=pășune; iştalău=grajd;
cociș=căruțaș; corbaci=bici; holdă=lan, teren cultivat; rât=loc mlăștinos,
necultivat, bun de păscut sau de cosit; tău =mlaștină, baltă; taleci =grădină;
salaș sau hodaie=adăpost în câmp pentru animale și oameni; șolomagie
=nutreț verde, de obicei porumb, semănat după recoltarea păioaselor; jâp
=snop de tulei, după ce a fost cules porumbul; valău=jgheab pentru apă la
vite; marhă=vite; iosag=vite frumoase, sănătoase.
b)
Cuvinte legate de gospodărie, casă, obiecte și acţiuni
casnice: cohă=bucătărie de vară, termen concurat de coptoriște (derivat
românesc); sobă=cameră; mihei=atelier; obloc=fereastră; haizaș=scheletul
acoperișului pe care se așează ciripa (=țigla); caput=poarta din fața casei;
alaș=schelă; (a) vacali=a tencui cu lut-vacalaș=tencuială; chefe =perie;
canceu=cană din sticlă pentru apă sau vin; labușă=cratiță; mojări =vas
special în care se pisează diverse alimente, condimente; lèri=cuptorul sobei
de gătit; uiagă=sticlă; tolceri=pâlnie; (a) șurlui=(a) freca podelele; (a)
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fești=a vopsi; talger-tanèri=farfurie; (a) tagașî=a face curățenie; fioc =sertar;
firez=ferăstru; gilău=răzătoare mare pentru varză; razalău =răzătoare mică
pentru fructe, aluat; lampaș=felinar; zângalău=clopot la gâtul vitelor.
c) În domeniul hranei, alimentelor și al preparatelor se
mențin foarte multe cuvinte de origine maghiară, precum: carmanadă
=cotlet; cici=tăiței storși cu ulei de semințe de dovleac; gomboți =papanaşi
cu prune sau brânză dulce; papricaș=tocăniță; pecie=mușchi de friptură;
piparcă=ardei, boia; ratotă=omletă; rișcaș=orez; ceapalău =ghiveci;
șoancă=jambon; țâmp=pulpă; cocioane=răcituri în paralel cu sârbescul
catarigi; galuște=preparat din aluat în ciorbe sau ca garnitură; laște sau
taște=din foaie de tăiței se taie pătrate mai mari sau mai mici pentru supă;
gulaș=tocăniță scurtă din carne cu multă boia; seicheșgulaș =varză scurtă cu
carne; lèveș=supă de ori ce fel; maioş=pate de porc preparat la tăierea
porcului; turoș=plăcintă cu brânză; haioș=plăcintă cu untură; pogăceleplăcinte dospite cu jumări; pancove=plăcinte dospite coapte în ulei sau
unsoare; fancuri=gogoși, alături de colăcei sau cocorei; rântaș=prăjeală
pentru dregerea ciorbelor; palincă=țuică, răchie, vinars-coexistând toți cei
patru termeni; noroancă=portocală; țitroamă=lămâie; cararabă=gulie;
carfiol=conopidă; hajmă=un fel de ceapă; paradică=roșie; grumbe=cartofi;
(a) cuștuli=(a) gusta; socăciță=bucătăreasă.
d) Termeni referitori la îmbrăcăminte, încălțăminte, folosiți
până în prezent în vorbire se remarcă: barșon=catifea; belej =căptușeală;
boconci =bocanci; bugigăi (bugi)=chiloți de femei; chischineu=un fel de șal
triunghiular purtat pe umeri de femei („după cap”); cipcă=dantelă;
lèlic=vestă de femei; bumbi=nasturi; fodră=volănaș; lipigeu=cearceaf;
jeb=buzunar.
Din alte domenii ale vieții de zi cu zi la țară, se mai mențin:
bai=necaz; reumă=reumatism; pocică=farmacie; rațăpt=rețetă; țâdulă=bilet;
plevas=creion; hibă=defect; a fârcăli=a mâzgăli; tintă=cerneală;
inaș=ucenic; papir=hârtie, act; poc =pachet- (a) pocăli =a împacheta; catană
=soldat; șelegi =familie; majă =100 kg.
Câteva acțiuni se exprimă cu ajutorul sufixului verbal- li: (a) biciuli
=(a) evalua; (a) ciufuli=(a) batjocori; (a) prăbăli=(a) încerca; (a) sămăli=(a)
calcula; (a) șporili=(a) economisi; (a) lălăi=(a) face larmă; (a) piscăli=(a)
zgândări); (a) scormoni=(a) bâzâi pe cineva; (a) rapali=(a) repara; (a)
buduli= (a) cotrobăi.
e)
Dintre însușiri surprinse cu etimologie maghiară
enumerăm: bolând =nebun; bărnaci=negricios, brunet; nimuruc (nimuric)
=pipernicit, nedezvoltat; ocoș=deștept, inteligent, cuminte; pogan =puternic,
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voinic; piscoș=murdar, soios, dar și mârșav; țifroș=gătit, înpodobit,
înpopoțonat; vigan=sănătos, viguros.
f) Tot de origine maghiară sunt și adverbele: (de) cilini
=separat-(a se) descilini=(a se) separa; meghiș=totuși și elementul de
compunere; acăr=orice: acărcine, acărce, acărunde, etc.
Putem afirma că elementele lexicale provenite din limba maghiară
foarte numeroase în vorbirea din Ardeal sunt foarte bine integrate și în
graiul vorbit în zona Chisindiei, încât sunt simțite drept cuvinte arhaice,
populare care își au farmecul rostirii lor.
Influența germană s-a exercitat în limba română prin administrația
austro-ungară și pe cale militară sau prin contact direct cu populația
germană din Banat, de unde cuvintele au circulat spre zona Crișanei și a
Zărandului. Multe cuvinte nemțești au pătruns prin intermediul limbii
maghiare: boactăr=lucrător la căile ferate, conductor; bină=scenă;
cufăr=geamantan; farbă=vopsea; feider=resort, arc; flòștăr=asfalt;
font=jumătate de kg.; gang=coridor; roc=haină bărbătească, sacou;
ștrec=linie
ferată;
țug=curent;
țiment=ciment;
țagără=acul
ceasornicului;țuric=înapoi! (interjecție); țucur=zahăr; firang(firhang)
=perdea; plev=tablă, bidon; șuștăr=pantofar; tijlăr=tâmplar; haptac=treaz,
atent; maltăr=mortar –(a) maltari=a tencuii; (a) abzâce=(a) renunța, (a)
demisiona; (a) puțuli=(a) face curățenie-(a) muștrului pe cineva (figurativ);
șopron (șopru)=„adăpost”; șpaiț=o cămară mică; sfredel=burghiu;
ștrimf=ciorap; sfeter=jerseu; laibăr=vestă bărbătească cu bumbi metalici
decorativi, foarte deși; fain-faină=frumos; box=cremă de ghete- (a) boxali
=a lustrui ghetele; (a) rașpali=(a) pili fier sau alt material; ciuhă=sperietoare
de păsări; budă=latrină (wc).
Multe dintre cuvintele de origine maghiară și germană sunt astăzi pe
cale de dispariție, fiind tot mai mult înlocuite cu termeni corespunzători din
limba literară. În ultimul timp ca mai în toate ariile dialectale ale țării și în
lexicul din comuna Chisindia se observă această tendință de înlocuire a unor
cuvinte vechi și de origine străină cu termeni literari, uneori chiar neologici:
brutărie în loc de pec (maghiară); ciorap în loc de ștrinf (german); hârtie în
loc de papir (maghiar); măcelar în loc de misarăș (maghiar); scenă în loc de
bină (germană).
De asemenea, sunt prezente în grai o serie de neologisme: (a) ambala
în loc de (a) pocăli; brigadă; companie; (a) ponta; rensponsabil; sector;
situație; iar mai recente: mobil; celular; autoturism; computer; internet;
operator; merceolog; distribuitor; card; cheș; furnizor; asociat; competiție;
concurență; relație; marketing; șhoping; weekend; pizza; etc.; după cum se
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pronunță de către vorbitorii din categoria mai tânără cu acces direct la
informație și tehnologie. Influența limbii engleze este evidentă tot mai
mult, aceasta fiind pe primul loc în comunicarea internațională.
Nu putem însă trece cu vederea îndelungata influență pe care a
exercitat-o și încă o mai exercită limba franceză asupra limbii române.
Această influență a avut loc mai mult pe cale cultural-științifică, politicosocială și militară.
Limba franceză a dat în timp, începând cu prima jumătate a
secolului al XIX-lea și până în zilele noastre, cele mai multe neologisme
limbii noastre. Ele au îmbogățit fondul lexical al limbii române cu elemente
de origine latină împrumutate, reprezentând 22,12% din fondul latin, care la
rândul său reprezintă 71,68% din vocabular, conform statisticii realizate de
lingvistul Marius Sala. Putem afirma că influența limbii franceze a
contribuit la modernizarea vocabularului românesc. Până și la nivelul
graiului chisindan această modernizare s-a resimțit prin neologisme, care
actualmente au intrat în vocabularul fundamental, în vorbirea cotidiană, ca
de exemplu: abajur, abandon, abces (dentar), (a) preta; biografie, (a)
bulversa, busolă, bluză; cadastru, cadavru, cămin, calciu, cagulă, calmant,
clasă, (a) clasifica, coleg, colegă, cravată, coechipier, (a) colabora,
colaborator; dublu, disciplină, diriginte, dinastie, discriminare, duplex; egal,
egalitate, elegant, elogiu, (a) elogia, epavă, elixir, elev, eveniment; fabrică,
fortificație, frontieră, fular, fermoar, furajer, (a) funcționa, familist, fotoliu;
gară, gală, gafă, gardă, garaj, gaz, gelatină, genocid, ghid, grupă, gustativ;
handicapat, hepatită, (a) hașura, hidratare, hazard; (a) imobiliza, (a) ilustra,
instrucție, insulină, ipotecă, ipoteză; înregistrare, (a) încorpora,;
jandarmerie, judo (giudo), jargon; kilometraj; labirint, lambriu, lavabil,
local, (a) livra, laminat, lecție; major, macabru, manieră, manifestație,
materie, matricolă, mențiune, menaj, maternitate, masaj, motocicletă, merit;
națiune, naturist, nefast, negativ, neuron, nevroză; obiecție, obezitate,
opresiv, orchestră, (a) ordona, organizare, orientare, ostil, osificat; profesor,
(a) prepara, paletă, palton, pană (de mașină), panou, (a) pansa, parafă,
paralizie, parchet, pardon!, (a) pava, pichet, (a) prezenta, progres, patrie;
radio, radiografie, reacție, realitate, (a) realiza, recensământ, recent, (a)
reclama, recompensă, record, (a) refuza, (a) renova, repetiție, recamier,
restaurant, rezistență, revoluție, risc, rustic, rutier; sabot, salam, salut,
sandale, sanitar, salariu, scenă, secret, semnal, serviciu, sifon, simplu,
societate, (a) specula, stagiu, stație; șef, șervet, șoc, ștampilă; tablou, tanc,
tanti, (a) tapița, tatuaj, taxă, teatru, tehnică, tehnologie, telefon, telegraf,
televiziune, tensiune, tentație, terasă, testament, tiranie, tonă, tonaj, toxic,
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trafic, transport, (a) traversa, tren, tribunal, (a) tricota, trombon, trupă, tunel,
turist, turneu; umbrelă, umiditate, unic, uniform, unitate, univers, universal,
urban, urgent, urnă, urticarie, util, utilaj, (a) utiliza, uzină, a (se) uza, uzură,
uzufruct, uzucapiune, (a) uzurpa; vacant, vaccin, vagabond, vagon, valiză,
valoare, valută, vampir, varice, varietate, vedetă, vegetal, ventilator,
verandă, veselă (vase), veterinar, victorie, violență, (a) vira, viroză, viteză,
vitrină, (a) vota; zaharină, zonă, zoologie, zootehnie.
Deși lista acestor franțuzisme pare mai lungă, ele sunt doar câteva
dintre cele cuprinse în DEX (Dicționarul explicativ al limbii române,
Bucureşti, 2009, Ediția a II-a revăzută și adăugită sub egida Academiei
Române). Se poate constata că aceste cuvinte au fost integrate în
comunicarea noastră permanentă pe care au îmbogățit-o și au modernizat-o.
IV. Glosar regional
În finalul capitolului despre graiul din comuna Chisindia, prezentăm
un Glosar regional cuprinzând cuvinte specifice vocabularului local
(arhaisme și neologisme) publicate şi unele culese de la informatorii
menţionaţi la sfârşitul capitolului.
Cele publicate în reviste de specialitate, au fost culese de către doi
chisindani cu studii universitare în domeniul limbii, Corneliu Cornea şi Ioan
Mihuţ.
Corneliu Cornea s-a născut în anul 1925 în comuna Chisindia şi
este licenţiat al Facultăţii de Litere şi Filologie din Cluj. A scris mai multe
cărţi printre care şi volumul „Amalgam” tipărit la Arad în anul 2008, în
care publică „expresii specifice şi cuvinte din vocabularul chisindanilor” .
Ioan Mihuţ, născut în anul 1929, în comuna Chisindia este licenţiat
al Facultăţii de Filologie a Universități Babeş-Bolyai din Cluj, se stabileşte
în Bucureşti, desfășurând o bogată activitate didactică și literar-științifică. A
cules şi dânsul cuvinte specifice vocabularului local chisindan, pe care le-a
publicat în revista de specialitate, „Cum vorbim” a Societăţii de ştiinţe
istorice, filologice şi folclor, Editura de stat, din anii 1950, 1952 şi 1961.
Glosarul alfabetic al lexicului comunei Chisindia, alcătuit şi publicat de cei
doi chisindani, este redat cu explicaţiile originale din volumele pe care
dânşii le-au tipărit, iar cele culese de la informatori, cu explicaţiile date de
către aceştia.
Glosar regional alfabetic-Chisindia
A
abrac=mâncare pentru animale
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acăr ce, acăr cine=orice, oricine
acuş=imediat, de îndată
ai=usturoi
aitoare=sos cu usturoi
a ajuta=a ridica; (refl.)-(a) crește, (a se) înălța
alduit=binecuvântat
altan=peste, drept înainte
aluat=maiaua, plămădeală pentru pâine, dospeală
a amnierosî=(a) mirosi
amu=imediat, acum
apucături=deprindere, nărav
arămiţă=prima ţuică care curge la cazan, (este toxică)
arâtanie=om urât, om de nimic
arneu= coviltir
armurare=dalac (boală de vite)
arşeu=hârleţ, cazma
a se astajî=(a se) repezi la cineva, (a se) zori la treabă, (a se) sforța;
(azi)=(a) alunga păsările
astupuş=dop
a asuda=a transpira în urma unui efort
a aţâţa=a aprinde (focul), a porni o afacere
a azvârli=a arunca ceva
B
ba’sama=„bagsama”=pe semne, probabil
babă=bunică, bătrână, femeie în vârstă
bagu-mă-n tine=expresie de admirație
bai=necaz, suferinţă, durere
baier=cu haina purtată pe umeri, sfoară sau curea a traistei pentru a fi
purtată pe umăr
baligă=excremente de animale mari (vită, cal,)
balțău=bâtă ciobănească
bandă=contrabas, gaşcă
baranat=dor
barbir=bărbier, frizer
bardă= topor, secure mai mare
bardă=borul pălăriei
barost=ciocan mare folosit la fierărie, la spart piatră
barșon=catifea
baş aşa=chiar aşa
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batăr=măcar
batcă= cursă
băbălău=om slab
bădanie=cadă mare din lemn
a băga=a introduce
băgău=tutun mestecat în gură de fumători
băl=blond, albicios
a băntăli=(a) fura, (a) prăda, (a) fi călcat de hoți
a bănui=a suspecta, a regreta, a presimţi
bătucit=brodat, îndesat, bătut
bârcaciu=agil, vioi, iute, dezghețat
bârneţ=negricios
belentuială (belej)=căptușeala hainei
a beli (ochii)=(a) privi mirat, (a) privi prostește la cineva
beşică=vezică, băşică
beteag, beceag=om suferind
beţâc=beţivan, alcoolic
beuță=pietricică de râu rotunjită
bică=taur, (fig.) locomotivă (prin asemănare)
a biciuli=(a) evalua, (a) aprecia
bină=scenă
bintăţit= venit în sat din altă parte
birău=primar
bitang=vagabond
a se bizui=a se baza pe ceva, pe cineva(în rezolvarea unor probleme)
blid=farfurie, castron
bobotează=sărbătoarea „botezul domnului”
bodoană=ladă de lemn pentru transportul fructelor (de obcei atașată
la căruță sau car)
bogilarăş=portofel
boitari (singular)=paznic de câmp
bolând=nebun
boltă=prăvălie, magazin sătesc
boscorodi=a flecări
botoș=dolofan, rotofei
brăcinar=cingătoare, aţa de la izmene
brâncă=mână
a se brâncăli= a-şi da mâna
brici=instrument de bărbierit, ager, iute
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brişcă=briceag, cuţit care se închide la tăiş
bubă=rană,plagă
bucace=cereale, grâne
a bucica=a sosi pe neaşteptate
a bucta=(a) rămâne repetent, (a) cădea la un examen
budac=târnăcop
budă=closet zidit în curte
budguit (de cap)=zăpăcit, deconcertat, buimăcit, amețit
buduhală=sudalmă prietenoasă
bugi (bugigăi)=chiloți
buhă=bufniţă, pasăre de noapte
a bui=(a) coborî (în jos, la vale)
buiec=zvăpăiat, neastâmparat, vioi
buleandră=femeie de moravuri ușoare, aventuroasă; (plural)=haine
rele
bulzi=(a) da în foc (laptele)
bumb=nasture
C
caier=mănunchi de cânepă (topită şi meliţată) sau lână, pus pe furcă
pentru a fi tors manual
canceu=cană de apă (sau de vin)
cantor=cântăreţ la biserică în strană
canţalarie=cancelarie
caput=întreg cadrul porții țărănești
car=vehicul tras de boi
călca grâne=a treiera cereale păioase
călcat=obosit de lucru, zdrobit
căpară=avans, arvună
cătană=soldat, militar
câlţi=fire de cânepă (resturi)
a cânta=(a) boci, (a se) plânge cuiva de ceva
cârpă=basma obişnuită, șorț țărănesc
câş=strâmb
câșcav=gângav
ceapţă=învelitoare a părului peste conci, sub batic
cep=dop
a ceptăna=a pieptăna părul capului sau fuiorul de cânepă
cercare=recrutare pentru armată
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a cerne=a trece făina prin sită pentru selectare
ceruză=tăbliță de scris cu condeiul
chilă=kilogram
chiscan=stropitoare de apă
chischineu=broboadă țărănească
chişbirău=dubaşul primăriei, îngrijitor
a chișcăli=(a) trage de limbă, (a) iscodi
chizăş=garantat
cibe!=interjecție pentru alungarea cânilor
cicări=a se forţa, a se chinui
cicit=îmbrăcat frumos, gătit cu haine
cigae=tigaie, cratiţă
cigă=scripete
ciguri-miguri=mărunţişuri
cilav=bolnav fizic, fără putere
a se cilăvi=a se răni
cilini=separat
cimni=(a) muri pe loc
cinste=diferite prăjituri oferite ca dar la nuntă sau la nașterea unui
copil (femeii lăuze)
cinzai=chin
a se cinzui=a se chinui (cinzai)
cioareci=pantaloni de lână bărbăteşti
ciocuș=cornet
cioflingar=un nime-n lume
ciondrăni=a se contrazice amical
cior=chior, orb, ciorc
cios=paznic de câmp
ciotori=a discuta, a trăncăni
cip=fotografie,
cipari(u)=fotograf, (a) cipari=(a) fotografia
cipcă=dantelă
ciripă=țiglă
cist=ofițer, comandant superior
a se cistovi=(a se) prăpădi cu munca
citov=sănătos
ciuble=vase de bucătărie, oale
ciufală=batjocură, poreclă
ciuhă=sperietoare de păsări
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ciujer=geambaş, comerciant, pilar de animale
a se cimpăvi=a se lovi
a ciupeli=a jumuli o pasăre
ciurdă=turmă
a clătări=(a) limpezi, (a) clăti rufele
clisă=slănină
clonţ=plisc, cioc de pasăre
cloşcă=găină care cloceşte şi scoate pui
cocean=cotor de porumb, suport pentru boabe
cocie=căruţă
cocieş=căruţaş
cocilitor=gospodar, căutător
cocină=adăpost pentru porci
cocurei=gogoși
codorâşte=partea de lemn a biciului
cohă=bucătărie domnească
colb=praf pe drum
colnă=şură, şopron gospodăresc
comnău=cocă pentru pâine
conci=coc (din impletitură părului) purtat de femei, acoperit cu un
material textil
copârșău=sicriu
copită=unghie la animale
coptorişte=bucătărie de vară
corbaci=bici
corobeţe=fructe
costreie=pir, iarba câinelui
coșară=coș de nuiele
cotarcă=pătul pentru porumb
cotoară=necaz
a se cotorosî=a se debarasa
covăcie=fierărie la sate
crâznic=paracliser, om al bisericii
credenţ=dulap de bucătărie
crompi, croampe=cartofi
a cucăi=(a) moțăi
cucuruz=porumb
cufăr=geamantan din lemn
cufureală=diaree
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cugle=popice
cuglu=cozonac pentru Sf.Paști
cuibar=cuib făcut de păsări de curte (găini, raţe) pentru a depune ouă
culduş=sărăcan
cureci=varză
cursurău=lemn de la acoperiş pe care se sprijină căpriorii
D
a dabala=a atârna, dabalat=atârnat
dalbină=apă adâncă pe râu
dalhoiet=deformat, atârnat, aplecat
darab=bucată
a daraburi=(a) taia în bucăți
daranat=neastâmpărat, neascultător, șiret
dare=impozit, bir
a se dâgali=(a se) gâdila
a se deschimba=a-și dezbrăca hainele bune
a desfăca=(a) desface boabele de porumb de pe știulete
a destrânge=(a) desface, (a) slăbi strânsoarea, (a) relaxa
deţ=decilitru, (100 ml băutură)
a dihuli (gihuli)=(a) huli, (a) vorbi de rău pe cineva
dinări=doi inși de aceeași vârstă
direde (girege)=(a) jupui, (a) tranșa
a se displăti (gisplăti)=a se achita de datorii
doloamă=haină groasă, suman
dospit= aluat crescut; (despre vite) flămândă, suptă la burtă
drăguţ=amant
drâglu=un cârlig cu care se trage jarul din cuptor
dric=partea din faţă/spate a unui car/unei căruţe
drod=sârmă
drugalei=cânepă netrasă la darac
drugă=făcăleţ
ducean=prăvălie
dubă=tobă, cuptorul sobei de gătit, tobă muzicală mică
dubaş=toboşar
duhan=tutun
a dubi=a tăbăci
dubeală=tăbăceală (la piei)
dudă=țeavă, tub, burlan, (fig.) trahee
duhuț=„cel rău”, dracu
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dună=pilotă cu pene (puf) de gâscă de obicei
dura=(de-a) rostogolul
duruț=mosor de ață
a durăi=a tuna ca fenomen meteo
a dustuşi=(a) trage pe cineva de limbă, a iscodi
F
a face=(a) naște
faciol=bandaj
faină=frumos, plăcut
faită=soi, rasă, fel, dar și neam
fancuri=gogoși
farbă=vopsea
făcătură=descântec, vrajă
a făgădi=a promite ceva
fârţă=diaree
fedeu (fegeu)=capac pentru oale
feidăr=arc
feleharţ=scăriţă la trăsură
feleli=(a) răspunde de ceva, (a) gira
feştilă=fitil lampă
fioc=sertar la dulap, la mobilier
a fircăli=a mâzgăli, a scrie mâzgălit, necitibil
firecic=nebunatic
firez=fierăstrău
fiscalăş=avocat
flaştăr=trotuar
fleanguri (ferhanguri)=firhanguri=perdele
foale=burtă
frăgar=dud
froșpont=trăsura primăriei comunale
froșpontari (singular)=vizitiul froșpontului
fuior=caier de lână, cânepă
furcă=unealtă agricolă; vergea lemn pentru tors caierul
furduli=a mişca căruţa cu forţa mâinilor
fus=băţ pentru înfăşurat firul tors de lână, cânepă,
fuşereală=lucru de mântuială, superficial
G
galan=șiret de încălțăminte
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ganţă nouă=nouă-nouţă
gardină (gargină)=stăvilar improvizat, din pietre, din nisip, din
crengi, pe o vale
gălişcă=colivie pentru păsări
găoace=coajă, cochilie de ou
găta=a termina un lucru
ghezăş=tren
a gihuli=(a) vorbi de rău pe cineva
gingăș=pretențios, mofturos, foarte sensibil
giob (gioabă)=putină, cadă mică de lemn
giolgi=bazma de bună calitate, giulgiu
giulău=rindea
giunere=ginere
giuruș=derdeluș
glanet=clanet=clarinet
gligănuş=gât, înghiţitoare
goangă=unealtă cu care se coboară lemnele din munte; în
general=insectă
goază=(plural) furaje, nutreț de vite
golâmb=porumbel
goşcie=vizită
goşti=oaspeţi
greblă=unealtă agricolă pentru adunat fân,paie
grețalit=îngrețoșat, scârbit
grumaz=gât
grumbe=cartofi
gudă=căţea
H
haine gi port=haine de purtat zilnic, la lucru
haine gi stat=haine de sărbătoare
haizaș=acoperișul casei (structura de lemn)
hajmă=ceapă mică
halaosu=cu poftă, mâncând foarte repede
hamfău=partea de lemn de la căruţă de care se leagă hamurile
hamiș=șmecher, viclean
a sta haptac=(a) sta în poziție de drepți ca la armată; a fi gata, în
orice clipă, pentru orice
harmig=armăsar
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haznă=folos; o mică groapă pentru călcâi la un joc „de-a lopta”
(asemănător cu oina)
hăitaș=gonitori la vânătoare cu câini
hămesit=flămând, lihnit de foame
hăptică=tuberculoză
hărăbor=sănătos
a hărăni=a hrăni animale, păsări, oameni
hărpăgică=ceapă de sămânţă
hăţiş=locuri cu lăstari şi copaci tineri
hăznălit=folosit
hârb=ciob
a se hârjî=(a se) lua la harță
hârtoape=gropi, denivelări pe teren sau pe drum
hebea=cu toate că, deși, în zadar
hibă=defect, bai, necaz
higege=vioară
higigiș=cel ce cântă cu vioara
hinceu=trăsură
ho!=stai, opreşte
hoară=pasăre de curte
hodoroase=testicole
hogină=odihnă
holdă=teren semănat cu cereale
holoangăr=muncitor necalificat
honsoș=avar, zgârcit, scump
horn=coş,
hortoanie=clădirile accesorii dimprejurul casei, dimprejurul
gospodăriei
hozontroage=bretele
hudă=gaură, spărtură, văgăună
huita=alternativ, din când în când
a huledi (hulegi)=(a) scăpa teafăr
a hului=(a) dărâma, (refl.)= (a se) dărâma
hului (la foale)=(a) face hernie la burtă
hurțucuș (huițucuș)=hintă, leagăn, balansoar
I
iagăr=pădurar
ibi (cuiva, ceva)=(a)-i prii, (a)-i cădea bine
ie=ea
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iel=el
ieșcie=așchie
ileu=nicovală folosită de covaci, de fierari
iliş=scaunul cocişului
iliţă=nicovală mică de bătut coasa
imaş=păşune, naimaş
inaş=ucenic
io=eu
iorgovan=liliac (floare)
iosag=avere, animale (vite)
ipine=sănătos
iştalău=grajd
iuz=miros puternic
izâgit=omorât
Î
îmbăieratoare=un fel de mâner improvizat din sfoară pentru
transportul „plevului” (bidonului)
a îmbia=a pofti, a invita
a îmblăti=(a) bate spicele pentru a separa boabele de grâu
a îmboţî=a şifona
îmbuibat=sătul, încrezut, mândru de sine
a îmbulzî=(a) da în foc (laptele)
a se îmburda=(a) dărâma, (a) cădea, (a se) odihni puțin
a îmbutușî=(a) împinge pe cineva, (a)-l îmbrânci cu forța
a se împărtăşî=a se cumineca la preot
a împristi=a încondeia
a împupi=(a) îmboboci
împuţât=murdar, care miroase urât, stricat
încărcat=aglomerat, plin
a încelui=a înşela
a se încina=(a se) murdări cu noroi (cu tină=cină)
înciotorât=încheiat la nasturi
încioloba=(a se) strânge, (a se) aduna, (a se) reface
încopciat=încheiat
încuiet=constipat
a îndălui=a începe ceva, a porni la drum
îndruga multe=a vorbi mult, a flecări
întorsură=plăcintă ţărănească(foetaj), unsă cu ulei sau untură
a se întoloci=a se alia, (asocia)
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întrămat=refăcut, înzdrăvenit
a înţărca=a opri alăptarea
a se învali=(a se) amesteca în treburile cuiva
a se învișâna=(a se) înverșuna, (a se) înfuria
J
jale=durere adâncă, tristeţe
jamişcă=colăcel
jaşcău=pungă de tutun
javră=câine slab,
jăb=buzunar
jăg=murdărie; (jegos)
jăndari=jandarmi
jâcei=papură
jâg=în expresia (a) te tăia jâg=(a)-ți veni din stomac o senzație
neplăcută datorită unei mâncări nesuportate;
jâmb=strâmb
a se jâmba=(a se) strâmba
jânciţă=primul lapte după fătarea vacilor
a jdera (a jgera)=(a) zbiera
jigărit=slab, bolnav
jilău=rindea
jind=dorinţă mare, greu de obţinut
jir= fructul stejarului
jivină=fiară, animal sălbatic
joagăr=fierăstrău mare, de două persoane, pentru tăiat manual lemne
groase
joardă=nuia
jubră=inflamare a pielii
jug=dispozitiv pentru prinderea, înjugarea boilor sau vacilor la car
a jugăni=a castra un animal mascul
jumări=bucăţi de slănină friptă şi stoarsă de untură
june=tânăr, mire
junghi=durere acută de scurtă durată
L
labuşă=cratiţă
laibăr=pieptar din postav albastru închis cu bumbi aurii sau argintii;
pieptar purtat de bărbați în sărbători
lampă=felinar
lapte (lapce) prins=lapte închegat, iaurt
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larmă=gălăgie
laşce=tăiţei laţi sau pătraţi
laviță=bancă lungă fără spătar
lămpaş=felinar
lăvor=lighean
leoarcă=plin de apă
lepeciţă=vorbăreaţă
leşie=apă fiartă cu cenuşă folosită la curăţat
lihod=fără gust
lipideu (lipigeu)=cearceaf (din maghiară)
litră=litru
loptă=minge
lotru=haiduc, hoţ de codru,
lud=nebun, bolnav psihic
ludaie=dovleac, bostan
M
macră=carne fără grăsime
a se madari=(a se) răsfăța, (a) dezmierda
magran=salcâm, bagrin, panari
mahăr=persoană importantă
mai=ficat;lemn folosit la compactat pământul; scândură cu mâner
pentru spălat rufele la râu
maiuș (maioş)=liebăr (preparat din ficat de porc)
majă=100 kg. (quintal)
marhă (plural)=vite (din maghiară)
mascure=porc mascul castrat
mașână=tren; (plural) mașini=chibrite
maștihoaie (mașcihoaie)=mamă vitregă
matuşoi=bărbatul mătuşii
maț=tub de cauciuc, furtun (de la „intestin”)
mădărit=alintat
măsăriţă=faţă de masă
mânatură=vrăjuri, fantome, iele
a se mânca (cu cineva)= (a) speria în glumă, (a) necăji un copil
(îndeosebi)
a mânca a halaosu=(a) mânca pe rupte, (a) mânca prostește de parcă
se bat turci la gura lui
mârtan=motan
meliţă=unealtă din lemn pentru zdrobit cânepa topită
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a mere=a merge
mereușuț=încetișor
merinde=hrană rece, pentru drum, pentru deplasare
mihei=atelier
miheză=rușine, greu (din maghiară, nehez=greu)
a miji=a apărea, a se ivi
mintonaş=imediat,
mi-nu-că=mi se pare că
misarăş=măcelar
misărniţă=măcelărie
mişculanţă=şmecherie
mişmaş=afacere necurată
mnere=marmeladă de prune
a mneu=al meu
mnezuină=graniţă între vecini
mnieraz=în expresia „de mnieraz la lume”=de râsul lumii
mniere=miere de albine
moacre=vişine sau cireşe mari
moale=încet, fără chef, molatic
moare=zeamă acră de varză
modrigală=amestec de tot felul
modru=chip, mod
a molfăi=a mesteca încet
a momi=a ademeni
morminți=cimitir
a moşcoli=a murdări
a moşmondi=a se mişca încet
motocosât=modificat, schimbat, deplasat; verbul (a se) motocosî
motrântoc=ursuz, posac, molâu
mreană=peşte de râu
mulă=bleg, bleagă
munduc=borhot
mur=rug de mure
muruială=produs pentru muruit
muruit=tencuit cu pământ muiat
musai=neapărat, trebuie, obligatoriu
a mușâna=(a) mirosi, (a) adulmeca
muştră=mostră
N
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nalojât=ocupat, aglomerat
nană=soră mai mare, femeie mai în vârstă
a se naravi=(a se) înţelege
naroancă=portocală
nat=lume
natoţănii=golănii, prostiuţe
năbuşi=a sufoca
a se nădăi=a bănui, a înţelege
nădragi=pantaloni
năduşală=transpiraţie, sudoare
năloagă=lume multă, aglomeraţie
a se năluțâ=(a se) murdări (mai ales despre rufe)
nănaş=naş de cununie
a se năpusti=a da buzna, a năvăli
nărav=obicei, deprindere
nărod=nerod, tăntălău, fără discernământ
năsâp=nisip
a i se năzări=a i se părea
nealcoş=mândru, fălos, fudul
neauă=zăpadă
neşte=nişte
nezgubăn=mare, uriaş
nime=nimeni
nimuruc=mic, mărunţel
notarăş=notar
numa=numai
O
„ouă”=testicule
oale=olane de acoperiș
obadă=piesă curbată din lemn, parte a roţii de car sau căruţă
obidă=necaz, ruşine
obleţ=bucată de lemn rotund
obloc=fereastră (din maghiară)
oblojeală=pansament
obrintit=umflat, inflamat
ocară=ceartă, mustrare
ocic=unealtă de tăiat buruienile din culturi
ocol=curtea unei gospodării
ocoș=isteț, obraznic (din maghiară)
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ocoșî=(a se) obrăznici, (a) le ști pe toate
ogaş=făgaş, urma roţilor de car sau căruţă
ogoi=(a se) tempera (o durere, ploaia, etc)
ogor=arătură
oloi=ulei
oloiniță=oloșniță=presă de făcut ulei
a se opăci=(a se) potoli (o durere), (a)-și pierde vremea, (a se)
încurca la nimicuri
a opăci=a încetini o acţiune
opşag=ocoşală
ortac=tovarăş de drum , de lucru, prieten
otavă=iarbă tânără, după primul cosit
P
padru noi=în faţa casei noastre
pagubă=pierdere
palâncă=scândură groasă
pamucă=vată
panari(u)=salcâm
pană=floare
pancove=plăcinte
a se papali=(a se) strivi, (a se) înmuia (despre fructe)
papă=un fel de sos alb cu usturoi
par=lemn ascuţit la un capăt
paracă=chiciură, ceață, bură
parnajac (strujac)=saltea umplută cu paie sau cu pănuș de porumb
pasali=(a se) potrivi, (a se) suprapune exact, (a) concorda, (a)
corespunde
paşuş=certificat pentru animale
patulit=plin de fructe; „pom patulit” (încărcat)
pazâtură=mâncare gătită în opoziție cu hrana rece
păcurar=cioban
a păfuga=a fugări, a alunga
păivan=funie pentru priponit un animal
pănură=material textil
păsulă=fasole
a păţî ceva=a se întâmpla ceva
pângă=pe lângă
pârgălit=rântăşit(rântaş); ceva făcut în grabă
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pârlău=trunchi de copac scobit în care se spălau cu leșie hainele
murdare
pârlog=teren nelucrat
a pârlui=(a) spăla prin pârluire haine groase, mari
pec=brutărie (din maghiară)
pecar=brutar
pecie=muşchi de vită sau porc, carne macră
peleg=chel, pleşuv
perină=pernă pentru dormit
petrecanie=în expresia „a-i face de petrecanie” (cuiva)= (a) scăpa de
cineva, de ceva; (a) omorî un animal; înmormântare, petrecere la
groapă, conducere pe ultimul drum
a peţî=a cere în căsătorie
piglăzău (tiglăzău)=călcător de haine
piguli=a aduna ceva mărunt
pilăriță=femeie care tranzacționează sau negociază pe loc la piață
a pingăli=(a) fotografia și reflexiv (a se) fotografia
piparcă=ardei
piron=cui metalic lung şi gros
pirulă=pastilă, pilulă
a piscăli=(a) trebălui (ironic), (a) meșteri, (a) repara
piscobecea=peste cap, (a se) da piscobecea
pișcoi (mișcoi)=păduchi de găini
pită trândă=pâine necoaptă suficient
piţiga=a ciupi
pizărăi=colăcei
placă!, placaţi!=poftește!, poftiți!
a plăti urechea=(a) face un lucru de mântuială
plev=tinichea, bidon pentru păstrat unsoarea de porc
plivas și plevas sau plaivas=creion
plumb=glonț
poanca=direct, fără ezitări
poc=pachet (din germană)
a pocăli=a împacheta
a poci=a desfigura
pocică=farmacie
podrum=pivniță
pogan=harnic, voinic, sănătos
pogăcele=prăjituri țărănești cu jumări tăiate cu paharu
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pogelarăș (bogilarăș)=portofel
poncalit=ceartă amicală
poneavă=cearceaf din cânepă
popir=hârtie albă, (figurativ)=act
popricaş=tocăniţă cu carne de pui, porc
a se poroboti=(a se) grăbi
porodici=roşii
a poroli=(a) trage cuiva o bătaie
porozol=umbrelă
poşircă=băutură alcoolică slabă,de proastă calitate
poşnari=buzunar
potracăl=perforatorul cizmarului
a potracăli=(a) perfora
a potroci=(a) nimici, (a) distruge, (a) risipi
în potrozu (cuiva)=în chipul, în felul, în asemănare cu cineva, în
situația, în locul cuiva
a prabali=(a) încerca, (a) proba
prapor=steag bisericesc
prădălău=risipitor
prăpădit=neisprăvit, netrebnic, care face rele
prasâlă=animal de reproducere
prevată (privată)=punct sanitar, wc., closet
a prici=(a) atrage atenția, (a) pune în vedere, (a) atenționa
primă=panglică la pălărie, eșarfă, banderolă
prindore=oarece avere
a pristui=(a) suporta, (a)răbda, (a) tolera (pe cineva sau ceva)
a privegi= a veghea un mort
priznalic=titirez, (figurativ) om mic de statură și iute din fire
procoviţă=pătură de acoperit
prolică=numele de familie dar și poreclă (ciufală)
proptă=proptea
pruncaceu=băieţandru
puică=găină tânără
pup=boboc de floare
puroi=infecţie
a se purta=(a se) grăbi, (a) zori pe cineva
pustuşag=pustiu, nelocuit
a puţî=a mirosi urât
a puțuli=(a) lustrui încălțămintea; (figurativ) a certa pe cineva intens
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R
radăş=gratis, în plus, pe de-asupra
a rade=a bărbieri
ragut(ă)=recrut
rapta=în expresia „a-și lua rapta și mândașu”=a-și lua gândul de la
ceva
ratotă=ouă prăjite
răcie=ţuică
răcituri=piftie, cătărigi
răpielțuri=chibrituri
rărunchi=rinichi
răstaniţă=marginea patului
răşpălit=pilit
răzor=despărţitor de terenuri
a rândăli=a rândui
rântaş=făină prăjită cu ceapă şi boia
a rântona=a scormoni
rânză=pipotă
râşcitor=unealtă pe care se trage firul de cânepă
ripă=sfeclă
rișcaș=orez
roc=veston
romane=sandale de lemn, saboți
roniță=ciupercă comestibilă
roşcei=uşiţă din leaţuri
rug=trandafir sălbatic
rugă=troiţă
rujă=floarea soarelui
S
sarme=sarmale
sarsamuri=unelte
saţ=săturare
sălaş=locuinţă în afara satului
sămădaş=înţelegere cu bani
a sămădi=a socoti, a calcula
sărăntoc=sărac
sărăriţă=solniţă
sărsam=harnaşament
a sâcâi=a nu lăsa în pace
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a scărmăna=a dărăci lâna
a scânci=a plânge înăbuşit
schilod=mutilat fizic
a sclinti=a scrânti un picior, o mână
a se scotorî=a se răsti
scovardă=clătită
scrob=preparat din făină de grâu tip cuș-cuș
scrobeală=apret, (apă şi făină pentru apretat haine)
a se scutura=(a se) îmbolnăvi de hernie la burtă în urma unui efort
prea mare
sfadă=ceartă
sfâcă=puțin de tot
sfetăr=pulover
sfredel=burghiu pentru lemn
slugă=persoană angajată pentru îngrijirea animalelor
smântă=greşeală
smârc=obiect de tras vinul din butoi
socaci=bucătar
socaciţă=bucătăreasă
sorpon=săpun
spătoi(u)= cămaşă de femei
spese=cheltuiei
stavă=herghelie de cai la păşunat în câmp
stărp=sterp, neroditor
stăv=astâmpăr
stelaj=etajeră
stelniţă=ploşniţă
stobor=ulucă din gard
stog=grămadă de paie, de fân sau de snopi de grâu
straieț=șubă veche țărănească (ruptă)
straiţă=traistă
strofocat=cu păru ciufulit
strolincet=nebunatic, aiurit
strujac=saltea umplută cu paie sau pănuși de porumb
strujauă=bucată de pâine
sucă=în expresia„a-și face sucă”=prost obicei, autosugestie,
încăpățânare
sudalmă=înjurătură
a sudui=a înjura
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sufulcat=suflecat
a sui=(a) urca
sulă=ac cu mâner de lemn pentru găurit pielea
sumnă=rochie, fustă țărănească
suşâgală=sărăcie lucie
Ș
şarg=gălbui (referitor la părul calului)
şăitău=instrument de strâns cu surub din lemn
a se şăinăli=a nu fi sigur, a te îndoi de ceva
şărblu=oală de noapte
şărcan=zmeu, vijelie mare
şâreglă=închizătoare la căruţă, în faţă şi în spate prinsă cu lanţuri de
loitre
a șcatali= (a) perfora biletul de călătorie, (a) ștocali
şcatulă, şcatulcă=cutie
șfarclu (șfarclă)=tobă, preparat de porc
a șiotorî (a ciotorî)=(a se) sfătui, (a) conversa, (a) pălăvrăgi, (a)
discuta de toate, (a) șușoti
şişcav=gângav
şiştăv=mărunt, nedezvoltat,
şiţ!=îndemn pentru alungarea pisicii
şlafe=şlapi
șlepuri=traverse de cale farată
şlog=paralizie
şoancă=şuncă
șoatăr=pietriș
șod=comic, de râs, hazliu, caraghios, hazos, glumeţ
şogârţ=domn de oraş, neserios
șolocat=apărătoare de scândură la ferestre, oblon
şomoiog=mănunchi de paie sau de fân
şopru=colnă, adăpost pentru unelte
şorici=piele de porc pârlită
şorof=şurub
șoșoale=vorbe goale, vrăji
şoşoni=încălţăminte de cauciuc purtată peste pantofi
șozănii=comicării, caraghiozlâcuri, chestii de râs
șpaiț=cămară (din germană)
șpargă=frânghie, sfoară groasă, funie
șperțar=ciubucar
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şpoherţ=cuptor de încălzit
a șporoli=(a) economisi
șteamă(tă)=în expresia „nu-i șteamă(tă) de om”=nici țipenie de om
a știri=(a) da de știre, (a) înștiința
ștrec=drum de fier
ștric=grad, (tărie la alcool)
ștrimfi=ciorapi (din germană)
șumar(i)=pădurar
a şurlui=a face curat
şuştar=vas pentru muls laptele
şuştăr=pantofar,
T
tabarât=abătut, trist, necăjit, obosit
tablă=oblon
taică=tată, bunic,părinte
talaj=aşchii de rindea
talam=lene, oboseală; talamit=obosit
taleci=grădină
taler=talger, farfurie, blid
a talpali=(a) pingeli, (a) repara papuci
tarhat=povară, greutate mare
a tarhati=(tarhaturi)=(a) munci mult pe brânci; (a) căra ceva greu, (a)
ridica o greutate mare
tas=chetă adunată la biserică
taşcă=geantă de piele sau pânză
tăgadă=negare, contestare
tăgăşât=curăţat
tăifas=flecăreală, conversaţie plăcută
tăiţei=aluat tăiat în fire subţiri pentru supă, sau laţi pentru nucă, mac,
brânză
tălmaci=traducător
a-şi lua tălpăşiţa=a pleca forţat
a tămădi=a vindeca
a tăndăli=a lua peste picior
tăner=farfurie
tărcat=vărgat
tărhană=pastă făinoasă măruntă
tărhat=greutate, bagaj
tăroc=tare, puternic
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tăt=tot
tău=baltă
a tânji=a dori ceva
târnosi=(a) călca iarba în picioare
a târsî=a defrişa un teren
tighirel=clopot mic la gâtul vitelor
tiglăzău=călcător de haine
tindă=încăperea de la intrarea în casă
tintă=cerneală
tişlăr=tâmplar
tiv=cusătură pentru a împidica desfacerea ţesăturii
toană=capriciu, moft
tofleu=pulpa piciorului
tolcer(i)=pâlnie
toloboată=gălăgie, larmă mare, rumoare
a toloi=(a) țipa, (a) face larmă
a se întolojî=(a) se asocia
tolvai!=interjecție cu sensul de vai! (țipăt)-din maghiară=„hoți”
tomneală=înţelegere
torcoteu=clopot mare la gâtul vitelor
a trăcsări=(a se) speria brusc, (a) tresări
trâmbiță=trompetă
trând=umed, necopt,
treasc=tun,
troacă=covată, albie din lemn
troc=albie mai scurtă și mai largă, albie mai mică
tuleu=tulpina porumbului
tumna=chiar aşa
turcele=turtă dulce pentru copii
a turna=(a) vomita
tut=neştiutor
tutcan=curcan
tutcă=curcă
Ț
ţaigără=acul ceasului
ţandură=bucăţică de lemn rezultată din cioplire
ţanţoş=arogant, fudul
ţarc=loc îngrădit pentru animale
ţarcă=coţofană
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ţarină=pământ de şes
țărângănă=țărână, praf
ţâdulă=bilet, chitanţă
țâleap=țăruș
țânère=„pa (în) țânère”= încredințat pentru întreținere
țânțârini=cimitir
a țâpa=(a) arunca,
o ţâră=puţin
ţâţă=mamelă
ţâţână=balama
a țâvli=(a) zbiera, (a) țâpa
țibțar (zigzar)=fermuar, variantă- zibzar (din germană)
ţifraş=împodobit
ţitroamă=lămâie
ţoale=haine, rufărie
a ţuca=a săruta
țucur=zahăr (din germană)
țug=curent de aer (din germană)
țugu=tren accelerat (din germană
țuric!=interjecție=înapoi, îndărăt (din germană)
ţurţure=sloi de gheţă
țuruc=zmoală, bitum pentru asfalt
U
uăl=ol, ulcior, variantă fonetică
uăl=vas de lut pentru băut apă
udoare=secreţie gălbuie a ochiului
ui!=interjecție=vai!
a ui=(a) chiui, uitură=chiuitură
uiagă=sticlă
uitătură=căutătură, privire ciudată, suspectă, încruntată
uium=plata la moară, cantitate de grăunţe
ujână=gustare între masa de amiază și cină (între orele 16-17)
ulicioară=diminutiv de la uliţă, străduţă
uliţă=stradă
a ultui=(a) altoi, (a) face o injecție, (a) vacina
umplături=sarmale
uncioaie=soţia unchiului
urzoi=dispozitiv pentru urzit în gospodăriile ţărăneşti
uşcior=tocul de la uşă
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V
valing=vas mare de bucătărie
vaitău=unitate de masură (10 l) pentru cereale
valău=jgheab pentu adăpat vitele
vandroc, văndrălău=vagabond
vargă=nuia lungă, flexibilă
varuşană=verişoară
văiugă=cărămidă nearsă
a văxui=a lustrui
vâj=onomatopeic în numele topic Huda Vâjului (văgăună în hotarul
satului Chisindia); animal, spirit mitologic malefic; (loc situat pe
Valea Rea (Chisindia) în drum spre izvorul de la Ponor, la circa 4 m
înălțime)
vână=venă
vecie=eternitate
a vedea=(a) lumina (becul sau lanterna)
vedere=în expresia „pa vedere”= a face o vizită de curtoazie unor
prieteni, rude, cunoscuți
ver=porc, mascul necastrat
vig=sul de pînza
vigan=voinic, vioi, neastâmpărat
vinars=ţuică
vintrișu= de-a latul drumului; a se pune în opoziție pentru a
împiedica o acțiune
vinţăler=vier, lucrător la vie
virauț=în expresia „a striga virauț”=a țipa
vişgalit=controlat
viziclu=haină femeiască țărănească
voşpor=substanţă pentru lustruit plita
voştomoc=grămadă
vraf=grămadă (vraf de lemne)
vramiţă=poartă din scânduri
Z
zală=verigă într-un lanţ
zamă=supă, ciorbă
zancă=cursă pentru prins păsări, animale
zap=cui de scară, fușcel
zapostire=lăsatul secului
a zapsî=(a) observa, (a) surprinde
429

zar=broască de la uşă
zator=ugerele la scroafe, la vaci
zăbală=parte metalică a căpăstrului ce se introduce în gura calului
zăbăuc=zăpăcit, aiurit
a zăbovi=a întârzia
zăbunit=buimac,
zăcătoare=loc de adăpat vitele la păscut; loc de odihnă la amiază
zălog=sechestru, garanţie,
zălud=prostănac
a zăuita=a uita
zăvor=încuietoare la uşă
zâcală=proverb
zângălău=clopoţel
zâraiele=bile mici de lut ars care se găsesc în ulciorul de pământ și
care-l fac să sune când e gol
zâzanie=intrigă, vrajbă
zbeg=tufiş, hăţiş
zbici=a se usca
zbici=bici
zburătoare=aeroplan, avion
zdravăn=voinic, puternic
a zdravie=(a) strănuta
zdrumicat=tocat
zgângorat=deformat datorită uzurii, umezelii (despre o bucată de
placaj, carton, pânză)
zgârnait=zgârcit, avar
zgogit=nimerit
a zice=a cânta sau a spune ceva
zigzar=fermoar (din germană)
zoală=muncă grea
zobon=vestă femeiască
a zoli=(a) trudi, (a) face un efort foarte mare
a zurui=a zornăi
a zvârli=a arunca
În concluzie, graiul comunei Chisindia, situat într-o zonă de
interferenţă a subdialectelor bănăţean, crişan şi bihorean, prezintă
particularităţi specifice de o mare varietate lingvistică în toate
compartimentele limbii. Lexicul local conservă elemente arhaice şi
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regionale, dar şi-a asumat prin timp şi elemente neologice. Astfel, se
confirmă atât vechimea graiului chisindan, cât şi deschiderea spre
perfecţionarea acestuia, ca reflex al evoluţiei generale a societăţii.
Raportând graiul microzonei Chisindia la limba literară, se observă o
tendinţă de standardizare a limbii vorbite astăzi aici, ca urmare a
modernizării vieţii, a tehnicizării şi culturalizării actuale foarte intense. În
opoziţie cu vorbitorii tineri, persistă însă vorbitorii vârstnici, care nu se pot
detaşa de limbajul străbun la care ţin ca la o comoară. În graiul lor încă
strălucesc rămăşiţele graiului stăvechi: cuvinte, expresii populare, proverbe
şi zicători, creaţii folclorice locale, credinţe, datini, obiceiuri specifice
încărcate de sens şi frumuseţe.
Datoria noastră şi a celor ce urmează este să nu lăsăm să dispară aura
niciunui cuvânt, ci să salvăm ce a mai rămas din graiul locurilor natale, după
cum ne îndemna poetul patriot, responsabilizându-ne:
„Strângeţi piatra lucitoare
Ce din soare se aprinde,
Şi-ţi avea în revărsare
Un potop nou de cuvinte...
Nu veţi plânge atunci amarnic
Că vi-i limba prea săracă
Şi-ţi vedea cât e de darnic
Graiul ţării noastre dragă”.
( Alexe Mateevici)
Informatori
a) din Chisindia:
1. Brădean Ioan zis Brăgean (n.01.07.1921; d.26.05.2012)
2. Faur Sida a lu’ Surdu (n.18.05.1928)
3. Lupşa Teodor zis Boncireju (n.05.05.1949)
4. Luşca Ioan a lu’ Cocina (n.03.09.1954)
5. Mercea Vasile zis Muşânaică (n.07.02.1932)
b) din Păiuşeni:
1. Pleşa Marinela-Viorica a lu’ Zbârna (n.05.08.1968)
2. Păiuşan Ioan zis Hepu (n.04.10.1931)
c) din Văsoaia:
1. Oprea Trandafir zis Trandafir (n.21.08.1936)
2. Boanchiş Ioan zis Covăcelu (n.29.06.1929)
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Hora ineuană
Doina Chiş,
Ineu, judeţul Arad

Primăvara, la Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului Iisus Hristos,
Ineul, străveche aşezare românească, înveşmântat în straie de sărbătoare,
retrăieşte şi îşi spune de aproape un secol un crâmpei dintr-o istorie
petrecută, o poveste nu cu Feţi-Frumoşi şi Ilene Cosânzene, ci o poveste
adevărată, unică nu numai în ţară, dar şi în ţinut.
În ziua a doua a Sărbătorii Pascale, luni după-amiază, pe platoul din
faţa Bisericii Ortodoxe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, situată în centrul
oraşului, ineuani de toate categoriile şi vârstele se adună şi astăzi, ca şi
altădată, pentru a participa la tradiţionala horă ineuană.
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Vorbim despre unicitatea acestei hore deoarece ea se întâmplă numai
la Ineu şi pentru că ea împleteşte în sine istoria, spiritualitatea creştină şi
cultura tradiţională a locului.
Hora ineuană îşi are originile în trecutul istoric al oraşului şi se
leagă de evenimentele care au urmat imediat după făurirea statului naţional
unitar român de la 1 Decembrie 1918.
După măreţul act de la Alba Iulia şi după întoarcerea acasă a
delegaţiei, în comuna Ineu de atunci s-a format Garda Naţională pentru
menţinerea ordinei. Garda a fost alcătuită din ostaşi zeloşi întorşi de pe
frontul Primului Război Mondial avându-i în frunte pe ofiţerul român
Petcovici din Ineu şi pe patriotul Ursuţ din Mocrea 1, fiind instalată în
Cetatea Ineu.
Începând din februarie 1919, în Ineu şi-a făcut simţită prezenţa un
mic grup de socialişti înarmaţi care făceau investigaţii printre localnici
pentru strângerea rândurilor socialiştilor democraţi, conduşi de învăţătorul
Avram Indreica. După aceştia, a venit garda roşie a lui Bela Kun, instalată
mai întâi în localul grădiniţei de copii şi apoi în Cetate.
Vremurile erau încă tulburi. Unii dintre membrii care au făcut parte
din delegaţia participantă la Adunarea de la Alba Iulia, între care protopopul
Ioan Georgea, învăţătorul Pavel Dârlea şi preotul Constantin T. Feier, fiind
urmăriţi de autorităţile vremii de dinainte de preluarea puterii locale de către
români, au părăsit pe ascuns oraşul şi au plecat în întâmpinarea armatei
române eliberatoare, contribuind la formarea unităţilor de voluntari 2.
Nicolae Valea s-a ascuns în propria vie, situată pe Dealul Mocrea 3, la
aproximativ trei km de Ineu iar socialistul Avram Indreica a fost dus spre
apus şi nu i s-a mai dat de urmă4.
În primăvara anului 1919, dinspre răsărit era aşteptată armata
română intrată deja biruitoare în strâmtorile Carpaţilor. În aceste condiţii, în
noaptea de joi, 17 aprilie, din Săptămâna Pătimirilor Mântuitorului Iisus
Hristos şi apoi vineri, 18 aprilie 1919, garda roşie se retrăgea cu maşini şi
căruţe prin centrul oraşului, mergând spre Chişineu Criş.
Evenimentele au atins punctul culminant duminică, 20 aprilie 1919,
în ziua întâi de Paşti. Pe la ora patru dimineaţa, a intrat în Ineu, venind
dinspre Bocsig, prima patrulă din avangarda armatei române mult aşteptată,
în întâmpinarea căreia plecase călare Avram Zacoi (poreclit Bochiţa). Dar
cel care a întâlnit patrula a fost Nicolae Valea (zis Hoşcu), telefonist la Poştă
1

Pavel Tripa, Trecutul oraşului Ineu şi al cetăţii Ienopolei, Deva, 2007, p. 98.
Ibidem.
3
Nicolae Valea, Atunci, aşa a fost…[în] Pagini ineuane, Oradea, 2007, p. 99.
4
P. Tripa, op. cit., p. 99.
2
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în acea vreme, după cum el însuşi a mărturisit 5. Tocmai se întorcea acasă,
obosit şi flămând, după o noapte de veghe când, pe strada Republicii, colţ cu
strada Cloşca, lângă birtul lui Gheorghe Ciul, a întâlnit patrula românească
venită în recunoaştere. Nicolae Valea s-a întors repede din drum să anunţe
autorităţile române locale. Escadronul de ofiţeri români călare a fost
întâmpinat de preotul Ioan Cociuban şi de o delegaţie de credincioşi
ortodocşi printre care se aflau Antonie Brânda, Nicolae Valea şi Teodor
Burdan, purtând drapelul tricolor cu care delegaţia Ineului6 a participat la
Marea Adunare a reîntregirii neamului de la Alba Iulia.
Acest steag tricolor are şi el povestea lui.
În 22 noiembrie 1918, învăţătorul Pavel Dârlea şi un grup alcătuit
din 86 de ineuani s-au deplasat la Arad pentru a se pune la dispoziţia
Consiliului Naţional Român format în oraşul de pe Mureş. În gara Arad,
grupul ineuanilor s-a întâlnit cu marinarii români care au făcut parte din
flota de război austro-ungară. În primăvara anului 1918, această flotă a intrat
într-o conjunctură care a dus la completa ei destrămare. La 30 octombrie
1918, marinarii români au constituit, departe de ţară, Garda Naţională a
Marinarilor de la Pola sub conducerea lui Valeriu Şeredan din Şicula iar ca
semn al independenţei faţă de Imperiul Austro-Ungar, marinarii au decis să
poarte acolo, la Pola, pe chipiu şi pe braţul stâng, drapelul românesc tricolor
(albastru, galben şi roşu). Începând din 1 noiembrie 1918, Garda Marinarilor
Români a preluat serviciul siguranţei publice din Pola şi a străbătut oraşul
într-un marş, cu drapelul românesc tricolor în fruntea coloanei. După ce
trupele italiene au preluat serviciul de ordine (4 noiembrie), marinarii
români s-au îndreptat spre ţară, ţinta lor fiind oraşul Arad, unde se
5

Nicolae Valea a făcut parte din delegaţia Ineului participantă la Alba Iulia la 1 Decembrie
1918, sub conducerea învăţătorului Pavel Dârlea. După Unire, a fost şi primar al Ineului.
Mărturisirea a fost făcută în anul 1983 de însuşi Nicolae Valea, invitat la Şcoala Generală
Şicula, jud. Arad, unde s-a desfăşurat cercul pedagogic al profesorilor de istorie din zona
Ineu, organizat cu prilejul împlinirii a 65 de ani de la Marea Unire.
6
Delegaţia Ineului, participantă la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia, a fost alcătuită din:
Teodor Pac (ţăran, zis Sfântu), Ioan Bitang (tâmplar, zis Herpel), Nicolae Valea (telefonist,
zis Hoşcu), Adam Feier (agent fiscal, zis Adămuţu lu’ Onişor), Nicolae Bătrâna (grefier, zis
Lăiţa Şchioapii), Constantin Stepici (secretar de plasă, zis Costan a lu’ Danciu), dr. Vasile
Voştinar (avocat, zis Duţu), Constantin Buţiu (inginer, emigrat în S.U.A., zis Dinu Bujiţii),
Mihai Buţiu (muncitor agricol, fratele lui Dinu), Pavel Tot (muncitor agricol), Petru Popa
(muncitor agricol, zis a Alexii), Mitru Bonţa (zis Mitru lu’ Ţiboc), Sabin Georgea (avocat,
zis Nuţu), Titus Brătescu (fiul adoptiv al lui Pavel Dârlea), Pavel Dârlea (învăţător şi apoi
profesor), Constantin T. Feier (preot, zis popa Todoruţ), Ioan Căprar (profesor), Gheorghe
Bitang (zis a Şchiopului), dr. Dimitrie Moldovan (profesor), Mitru Bitang (zis a lu’
Măndulă), Antonie Albu (zis a Răcoarii) şi preotul protopop Ioan Georgea.
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constituise deja Consiliul Naţional Român Central. Drumul de repatriere a
marinarilor de la Pola a fost lung şi plin de pericole7.
Marinarii au ajuns în gara Arad în ziua de 22 noiembrie, când oraşul
forfotea de grupuri de ţărani entuziaşti sosiţi din întregul comitat spre a se
pune la dispoziţia Consiliului Naţional Român şi care purtau drapele
tricolore. Marinarii au fost întâmpinaţi pe peronul gării de dr. Ioan Suciu şi
de ţărani din zona oraşului Ineu. Împreună s-au îndreptat spre casa lui Ştefan
Cicio-Pop, unde îşi avea sediul Consiliul Naţional. Acolo, marinarii,
proveniţi din toate colţurile Transilvaniei, au dizolvat garda lor, urmând ca
fiecare să se înroleze în gărzile naţionale ale propriului comitat şi să
participe la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia8.
A doua zi, 23 noiembrie 1918, la Ineu, pe platoul din faţa Bisericii
Ortodoxe, a avut loc adunarea populară prezidată de dr. Silviu Păşcuţiu şi de
învăţătorul Pavel Dârlea la care au participat peste 600 de locuitori. S-au
ales deputaţii cercului electoral al Boroşineului cu drept de vot la Adunarea
de la Alba Iulia (Ioan Suciu, Iustin Monţia, Patriciu Covaci, Dumitru Nica,
Teodor Halmajan) şi cei 22 de delegaţi ai comunei Ineu.
Câteva zile mai târziu, în gara Ineu, după ce au fost somaţi să lase
steagul românesc acasă, altfel nu pleacă trenul din gară, celor 22 de delegaţi
ineuani desemnaţi să participe la Marea Adunare de la Alba Iulia,
autorităţile maghiare locale le-au confiscat drapelul tricolor9.
Stegarii delegaţiei au fost Adam Feier (Adămuţu lu’ Onişor) şi
Nicolae Valea (Hoşcu).
În gara Arad, ineuanii, rămaşi fără drapel, s-au întâlnit cu trei
marinari de la Pola, care se înapoiau la casele lor cu steagul marinarilor.
Ineuanii au primit de la aceştia drapelul tricolor şi cu el au plecat spre Alba
Iulia10.
La întoarcerea de la Alba Iulia, în 2 decembrie 1918, cu bucurie,
delegaţia ineuană s-a dus la fotograful Staicovici din Arad, să se
fotografieze. Este vorba despre binecunoscuta fotografie, păstrată până
astăzi11:

7

Victor Caţavei, Descompunerea marinei austro-ungare. Garda Naţională Română a
Marinarilor de la Pola [în] Ziridava, vol. 8, Arad, 1977, p. 381-386.
8
Ibidem.
9
N. Valea, op. cit., p. 97-98.
10
P. Tripa, op. cit., p. 97.
11
Din fotografie lipseşte protopopul Ioan Georgea şi dr. Ioan Suciu.
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Dar în faţa porţii fotografului erau soldaţi maghiari înarmaţi cu
mitraliere şi era cât pe ce să tragă în ei dacă un băiat angajat al fotografului
nu ar fi vorbit cu soldaţii în ungureşte, până ce a sosit garda naţională
română care i-a salvat pe ineuani. Conştienţi de pericol, au desfăcut drapelul
din lance iar Nicolae Valea l-a ascuns pe sub şubă. Astfel au sosit în gara
Ineu unde au fost întâmpinaţi cu muzică şi urale de o mulţime de oameni din
Ineu, Şicula şi Gurba12.
Drapelul a fost depus de Pavel Dârlea, conducătorul delegaţiei, în
Biserica Ortodoxă Sfinţii Arhanfgeli Mihail şi Gavriil, în corul de la strana
stângă, dar în 1944, când armata maghiară ameninţa să ocupe Ineul, a fost
ascuns în casa lui Pavel Dârlea. La 1 Decembrie 1970, prin grija preotului
Pavel Tripa şi prin delegaţii Nicolae Valea şi Adam Feier, drapelul a fost
predat autorităţilor locale13 (primar fiind Ioan Tot) şi apoi Muzeului
Judeţean Arad, unde se păstrează şi în prezent.
Acelaşi tricolor a fost arborat pe frontispiciul Casei Comunale Ineu
după preluarea puterii administrative de către români şi tot cu el a fost
întâmpinată de către preotul Ioan Cociuban şi de credincioşii ortodocşi
avangarda armatei române în Sfânta Zi de Paşti a anului 1919.
După primirea cu onoruri a avangardei, a intrat în oraş şi grosul
armatei române, care a format un careu în faţa Bisericii Ortodoxe. Acolo s-a
oficiat slujba Învierii Domnului şi s-a cântat Hristos a înviat.
12
13

N. Valea, op. cit., p. 98.
P. Tripa, op. cit., p. 98.
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Ineuanii au făcut armatei române o primire entuziastă şi caldă, dând
soldaţilor ouă roşii, cozonaci şi mâncare iar apoi s-a jucat Hora Unirii. Pe
acoperişurile caselor au fost arborate steaguri albe, în semn de pace.
Luni, a doua zi de Paşti, a sosit în Ineu şi generalul armatei române,
Dabija, fiind şi el primit cu mare alai, armata continuându-şi apoi drumul
eliberator spre apus.
În amintirea acelor zile de mare bucurie naţională, a rămas la
românii ineuani obiceiul ca a doua zi de Paşti (pentru că numai atunci
începeau horele ţărăneşti de duminică), cu mic cu mare, tânăr şi bătrân,
îmbrăcaţi în frumosul port popular, să se adune la Biserica Ortodoxă Sfinţii
Arhanfgeli Mihail şi Gavriil. După slujba vecerniei, preoţii bisericii
împreună cu mirenii, ieşeau afară pe platoul din faţă şi taraful local
interpreta o melodie specifică locului, o sârbă nemaiîntâlnită în alte zone.
Toţi se prindeau într-un cerc mare şi, primind binecuvântarea preoţilor,
porneau hora14.
Urmau apoi jocurile în doi (ineuana sau ardeleana, mânânţaua lu’
Lică Sămădău, ţigăneasca) şi petrecerea ţinea până la lăsatul serii. Hora din
lunea Paştilor era şi începutul horelor de duminica, oprite pe toată perioada
Postului Mare.

14

informatoare ing. Doina Mîndrescu, fiica preotului Pavel Tripa, Ineu, str. G. Coşbuc, nr.
50.
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Cu timpul, alături de preoţi, hora a fost pornită şi de primar. O
vreme, prin anii 60 ai secolului trecut, hora ineuană a fost interzisă de
autorităţile comuniste15.
Începând din anul 1990, hora se desfăşoară în fiecare an tot pe
platoul din faţa Bisericii Ortodoxe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil,
numit astăzi de localnici Piaţa Unirii.
Piaţa are şi ea istoria ei. Aici, sub cerul liber, în faţa aceleiaşi
bisericii Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, a avut loc, la 23 noiembrie
1918, adunarea populară la care au participat cei peste 600 de ineuani care
şi-au desemnat delegaţii pentru adunarea de la Alba Iulia din 1 Decembrie
1918. Tot aici, aceeaşi adunare declara sărbătoreşte că începând cu acea zi,
23 noiembrie, în toate afacerile comunale limba protocolară va fi limba
română iar pe edificiul Casei Comunale va fi arborat steagul tricolor
românesc.
În mijlocul pieţei se află Monumentul Unirii, format din statuia
ecvestră a femeii simbol a României Mari (România Dodoloaţă) şi din
basorelieful care reprezintă delegaţia Ineului la Adunarea de la Alba Iulia
din 1 Decembrie 1918.
În prezent, ineuanii, iubitori de neam şi ţară şi păstrători ai
obiceiurilor străbune continuă această frumoasă tradiţie din a doua zi de
Paşti.
Spre deosebire de trecut, ea nu mai deschide însă horele ţărăneşti din
zilele de duminică, organizate pe tot parcursul anului, în afara celor patru
posturi creştine de peste an (Postul Paştilor, Postul Sfinţilor Petru şi Pavel,
Postul Adormirii Maicii Domnului şi Postul Crăciunului).
Hora este organizată de Casa Orăşenească de Cultură cu implicarea
Primăriei şi a Consiliului Local Ineu. Alături de preoţii tuturor bisericilor
ortodoxe din oraş şi din satul aparţinător Mocrea precum şi de edili (primar,
viceprimar, consilieri locali), cei prezenţi pe platou se prind într-o mare
horă. Petrecerea continuă cu frumoase cântece şi jocuri populare susţinute
de membrii ansamblului folcloric Doina Crişului Ineu ai Casei de Cultură
înveşmântaţi în frumoasele costume populare ineuane, alături de taraful lui
Petrică Paşca sau de formaţia instrumentală Fraţii Şandru, de grupul vocal
bărbătesc Ineuanii şi de solişti vocali din zonă, în calitate de invitaţi.

15

Ibidem.
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Incursiuni în istoria Teatrului de Marionete Arad
Elena Zigler,
Colectivul Monografic Arad

Odată cu instaurarea regimului Comunist în România, dimensiunea
culturală a societăţii a fost aşezată pe alte baze în conformitate cu noua
viziune despre Cultură şi Artă. Urmează o restructurare la toate nivelurile
Culturii Române, unele instituţii sunt desfinţate iar altele se înfiinţează.
Excepţie de la acest proces nu a făcut nici viaţa culturală a oraşului Arad,
unde în anul 1948 prin Hotărârea Consiliului de Miniştri şi Decretul Marii
Adunări Naţionale nr. 408/ 28. 12. 1948, publicat în M.O. nr.
304/31.12.1948, se înfiinţează Teatrul de Stat Arad. Această instituţie, nu
vine pe un fond al lipsei de activitate teatrală întrucât la Arad au fiinţat
instituţii teatrale încă de la sf. Sec XVIII. Însă noile structuri administrativ
locale ce s-au înfiinţat1 la 2 dec. 1950, au modificat conţinutul activităţii
cultural-artistice subordonându-le noilor imperative politice. În Arad, noua
organizare a fost impusă încă din 2 martie 1948 prin constituirea Comisiei
interimare a Căminului Cultural Orăşenesc, al cărui preşedinte a fost numit
avocatul Ioan Pălincaş, om politic, primarul Aradului. Au fost introduse noi
forme de propagandă a Partidului, necunoscute înainte, trebuia să primeze în
mod unitar criteriile ideologice de Partid, chiar în dauna celor estetice ca;
Chemările la întrecere, Concursurile Gazetelor de Perete, Colţurile Roşii,
Panourile Fruntaşilor în Producţie, etc. În sprijinul acestor opinii veneau şi
noile genuri artistice de scenă ca: Brigada artistică de agitaţie, dansul
tematic, montajul muzical-literar, obiceiuri folclorice precum: Praznicul de
pită nouă, ca un gen de operetă, la fel şi Ieşitul la ţarină, Vara pe câmpie,
urmate de serbări câmpeneşti şi bâlciuri. Gândirea comunistă era centrată pe
transformarea rapidă a sectoarelor economice politice şi sociale şi implicit
transformarea fenomenului cultural într-o anexă în sprijinul acestor idei.
Acum începea să se pună accent pe transformarea vechiului burghez cult ,în
comunistul de tip nou, cunoscător a tot şi toate. Făurirea omului nou prin
cultură, trebuia să ducă la dezvoltarea statului socialist. Să fie o cultură
omogenă, oficializată, o singură ierarhie de valori, fără conţinut conflictual
sau competitiv. Un prim demers în acest sens a fost reglementarea statutului
1

Se zice că au fost alese.
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tuturor formaţiunilor cultural amatoare, cultural profesioniste în sensul
subordonări totale structurilor de partid şi stat. În cartierele oraşelor,
căminele culturale de la sate, cluburile muncitoreşti, au fost definite ca:
instituţii de Stat sau sindicale care contribuie la îndeplinirea programului
Partidului. Nu au fost uitaţi nici copii cu atât mai mult cu cât în zona
Aradului era o bogată tradiţie a jocului cu păpuşi. Probabil şi de aceea în
Arad s-a fondat în 1949 prima şi singura fabrică de păpuşi din ţară
Arădeanca. În zona Aradului, jocul păpuşilor era un element de comedie de
sine stătător, şi era folosit cu preponderenţă de populaţia catolică de la
sfârşitul sec. al XVIII-lea2. Mai târziu a apărut Viclaimul, apoi Vertepul,
sau Hârzobul, erau jocuri dramatice prezentate cu prilejul sărbătorilor de
Crăciun. Acţiunea cuprinde atât scene biblice cât şi laice, unele chiar
burleşti. După Atanasie Marian Marienescu, datina Vertepului era să se
joace şi păpuşile, ce reprezintă mai multe scene din legende, iară jucătorul,
făcând adeseori comedia, produce numai batjocură şi râs3. Spectacolele erau
complexe, fiindcă evoluau atât personaje vii cât şi păpuşi, acţiunea fiind
intercalată întru-un tot unitar. Personajele actori erau în funcţie de scenariu:
biblice ca: Îngerul, Irod, Soldatul, Gaşpar, Melchior, Balthazar) cât şi
profane (Păpuşarul, Scroafa, Păstorul) şi mai evoluau păpuşile (Adam, Eva,
Crâsnicul, Jandarmul, Soldatul). Toţi erau costumaţi aşa cum o cereau
personajele: comănace din carton, cilindrice sau ţuguiate, brâuri şi
diagonale, săbii şi buzdugane, împodobite cu hârtie colorată, steluţe şi alte
ornamente. Păpuşile erau cioplite din lemn şi îmbrăcate cu petice colorate,
reprezentând diferiţi oameni, iar actorii purtau recuzită confecţionată
special. Lada păpuşilor era construită din şipci de brad sau tei, deschidea
spre faţă câmpul scenei cu pereţi pictaţi şi podeaua vopsită mai era căptuşită
cu blăniţă de iepure, scoarţă de copac sau muşchi vegetal. Fundul dublu,
permitea deplasarea păpuşilor, prin fante decupate geometric formând trasee
sub forma unui labirint. Spectacolul având un fond sonor permitea jocul
simultan între păpuşă şi actor. La răspândirea spectacolelor păpuşereşti o
contribuţie de seamă a avut-o familia Brauer-Berger din Silezia,stabilită în
1882 la Buziaş, care a instruit generaţii de actori păpuşari marionetişti şi a
susţinut spectacole mai multe decenii. În prima jumătate a secolului al XXlea, spectacolele cu păpuşi, cu măşti, cu marionete au început să fie
prezentate în conacele boiereşti cu prilejul diferitelor evenimente. Primele
2

În analele şi în documentarele studiate până acum nu s-au găsit referiri la faptul că
populaţia Ortodoxă ar fi folosit asemenea practici. Cu atât mai puţin găsim implicată
Biserica,ea desfăşura spectacole tradiţionale dar, numai în lăcaşurile de cult.
3
A se vedea: A.M. Marienescu, Steaua Magilor, Biserica albă, 1875.
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iniţiative pentru înfiinţarea unui teatru de păpuşi în România, au fost făcute
după Primul Război Mondial de actriţa Teatrului Naţional Bucureşti, Lucia
Calomeri, împreună cu arhitectul Theodor Năstase, pictorul G. Lowendal,
sculptoriţa Ioana Basarab, prof. Seşan cu fii săi Vera Mora şi Milan Seşan,
demersuri finalizate, abia în 1945 când, în Bucureşti s-au pus bazele
Teatrului Ţăndărică, devenind Teatru de Stat în 1949, sub conducerea
regizorului angajat–Margareta Niculescu. Conducerea politică a acelei vremi
dă o importanţă deosebită înfiinţării de noi creşe şi grădiniţe în Arad.
Indubitabil aceşti copii cooptaţi în grădiniţe trebuiau să participe la o formă
de integrare în noua orânduire socialistă şi, cel mai persuasiv mijloc de
integrare a copilului a fost atunci şi este şi acum păpuşa. Facem menţiunea
că-n cadrul Teatrului de Stat Arad a funcţionat încă înainte de 1950 un
„colectiv” artistic format din tineri. ”Acesti tineri au fost pregătiţi în mod
special pentru a mânui marionete 4. În mod firesc sub umbrela Teatrului de
Stat a luat fiinţă sectia de păpuşi sub directa sa organizare artistică şi
tehnică. Sala Teatrului de Marionete a fost desemnată de autorităţile locale a
fi fosta sală a cinematograf Savoy, fost Club al Micilor Meseriaşi, înainte de
naţionalizare. Gongul inaugural a sunat la 7 mai 1951 cu piesa sovietică
Galoşul fermecat5 de A. Medvev, sub direcţia de scenă semnată de S.
Diamandescu (Buc Ţăndărică) şi arădeanul C. Frangopol 6. Prin înfiinţarea
Teatrului de Marionete se urmărea punerea la dispoziţia arădenilor încă un
mijloc de educare în spiritul unei morale noi, proprie viitorilor apărători ai
cuceririlor revoluţionare ale poporului nostru muncitor. În 1952 a fost
întocmit primul plan de producţie al instituţiei, care a cuprins devize
analitice pentru fiecare premieră şi refacerea spectacolelor, data premierelor,
număr de repetiţii descrierea şi costul decorurilor al costumelor şi butaforiei,
turneele. În 1955 s-a apreciat că munca Secţiei de Marionete este
nesatisfăcătoare. Fiindcă încăprile vechiului cinematograf nu puteau fi
încălzite, repetiţiile şi spectacolele au fost organizate la Teatrul de Stat,
stânjenindu-le şi acestora activitatea. Lipsa unui magnetofon, pentru redarea
vocilor şi a benzii sonore, a făcut imposibilă montarea în acel an a mai mult
de două premiere. Însă prin Decizia Comitetului Executiv al Sfatului
Popular Regional Arad nr. 33572 din 29.10.1955, s-a hotărât înfiintarea
4

Marioneta reprezintă forma cea mai complex a teatrului de păpuşi, fiind acţionată cu fire
lungi, medii şi scurte.
5
Decorurile au fost executate de A.Brătăşanuşi A.Wilke, au evoluat actorii păpuşari: E.
Gherdan, Puica Marin, F. Mihăilescu, M. Frangopol, E. Atanasiu, E. Coraviţă, E. Ghiba.
Muzica Edgar Cosma, a fost interpretată de actorul M.Drăgoi la pian.
6
Conform unui raport al Teatrului de StatArad, premiera ar fii avut loc în 7 oct. 1951 (A.
N. Arad, F. T.S.A.,D 20/1951,f. 3).
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Teatrului de Marionete „Prichindel”Arad, antecesorul actualului Teatru de
Marionete Arad, prin divizarea Teatrului de Stat Arad. Astfel,Teatrul de
Marionete Arad a dobândit personalitate juridică la iniţiativa regională Arad,
prin divizarea Teatrului de Stat şi transferul de personal, patrimoniu şi
atribuţii specifice. Teatrului de Marionete Arad s-a impus în viaţa teatrală
internaţională şi naţională, prin perfecţionarea actorilor, îmbunătăţirea
permanentă a scenografiei, sonorizării, invitarea regizorilor de prestigiu. În
timpul directoratului Ioan Tanzer (1960-1974) a crescut număr special de la
sediu şi din turneu, spectacole vizionate anual de peste 13000 spectatori. Sau organizat Cursuri de cultură generală pentru copii. Din 1970 Teatrul de
Marionete a participat fregvent la turnee organizate în Iugoslavia, Ungaria,
Polonia, Franţa, obţinând premii şi distincţii. In 1970 T de Marionete a fost
din nou încorporat în structura Teatrului de Stat până în 1975, însă din acest
an până în 2014, fiind instituţie cu personalitate juridică proprie. Din a doua
generaţie care a întregit faima teatrului au făcut parte irectorii A. Petrică,
Emil Ţigan, regizorii C. Frangopol, Horia Davidescu, scenografii Francisk
Toth, Zizi Frenţiu, Zoe Eisele, actorii marionetişti Julieta Corbu, Carmen
Conţan, Elena Gherghinescu-Ziegler, Adela Ungureanu, Adla Moldovan,
Julita Corbu, A. Sedlacec, A. Mermeze şi mulţii alţii. Acum trupa teatrului
este complet întinerită ducând cu succes renumele marionetei pe noi culmi
ale succesului.
Bibliografie
***Arhivele Naţionale Arad, fondul Teatrul de Stat Arad; fondul Primăria
Municipiului Arad,1957-1960.
Gâţă Letiţia, Istoria Teatrului de Păpuşi în România, Bucureşti, 1968;
Marienescu Atanasie Marian, Steaua Magilor, Biserica albă.1875.
***Teatrul de Marionete Arad 1951-1981, Caiet aniversar, Arad, 1981.
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Corespondenţa dintre Miron Constantineascu şi
Eduard I. Găvănescu
Doru Bogdan,
Colegiul Naţional “Preparandia Dimitrie Ţichindeal”, Arad

După prăbușirea regimului comunist în țara noastră o anumită
categorie de corespondență, laolaltă cu o memorialistică integrabilă în sfera
sintagmei „literatură de sertar” evident, cu puternice accente anticomuniste,
a putut fi pusă pe piața istoriografică, astfel încât blocajele ideologice și
constrîngerile politice căzute fiind, după decembrie 1989, acest gen de
corepondență a putut să vadă lumina tiparului.
Studiul relațiilor epistolare dintre marile personalități care au
influențat cu prestigiul lor, într-o perioadă sau alta, destinul cultural– istoric
al neamului românesc a devenit, în ultimii 50 de ani una din constantele
tematice ale istoriografiei românești. Această preocupare a scrisului istoric
din țara noastră are menirea să descopere noi lumini asupra vieții unor
reprezentanți de seamă ai culturii și istoriei naționale, a unor institutii,
mișcări social–politice, sau varii proiecte. Așadar, corespondența care a
definit raporturile dintre unele personalități întregește, în chip admirabil,
portretul lor dar și al lumii în care ele au trăit. În nici o altă categorie de
izvoare istorice, poate, nu se pun în circulație informații care intră în spațiul
confesiunilor intime, toate, în stare să lumineze aspecte nebănuite asupra
unor stări sufletești sau fizice, sau comportamente altminteri greu de
descifrat și de explicat și care au definit viața lor.
Un capitol important al istoriografiei epistolare românești, îl
reprezintă și corespondența dintre prof. și liderul politic comunist Miron
Constantinescu și prof. de istorie și cercetătorul arădean Eduard I.
Găvănescu.
Studiul nostru pune pentru prima dată în circuit istoriografic
corespondnța inedită dintre MIRON CONSTANTINESCU, unul dintre
liderii regimului comunist ai anilor 1945–1974 și profesorul arădean,
EDUARD I. GĂVĂNESCU, fost absolvent al marilor savanți Nicolae
Iorga și Gheorghe Brătianu de la Universitatea din București, din perioada
anilor 1923-1927. Această relație epistolară se află așa cum era și firesc în
arhivele personale ale celor doi corepondenți. Astfel, în arhiva profesorului
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Eduard I. Găvănescu, am descoperit 14 scrisori originale pe care le-a primit
dela Miron Constantinescu. Deopotrivă, tot acolo am aflat și un număr de 15
scrisori de răspuns, în copie manuscris, pe care dascălul arădean le-a trimis
lui Miron Constantinescu1.
Trebuie să explicăm de unde aceste raporturi epistolare între cei doi:
Miron Constantinescu i-a fost elev profesorului Eduard Găvănescu, în
vremea anilor de liceu 1931–1935, frecventați și absolviți la unul din cele
mai de elită așezăminte școlare ale învățământului românesc–Liceul „Moise
Nicoară” din Arad. Fostul licean ajuns la un moment dat șef de secție la
Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” și având o prețuire și admirație față de
dascălul său de istorie, cunoscându-i solida sa formație de specialitate,
pasiunea lui față de istoria Transilvaniei și desigur pentru cea local arădeană
în tangență cu cea a Bihorului și a Banatului, Constantinescu a apelat
adeseori, la profesorul său pe teme de istorie transilvăneană și în special pe
problematica anului 1918, respectiv a Unirii Transilvaniei cu România.
Nu pretindem că aceste relații dintre Miron Constatinescu și
profesorul său Eduard I. Găvănescu din perioada studiilor liceale arădene
pot fi reconstituite, acum, în toată completitudinea lor întrucăt din
corespondența pe care o deținem și o valorificăm lipsesc căteva scrisori. Și
apoi, studiul nostru explorează, în primul rând informațiile oferite de
corespondența primită de Eduard I. Găvănescu de la fostul său, de
odinioară, elev. Nu suntem în posesia scrisorilor de răspuns ale prof.
arădean, care probabil se află sau ar trebui să se afle în arhiva personală a
lui Miron Constantinescu. Și totuși, datorită faptului că Eduard Găvănescu
avea obiceiul ca scrisorile de răspuns pe care le adresa mai tuturor celor cu
care se afla în relații de corespondență, inclusiv, cu Miron Constantinescu să
și le transcrie, beneficiem, în bună parte de conținutul răspunsurilor sale la
corespondența primită. Profesorul arădean, ca o dovadă a respectului ce-l
datora tuturor personalităților cu care el se afla în relații epistolare, conștient
de importanța conținutului pe care corespondența lui îl putea avea din punct
de vedere istoric și cultural, în primul rând, a avut grijă de ea și în al doilea
rând, în foarte mare măsură a păstrat-o, transcriind, din aceleași motive,
răspunsurile sale extrem de relevante prin bogăția informațiilor ce le conțin
privind înțelegerea multor aspecte din biografia sa și a altora, dar și a
destinului cultural istoric arădean și nu numai. Studiul nostru, în consecință
1

Eduard I. Găvănescu avea bunul obicei ca, mai întotdeauna, să-și copieze scrisorile de
răspuns trimise persoanelor și instituțiilor cu care el a corespondat.
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valorifică și datele regăsibile în scrisorile de răspuns ale prof. Găvănescu așa
cum ele se păstrează în arhiva sa personală.
Menționăm că în baza scrisorilor aflate în ,,Fondul personal prof.
Eduard I. Găvănescu”, putem constata că relațiile epistolare dintre cei doi
preopinenți s-au derulat încă din anul 1962, inițiativa acestor raporturi
epistolare având-o Miron Constantinescu.
Anii limită ai corespondenței lui Miron Constantinescu au fost 19621973, în timp ce ai celei trimise de Edurad Găvănescu a fost 1962– 1982.
Trebuie să precizăm că din arhiva prof. arădean lipsesc unele scrisori
trimise de M. Constantinescu. Corespodența nu a avut o ritmicitate într-atât
de mare; putem spune că cele mai multe scrisori sunt din anul 1963 (5
scrisori). Redăm mai jos ritmul corespondenței pe anii care delimitează
aceste raporturi epistolare: anul 1962: 2 scrisori; anul 1963: 5 scrisori; anul
1964: 1 scrisoare; anul 1965: 3 scrisori; anul 1966: 2 scrisori; anul 1973: 1
scrisoare2. Scrisorile de răspuns ale lui Ed. Găvănescu s-au derulat astfel: 2
în anul 1962; 5 în anul 1963; 1 în 1964; 2 în anul 1965 3; 1 în anul 1967 și
ultima fiind din mai 1982.
În cazul corespondenței cu M . Constantinescu lipsesc cîteva
răspunsuri, după cum, lipsește o scrisoare a lui Constantinescu de la
începutul anului 1967 pe care prof. arădean a primit-o, cu certitudine căci în
24 febr. 1967 i-a raspuns. Mărturie, în acest sens, este copia ce poartă data
de mai sus.
În general, răspunsurile lui Ed. Găvănescu sunt mai consistente,
chiar mai documentate istoric și deci, mai substanțiale. Adesea ele
comentează critic starea politică a țării, și îndeosebi așa după cum am arătat
mai sus starea lamentabilă a școlii românești marcată de disfuncționalități și
mult formalism. Unele dintre ele conțin veritabile informații istorice inedite,
avînd caracterul unor mărturii dintr-un jurnal personal4. In timp ce scrisorile
lui M. Constantinescu au o notă, preponderent informativă, purtând cu ele
sporita grijă a autorului lor de ,,a nu călca pe bec”, știindu– se prea bine
2

Menționăm că în toți acești ani, și nu numai, corespondența lui Miron Constantinescu sa exprimat și prin telegrame, prin vederi și cărți de vizită prin intermediul cărora a transmis,
adesea, felicitări ocazionate de date storice aniversate de regimul comunist din România.
Vezi despre acestea în paginile ...
3
Deci lipsește din arhivă o scrisoare copie; asta nu înseamnă că nu i-a răspuns cu o
scrisoare originală lui Constantinescu. Numai arhiva acestuia poate, în timp, să ne edifice
asupra acestei ipoteze.
4
Ed. Găvănescu are și cîteva caiete de ,,Insemnări personale” pe care intenționăm, în
viitor, să le publicăm.
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urmărit de ,,străjerii”, regimului, de securitate și de de cenzura comunistă,
răspunsurile profesorului său sunt foarte libere, surprinzător de libere, dacă
ne raportăm la climatul ideologic și politic în care țara trăia, mai nuanțate
din punct de vedere al exegezei istorice și culturale; ,,păcatul” cel mare
constă în faptul că în unele cazuri scrisorile de răspuns ale prof. Găvănescu,
au pagini lipsă, fiind, astfel, incomplete. Constatăm că pe aceste copii de
scrisori-răspuns nu apare data acelei scrisori; am reușit, în funcție de
conținutul ei, coroborat cu cel din scrisoarea lui Constantinescu să stabilim
noi data aproximativă a acelor scrisori. De asemenea, pe alocuri, există fie
cuvinte lipsă, fie greșeli de exprimare pe care, tacit, le-am corectat, fără
a altera sensul ideii afirmată de una sau alta dintre cele două personalități.
Am respectat întrutotul ortografia specifică perioadei anilor, 60 -70 când se
folosea forma lui ,,î” din ,,i” și nu din ,,â”, ortografie utilizată, în mod firesc,
de cei doi corespondenți.
Semnalăm că în arhiva prof. Ed. Găvănescu5 nu se regăsesc anumite
răspunsuri ale dascălului arădean, după cum nici ale lui M. Constantinescu 6.
Toată această relație epistolară s-a desfășurat în perioada în care Miron
Constantinescu a deținut înalte demnități precum cele de: șef de secție la
Institul de Istorie „Nicolae Iorga” din București; prof. univ. la Universitatea
din București; Ministru adjunct al Învățămîntului; Ministru al
Învățămîntului; Președinte al Academiei de Științe Social Politice; membru
al Consiliului de Stat.

5

Eduard I. Găvănescu n. 1. nov 1903 la Horezu-m. 17 febr. 1984 în Arad. Studii secundare
la Bârlad și Universitare în București. I-a avut profesori pe N. Iorga, Ghe. Brătianu, I. Ursu,
Simion Mândrescu. În 1927 va fi încadrat ca profesor titular la Liceul Moise Nicoară din
Arad. Între 1941-1946, a fost inspector școlar în cadrul Inspectoratului Regional Școlar
Timișoara. Între anii 1954- 1960 a fost directorul Școlii Pedagogice din Arad si primul
Rector al Institutului Pedagogic de 2 ani din Arad. A fost un pasionat si harnic cercetător
istoric, cu o cultură bogată, fiind apreciat pentru pregătirea sa excelentă însași de Academia
Română și de profesorul său N. Iorga. A fost un mare patriot, dascăl autentic, istoric şi
animator cultural de prestigiu în zona Banatului, Crișanei si a Transilvaniei.
6
Miron Constantinescu n. 13.12.1917, Chișinău-m. 18.07.1974, București. A absolvit
universitatea din București, Facultatea de Filosofie, ajunge la vârsta tânară să dețină funcții
importante în conducerea Partidului Comunist şi a Guvernului. Profesor universitar,
specialitatea Sociologie; a fost pasionat de studiul istoriei, în special de istoria modernă a
Transilvaniei. A fost directorul colecției ,,Bibliotheca Romaniae Historica,,. Membru al
Academiei R.S. Romania din anul 1974. Vezi pe larg despre el la Ștefan Bosomitu, ,,Miron
Constantinescu. O biografie” Editura Humanitas, București, 2014.
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Deși sociolog de profesie, și în pofida înaltelor funcții deținute pe
linie de partid și de stat Miron Constantinescu 7 a manifestat un interes
constant față de problematica istoriei României8, în speță față de cea a
Transilvaniei. Această aplecare constantă a lui Miron Constantinescu spre
descifrarea și prezentarea Istoriei Transilvaniei sub forma unor volume
monografice destinate și cercetătorilor străini, și nu doar celor din țară a
fost apreciată și de marele istoric Constantin C. Giurescu. Într-un scurt
autograf, acordat în 8 sept. 1962, pe un extras de doar 2 pagini, istoricul
savant consemna următoarele: „Lui Miron Constantinescu, apărătorul
drepturilor românești asupra Transilvaniei, în semn de deosebita prețuire”.
Nu greșim, câtuși de puțin, dacă afirmăm că aplecarea, cu mai multă
predilecție, cu pasiune chiar, spre istoria Transilvaniei a fost datorată și
prof. său Ed. Găvănescu care nu se sfia să afirme că pentru el istoria acestei
provincii îl interesează mai mult decât orice, știindu-i destinul și, mai ales,
cât de disputată și tendențios a fost și este prezentată în lucrări istoriografice
vecine, maghiare și occidentale. Găvănescu evidențiind lipsa colecțiilor de
documente referitoare la Istoria Transilvaniei, pleda, pe lângă fostul său elev
pentru un asemenea gen de literatură istorică, capabilă să reconstitue``
istoria atât de dramatică și totuși atât de frumoasă prin rezistența tenace a
poporului romîn din Transilvania”. Și pentru a fi mai convingător, nu fără o
vibrație patetică, Ed. Găvănescu îi mărturisește un veritabil crez de viață
pentru el și nu greșim dacă îl transferăm și pentru generația lui: „Nu există,
după mine, nici o altă problemă politică sau socială mai înaltă a zilelor
noastre decât susținerea unității statului romîn”. Acest crez, evident, era
7

El a mai deținut și alte funcții de conducere precum pe cele de Director al Institutului de
Cercetări Economice al Academiei R.P.R. și șeful catedrei de sociologie din cadrul
Univesității din București. În aceste calități el a sprilinit cercetări de anvergură, pentru
vremea în care a trăit, în domeniile științelor economice, al prognozelor economicosociale, precum și în domeniul antropologiei sociale și culturale. Mai mult, a sprijinit
participarea României, prin delegații de aleasă ținută academică, la Congrese și reuniuni
internaționale pe teme de economie și sociologie.
8
Istorici de mare prestigiu precum Constantin Daicoviciu, Constantin C. Giurescu, Barbu
T. Cămpina, George M. Marica. George Mihăilă, Gheorghe Zane, Elena Gh. Zane, Cornelia
Bodea, Dan Berindei, Ladislau Banyai, Robert Deutsch, Hillel Kohl (Berlin), Spira Gyorgy,
Cristofor Simionescu (acad. chimie), Ștefan Ștefănescu, Ștefan Olteanu, Nichita
Adăniloaie, Vasile Curticăpeanu, Victor Cheresteșiu Valeria Costăchel, Vasile C.
Caramelea, Petre Diaconu, George Cronț ș.m.a.au ținut să-i exprime mulțumirile și
aprecierile lor pentru tot sprijinul pe care l-au primit în cercetările lor, precum și pentru
impulsul pe care Miron Constantinescu l-a acordat îmbogățirii istoriografiei românești cu
noi și reprezentative repere care au rămas în patrimoniul scrisului istoric românesc.
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generat de politica și tendințele neorevizioniste ale cercurilor maghiarimii. și
pe care profesorul arădean aflat pe „frontul de vest” le cunoștea și le
percepea la o altă temperatură de la Arad. Tot dinspre dascălul său i-a
parvenit și excelenta propunerea de editare a unor albume privind Istoria
României9, albume care ar suplini și mari nevoi didactice „Gravitând” în
jurul unui grup de istorici transilvăneni îndeosebi, dar nu numai ,cu un
incontestabil prestigiu științific și academic precum acad. Constantin
Daicoviciu, acad. Andrei Oțetea, Ștefan Pascu, Ladislau Banyai, Victor
Cheresteșiu a demarat proiecte istoriografice de mare sensibilitate și
semnificație. Este cunoscută, binevenita sinteză de istorie transilvăneană
„Din Istoria Transilvaniei” , apărută în trei volume și două ediții al cărui
coordonator și responsabil, așa cum rezultă din corespondența de față a fost
el, evident susținut de un colectiv de istorici de la Universitatea și Institutul
de Istorie și Arheologie din Cluj. Sub atenta și constanta lui stăruință a văzut
lumina tiparului și monografia atent elaborată și minuțios documentată și
coordonată de acad. Const. Diacoviciu, și Miron Constantinescu
„Destrămarea monografiei austro – ungare”, apărută în 1964. A fost
volumul cu care delegația României s-a prezentat la Conferința istoricilor
din 4-9 mai 1964 desfășurată la Budapesta. Volumul cuprindea referatele și
comunicările pe care membrii delegației țării noastre urma să le susțină în
cadrul marelui areopag al științei istorice. Detalii despre stadiul elaborării și
finalizării tipăririi acestor două producții istoriografice românești, de
referință, reflectă corespondența dintre Miron Constantinescu și Eduard
Găvănescu.
Aria principalelor probleme reflectată de piesele epistolare dintre cei
doi „arădeni” este definită de: elaborarea lucrărilor mai sus amintite; de
asemenea de „odiseea” tipăririi volumului Preparandia din Arad inițiat, și
găndit de prof . director Ed. I.Găvănescu, încă din toamna anului 1959 și
elaborat pînă în mai 1960 de Vasile Popeangă, Ed. I. Găvănescu și Victor
Țircovnicu. Cartea urma să omagieze, în anul 1962, conform viziunii lui
Ed. Găvănescu, directorul de atunci al Școlii Pedagogice, împlinirea a 150
de ani de la inființarea în 15 noiembrie 1812 a PREPARANDIEI DIN
ARAD–prima școală de pregătire (preparare, formare-n.n.) în limba română
a învățătorilor din întreaga Românie. Corespondența dintre cei doi dascăli
este de natură să reconstitue istoricul acestei cărți care a apărut abia în oct.
1964, după 4 ani de la predarea ei în mai 1960 la Editura Didactică și
Pedagogică, suferind, astfel, rigorile unei severe cenzuri. N-a fost suficient
9

Vezi scrisoarea lui Euard I . Găvănescu din 3 ian . 1965.
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doar atât pentru a înțelege blocajele pe care a fost nevoită această carte să le
traverseze. Ea a primit drept de distribuție prin librării, spre cititori, abia
după aproape șapte luni de la apariție, fiind astfel nevoită, după expresia
plastică a prof. Găvănescu să stea în „carantină” din oct. 1964 și până în
aprilie 1965. Rămânând în același perimetru tematic, subliniem că epistolele
aflate sub investigația noastră relevă una din notele dominante ale structurii
personalității dascălului și istoricului arădean Ed. Găvănescu și care a fost
atitudinea lui anticomunistă. El nu s-a sfiit, câtuși de puțin, în corespondența
cu fostul său elev din vremea liceului ajuns pe înalte trepte ale unei ierarhii
de partid și de stat comunist, să critice, fără menajamente, stări anacronice
din școala românească și mai mult decăt atât a criticat faptul că clasa
muncitoare ridicată la rang de forță conducătoare a societății românești cu al
său partid se fac responsabili de sărăcia ce bântuie poporul, de faptele de
corupție, de egoismul și imoralitatea care s-au extins ca o boală endemică în
țară, fenomene sociale pe care însăși presa comunistă a vremii („Scînteia” și
„Romînia liberă”) le sublinia, la vremea lor. Ca profesor exemplar prin
corectitudinea, cinstea, moralitatea, profesionalismul, patriotismul, exigența
și dăruirea sa Eduard Găvănescu, atașat valorilor și principiilor liberale, nu
a putut, să nu releve unui lider comunist, cu răspunderi în plan cultural–
pedagogic, carențele învățământului românesc începînd de la examenele de
admitere și bacalaureat pe care le-a apreciat ca fiind niște „COMEDII”, și
până la programele și manualele prea stufoase care încalcă elementare
cerințe psiho-pedagogice. În evaluarea critică a stării existente în
învățământul românesc Ed. Găvănescu a criticat faptul
că școala
românească este la remorca partidului comunist și că școala românească
socialistă în raport cu școala anilor 1919-1930 și-a abandonat misiunea ei
esențială și anume aceea de a forma caractere morale. Nu a iertat nici faptul
că elevii nu se pregătesc adecvat, subliniind ideea că programul de școală
zilnic e prea lung ceea ce contribuie la instalarea în răndul elevilor a unei
evidente stări de oboseală, factor ce explică rezultatetele slabe la învățătură.
În consecință, a criticat, cu argumente realiste și pertinente, politica
proiectivă a Ministerului Învățământului de a ridica durata școlarizării la 12
clase/ani de școală, pronunțându-se categoric împotriva unei asemenea
gândiri. În general, imputa școlii romănești fapul că nu reușește să–i
formeze și să–i cultive tineretului școlar liceal, îndeosebi, un stil de muncă
intelectuală independent, pe care domnia sa, în vremea cănd era director al
Școlii Pedagogice din Arad (1954–1960) și l–a stabilit ca o prioritate și l–a
urmărit cu tenacitate și consecvență, realizăndu–l, în mare, parte. Mărturie
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în acest sens sunt generațiile de dasăli: educatoare și învățători care s–au
format în perioada directoratului său. Ținem să precizăm că aceste
valorizări, pe deplin întemeiate, operate de Ed. Găvănescu asupra destinului
societății romănești comuniste, ca și asupra învățămăntului vremii sale cu
vizibile accente virulent critice, l-au adus la un moment dat în relații
contondente cu fostul său elev încăt, la un moment dat, ultimul a amenințat
chiar cu întreruperea corespondenței. Se vede, prea bine că liderul politic
comunist a uitat că dascălul lui de istorie nu s–a schimbat deloc, rămănănd
același professor din vremea studiilor sale liceale, un autentic liberal–
democrat în idei și convingeri, dublat de patriotul și cărturarul moral în
comportament.
Informațiile oferite de scrisorile ce fac obiectul studiului nostru
conturează sub raport tematic o diversitate de probleme integrabile în spațiul
istoriografiei, al istoriei unor instituții școlare arădene precum Preparandia
arădeană, Liceul ,,Moise Nicoară” din Arad, al unor producții istoriografice
de certă valoare istorică și culturală precum monografia ,,Preparandia din
Arad” închinată școlii cu același nume, devenită mai apoi Școala Normală,
respectiv
„Liceul
Pedagogic”
și
volumele
,,Din
istoria
Transivaniei”, ,,Destrămarea Monarhiei austro–ungare”, ,,Desăvârșirea
statului național unitar român”. În aceeași ordine de idei menționăm
pledoariile amăndurora pentru ca Istoria Transilvaniei să-și găsească o mai
bună și firească reprezentare în producțiile istoriografice romănești. Este
demnă de semnalat în acest context propunerea pe care Ed. Găvănescu o
lansează lui Miron Constantinescu de a stimula, cu autoritatea lui politică pe
care o avea, apariția unui Album despre Transilvania. Corespondența
furnizează informații cu privire la diversele manifestări științifice
desfășurate în plan național sau internațional la care a luat parte Miron
Constantinescu. Reține în mod special atenția pregătirile pe care frontul
istoric românesc le–a făcut pentru participarea delegațiilor române la
Întâlnirea istoricilor de la Budapesta (1964) și la Congresul mondial de
istorie
ce urma să
se desfășoare la Viena (1965). Deopotrivă,
corespondența în cauză oferă date cu privire la implicarea efectivă a lui
Miron Constantinescu în dezbaterile istoriografice ale vremii pe teme
precum existența Modului de producție tributal și tema Etnogenezei
românești. În această privință, Constantinescu nu ezită să precizeze că va
accepta teza lui Constantin Daicoviciu cu privire la formarea poporului
român și a limbii române. Nu pot fi uitate nici preocupările amăndurora de
a sprijini financiar, cu o pensie binemeritată, pe Elena Goldiș, soția
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marelui unionist, autorul și rostitorul celebrei Rezoluțiuni istorice de la
Alba–Iulia de la 1 Decembrie 1918.
Relațiile epistolare dintre cei doi corespondenți pun în evidență,
totuși, prețuirea pe care Miron Constantinescu i-a arătat-o dascălului său
arădean de la care încă mai avea multe de asimilat, mai cu seamă în ceea ce
privește istoria Transilvaniei și a Unirii acesteia cu România Mamă.
Profesorul Găvănescu îl informează pe Constantinescu despre ,,Jurnalul”
lui Vasile Goldiș și despre studiul acestuia elaborat în limba maghiară,
consacrat Problemei naționalităților în Ungaria. Mai mult, i-l pune la
dispoziție, prin bunăvoința Elenei Goldiș, soția marelui luptător arădean și
pe care lucrare Miron Constantinescu, prin colaboratorii săi de la Institutul
de Istorie ,,Nicolae Iorga” o va traduce pentru prima dată în limba română.
Pulicăm, mai jos, pentru prima dată, corespondența dintre Miron
Constantinescu și Eduard I. Găvănescu așa cum s–a păstrat ea în arhiva
personală a dascălului, cercetătorului și animatorului cultural arădean,
arhivă care se află în posesia autorului acestui studiu.
Și, totuși, corespondența aflată în arhiva personală a prof. Eduard I.
Găvănescu îi conferă lui Miron Constantinescu, în opinia noastră, meritul
incontestabil în ceea ce privește unele restituiri istorice, aproape incredibile,
dacă ne raportăm la perioada în care ele au fost operate. Constantinescu a
fost cel care a stimulat preocupările de a rescrie pagini de istorie ocultate în
istoriografia din România sovieto–stalinistă. În chiar prima scrisoare trimisă
fostului său profesor și care se păstrează purtând data de 20 oct. 1962 îi
recomanda ca în paginile monografiei elaborată de V. Popeangă, Ed.
Găvănescu, Victor Țîrcovnicu dedicată Preparandiei din Arad să fie mai
bine reliefat rolul Aradului în procesul de unire a Transilvaniei cu Vechea
Romănie pentru că invoca drept motiv faptul că în manuscrisul viitorului
volum Preparandia din Arad pe care urma să–l referențieze spre a fi publicat
de Editura Didactică și Pedagogică „nu sunt tratate problemele legate de
contribuția Aradului la Unirea Transilvaniei mai deloc”. Așadar, să–i dăm
Cezarului ce e al Cezarului și să–i recunoaștem lui Constantinescu meritul
incontestabil în ceea ce privește reabilitarea, în plan istoriografic, a orașului
de pe Mureș- Arad ca oraș al Marii Uniri. Și tot Miron Constantinescu a
avut meritul reabilitarii lui Vasile Goldiș, personalitate marcantă din
generația Marii Uniri și care va apare pentru prima dată într-un manual
școlar, și anume în manualul de Istoria Patriei de clasa a XI a din anul 1963
la tema Unirea Transilvaniei (vezi mai jos nota 20). Până într–acolo a mers
această reabilitare față de personalitatea lui Vasile Goldiș încât portretul său
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a apărut până și în manualul de ISTORIA PATRIEI de clasa a IV a ediția,
1969 la lecția Unirea Transilvaniei cu România. Este adevărat că în anul
1969 Miron Constantinescu era ministru plin al învățământului și putea să
gireze, de astă dată și cu autoritatea sa de cel mai înalt demnitar al
învățământului rescrierea unei pagini de istorie românească dintre cele mai
sublime, precum cea referitoare la Unirea Transilvaniei cu România. Se
integrează aceste reușite, fie ele și timide dar într-atât de necesare din punct
de vedere cultural istoric în procesul de ,,dezgheț cultural” resimțit, în mod
firesc, și la nivelul scrierii și rescrierii istoriei naționale.
Nu putem, fie și în acest context, să nu subliniem faptul că prof.
Găvănescu a avut, considerăm noi, un rol substanțial, dacă nu decisiv, în
acest demers de rescriere sub autoritatea lui Constantinescu a unor pagini
unice din istoria românilor, precum istoria unirii Transilvaniei cu România.
Potrivit corespondenței aflăm că profesorul arădean, cu certitudine, la
solicitarea lui Constantinescu i-a trimis un studiu foarte dens referitor la
Goldiș și la felurite aspecte legate de problematica contribuției Aradului în
cadrul luptei românilor pentru dezrobirea și întregirea lor național–statală.
Acest studiu de aprox. 60 de pagini, și pe care Constantinescu îl
numește ,,referat” în scrisoarea sa din 20 oct. 1962 apreciem noi că, a fost
sursa principală care i-a oferit liderului politic de la București temeiul
documentar al demersului restitutiv într–atât de binevenit și așteptat.
Pledoariile pro Goldiș ale înaltului demnitar, evident că, respirau și firești
note de patriotism local. Nu greșim deloc, dacă afirmăm că Eduard
Găvănescu l–a stimulat îndeajuns pe fostul său elev în tentativa reușită a
acestuia de a așeza fie și, timid, prin Goldiș, acel admirabil și demn
panteon al generației Marii Uniri la locul ce I se cuvenea in scrisul istoric
românesc din vremea stalinismului sovietic românesc. Și corespondența de
față, precum alte documente din arhiva eruditului profesor Găvănescu
subliniază participarea lui, prin referatele de specialitate la definitivarea
celor cinci volume din Tratatul de Istoria României apărut anii 1960. În
același scop, Găvănescu a fost prezent și la dezbaterile științifice organizate
de înaltul for academic, în capitala țării.
Concluzii. Corespondența Miron Constantinescu–Eduard I.
Găvănescu are meritul de a îmbogăți, sensibil, nu doar orizontul istoric local
ci, deopotrivă, și pe cel național, respectiv transilvănean cu certe și
semnificative informații menite a sublinia eforturile unui grup de istorici de
marcă ai perioadei anilor 1960–1970 de a îmbogăți istoriografia romănească
cu lucrări de sinteză cu valoare de referință privind istoria Transilvaniei,
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Istoria prăbușirii Monarhiei Austro–Ungare, respectiv Istoria Unirii
Transilvaniei cu Romănia. Un real interes prezintă și datele vehiculate de
schimburile epistolare dintre cei doi corespondenți și care întregesc,
admirabil portretul unei cărți cu statut de pionierat în configurația
literaturii–monografii de instituții școlare reprezentative. Ne referim în acest
context la apariția în anul 1964 a volumului Preparandia din Arad semnat de
Vasile Popeangă, Eduard I. Găvănescu, Victor Țîrcovnicu.
Corespondența dintre Miron Constantinescu și Eduard I. Găvănescu
este meritorie și prin informațiile care pledează, fără tăgadă, că reașezarea
lui Vasile Goldiș în istoriografia romănească și prin el, implicit, și a
Aradului în ampla și jertfelnica luptă pentru Unirea cea Mare este
indubitabil legată de voința și preocuparea liderului comumist Miron
Constantinescu și a dascălului său arădean Eduard Găvănescu. Cu mult
folos și autoritate academică ei au fost asistați de C. Daicoviciu, Șt. Pascu,
C. C. Giurescu, Ilie Murgulescu, A. Oțetea .
Relațiile epistolare ale celor doi corespondenți întregesc, portretul
amăndurora. Rescrierea vieții și activității pe care amăndoi au depus-o, pe
frontul istoriografic romănesc, trebuie să integreze, necesarmente, în lumina
principiului antic ,,sine ira et studio” și ansamblul datelor încorporate în
corespondența lor pentru a putea defini căt mai îndeaproape, și mai laborios
travaliul lor istoriografic și cultural.
Raporturile epistolare dintre Miron Constantinescu și Eduard I.
Găvănescu învederează .în fond, două tipuri de găndire și comportament
istoric și cultural. Unul a fost pe deplin angajat politic, deținănd înalte
demnități în vărful ierarhiei de partid și de stat comunist și acesta a fost
Miron Constantinescu, în timp ce Eduard I. Găvănescu era apolitic, un
veritabil independent în găndire, viziune și comportament. Găndirea
marxistă și materialist istorică al căror adept convins s-a declarat și a fost
Miron Constantinescu i–au marcat, decisiv, întreaga viziune și concepție
istorică. În lumina acestor determinații înțelegem reducționismul exegezelor
istorice proprii marxiștilor, refractari la viziuni și abordări de tip pluralist în
materie de hermeneutică istorică, specifice doctrinei liberale și al al cărui
adept a fost și a rămas, mereu Eduard Găvănescu. Remarcăm, cu admirație,
faptul potrivit căruia Ed. Găvănescu cu toate că nu a fost membru al
partidului comunist, totuși el a deținut funcții de conducere precum cea de
director al Școlii Pedagogice din Arad (1954-1960), rector al Institutului
Pedagogic din Arad (1959 -1960) și șef al Comisiei de Învățămînt de pe
lăngă Consiliul Popular Arad. Aceste ,,promovări” în funcții nu s–au datorat
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unor duplicități comportamentale ci, ele au fost expresia aprecierilor operate
de factorii politici de decizie ai Aradului acelei perioade de crăncen
stalinism asupra ținutei lui Eduard Găvănescu. Cu toții au văzut în el, așa
cum, de altfel a fost un autentic om de cultură, un mare și respectat dascăl
de întreaga comunitate pedagogică a Aradului și nu în ultimul rănd un
asiduu și harnic cercetător–istoric definit de reale viziuni și conduite
democratice și patriotice.
Corespondența lor pune în lumină, deci, vizibile și tranșante
disocieri, diferențe ,rupturi chiar datorate în primul rînd formării lor
intelectuale, lecturilor și cercurilor intelectuale pe care le–au frecventat.
Unul, precum M .Constantinescu, după cum singur o declară în
corespondența de față încă din anii liceului și apoi ai universității era atras și
cucerit de ideologia și filozofia marxistă, în timp ce Eduard Găvănescu era
prin excelență o personalitate liberală ca și găndire, viziune și conduită,
profund marcată de patriotismul și curajul opiniilor de tip liberal. Și dacă au
fost atăt de diferiți, totuși, destinele lor s-au și intersectat pe ,,frontul” iubirii
amăndurora pentru istoria Transilvaniei romănești într–atăt de demnă și
plină de jertfe. Transilvania cu tot trecutul i–a fascinat și i-a captivat pe
amăndoi, încăt travaliul lor istoriografic, a fost, în fond, un omagiu adus
acestei legendare Țări Romănești intracarpatice și tuturor eroilor ei martiri
care au ridicat–o la statutul de SPAȚIU SACRU AL DEMNITĂȚII ȘI
STATORNICIEI ROMĂNEȘTI.
CORESPONDENȚA DINTRE MIRON CONSTANTINESCU ȘI ED.
I. GĂVĂNESCU
1.

Stimate Tovarășe Găvănescu,

20 X 62
Am primit scrisoarea dvs. la sfîrșitul lunii septembrie și vă
mulțumesc pentru explicațiile date privitoare la activitatea din perioada
primului război mondial a lui Ioan Mihuț ,leader social–democrat mai puțin
cunoscut în literatura noastră istorică. Nu v-am putut răspunde mai curînd
pentru că am avut o gripă tenace de care n-am scăpat decît acum. La
rugămintea C.D.P.10 am citit lucrarea colectivului din Arad de pedagogi și
10

. Credem că M. Constantinescu a greșit prima inițială, unde în loc de E a scris C. În fond,
este vorba de inițialele Editurii Didactice și Pedagogice, unde de fapt, cartea va apare abia
în anul 1964.
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istorici referitoare la Preparandie11, lucrare pe care am restituit-o editurii la
15 oct. cu unele scurte concluzii. În general părerea mea este favorabilă;
consider că ar căștiga în fața cititorului dacă ar fi descărcată de amănunte nu
totdeauna semnificative, dacă s-ar întări și sistematiza unele capitole (spre
pildă cap. I. și cap.VI), dacă s-ar adînci interpretarea datelor istorice și
pedagogice. Partea mai bună a cărții e formată din cap. II, IV, V, dar și aici
cred că sînt necesare unele modificări. Astfel, aspectele locale ale revoluției
din 1848-1849 nu sunt tratate decît fugitiv iar problemele legate de
contribuția Aradului la Unirea Transilvaniei mai deloc12.
11

. Se referă la volumul Preparandia din Arad, apărut în anul 1964 la Editura Didactică și
Pedagogică din București elaborat de Vasile Popeangă,
Ed.I.Găvănescu, Victor
Țîrcovnicu. Acest volum a fost gândit întru omagierea acestei venerabile și demne instituții
școlare la împlinirea, în 15 noiembrie 1962, a celor 15o de ani de la înființarea ei. Cinste
autorilor ei și în special vrednicului ei tînăr director de atunci, care avea 42 de ani, V.
Popeangă căruia destinul i-a rezervat șansa de a vedea împlinită inițiativa demnului său
predecesor Ed. Găvănescu. (V. Popeangă între 1954-1960 a fost director adjunct pe
lăngă ,,directorul lui” cum îi plăcea să spună prof. Ed.I. Găvănescu față de care avea o
prețuire nețărmurită. Din 1960, după ce Ed.Găvănescu și-a dat demisia, reîntorcâdu-se la
Liceul ,,Ioan Slavici” (azi, Colegiul ,,Moise Nicoară,,) V. Popeangă devine director plin al
Școlii Pedeagogice din Arad, pînă în 1978, exercitînd astfel unul din cele mai longevive
mandate de director din istoria școlii) Suntem convinși că au trăit dezămăgire firească
pentru că n-au putut întâmpina, cu volumul tipărit, sărbătorirea școlii. A apărut la doi ani,
după aniversare. A fost, totuși o mare biruință culturală într-o vreme în care cenzura
regimului era foarte atentă. Din cauza ei, referate peste referate care, i-au tergiversat
tipărirea în timp optim. Dincolo de toate opreliștile și obstacolele pe care le-a traversat
această carte în drumul ei, ea rămâne o realizare culturală de netăgăduit datorată autorilor
dar și referenților știuți și mai puțini știuți, cărora nu le-a fost deloc ușor să pledeze pentru
o monografiere a unei instituții ridicată cu aprobarea împăratului dela Viena, Francisc I,
capul Imperiului Habsburgic, stăpân și peste Banat, Crișana, și Transivania. Această
monografie a fost între primele de acest gen, din istoriografia vremii de atunci, dedicate
unei școli cu un asemenea profil și care a apărut, totuși, este adevărat, spre sfârșitul
regimului bolșevic–stalinist din România. Se pare că ,,ajutorul” lui Constantinescu în
apariția acestei cărți nu poate fi tăgăduit. Credem că el a fost mai mult decât un referent al
acesteia .
12
. Este simptomatică această observație altminteri, și recomandare întemeiată și
deopotrivă, justificată, venită din partea unui lider comunist care lucra atunci în cadrul
Institului de Istorie ,,Nicolae Iorga” din București, ca șef de secție. Trebuie să recunoaștem,
și „Să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului”, că din această perspectivă Aradul a avut un
sprijin în persoana fiului său Miron Constantinescu, cel care a pledat, dintr-o poziție
„centrală” am numi-o noi, poate, între cei dintîi, din perspectivă istoriografică, spre a-i fi
recunoscut Aradului locul pe care, de altfel, l-a avut, de primă importanță, în lupta de
eliberare națională și pentru unirea Transilvaniei cu Vechea Românie .
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Probabil că în curînd veți primi din partea editurii știrile ce vă
interesează; sînt convins că lucrarea, îmbunătățită, va putea vedea lumina
tiparului. În legătură cu activitatea lui V. Goldiș ne-ar interesa părerea dvs.
despre ziarul „Romînul ”și relațiile sale cu „ ribuna”(arădeană); care au fost
motivele divergențelor (Prof. Silviu Dragomir trece rapid în broșura sa peste
acest moment fără a-l explica) cum și în ce scop au fost duse tratativele din
1912/1913 cu guvernul Tisza și poziția lui Goldiș față de acestea. De
asemenea cum explicați colaborarea lui Caragiale și Vlahuță tocmai la
„Romînul”, colaborare pe care Goga a ironizat–o ?
În atît de intresantul dvs. „referat” 13 din vară explicați criza din
1910-1911 printr-o adnotație a lui Vasile Goldiș privitoare la manevrele
ambițioșilor Vasile Mangra și Roman Ciorogariu; probabil că au fost și
cauze mai profunde, schimbări de poziții în lăuntrul unor grupări ale
burgheziei romîne din Transilvania, poate și manevere politice ale unor
vîrfuri politice din Vechiul Regat ( I.I.C. Brătianu etc.).
Ne-ați scris despre ,,Jurnalul” lui V.Goldiș și ați dat unele extrase
semnificative–cum și unde ar putea fi studiat acest manuscris? există copii
dactilografiate?
13

. Este exprimată aici, cu adevărat, aprecierea de care Ed. Găvănescu s-a bucurat, ca istoric
în ochii lui M. Constantinescu. Acesta îi cunoștea preocupările, minuțiozitatea și acuratețea
investigațiilor sale. Nu întîmplător el înţreține această corespondență prin intermediul
căreia, după cum mărturisește, afla multe informații de certă valoare istorică Așa ne putem
explica de ce lui Ed. Găvănescu i se solicită referate științifice pentru finalizarea tratatelor
de ISTORIA ROMÎNIEI din anii 1960. Oare câți profesori de istorie din provincie au fost
solicitați să se pronunțe, din perspectivă științifică, asupra primei sinteze de istorie
românească editată în perioada anilor 1960. E posibil ca referatul la care face mențiune
laudativă Constantinescu în această misivă să fie cel legat de biografia lui V. Goldiș,
referat de peste 60 de pagini spunea într-alt loc prof. arădean. Suntem surprinși că acest
material, într-atât de extins, nu se află în arhiva sa personală. Acest referat, apreciem noi că
a constituit baza științifică a pledoariilor, în special ale lui Miron Constantinescu, de
reabilitare a marelui om politic și cărturar unionist și de repunere a înseși Aradului la locul
pe care îl binemerita în constelația centrelor care au prezidat cu înțelepciune și demnitate
marele act politic și național de le 1 Decembrie 1918. Așadar, prof. arădean trebuie să–I fie
recunoscut, în primul rând, meritul de a fi generat, această necesară restituire istoriografică
privind rolul istoric al Transilvaniei în destinul neamului românesc, respectiv al Aradului
cu instituțiile și personalitățile sale în marele act istoric de la Alba–Iulia. Credem că a fost
o fericită întălnire între un fost dascăl și un fost elev ajuns pe poziții de autoritate politică și
istoriografică în capitală și care animați profund fiind, de dorința unei eliberări a scrisului
istoric românesc de povara chinuitoare a dogmatismului stalinist care a încarcerat, abuziv,
trecutul nostru istoric și cultural, au trecut la fapte, valorificând un timp oportun pentru
vremuri de schimbare și în plan istoriografic.
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Problemele ne preocupă cu noua ediție a vol. I: și II, precum și
formularea unor aprecieri în partea introductivă a vol. III din „Istoria
Transilvaniei”.
Cu deosebită stimă,
Miron Constantinescu
2.

Stimate tovarășe profesor,

23 XII 62
Am primit scrisoarea Dvs. și vă mulțumesc pentru prețioasele
lămuriri ce mi le-ați comunicat privitoare la Unirea Transilvaniei cu vechea
Romînie14. M-a bucurat îndeosebi pasajul prin care exprimați intenția de a
evoca evenimentele și figurile epocii Unirii 15; desigur va rezulta o lucrare
memorialistică valoroasă–trebuie însă să procedați cu mult discernămînt16 și
să distingeți între V. Goldiș, Ioan Suciu, Aurel Lazăr care au avut o
orientare național-democratică și Alex. Vaida, I. Maniu, Șt. Cicio Pop care
au avut, cum a arătat încă N. Iorga, o altă orientare mult mai de dreapta
prohabsburgică, retrogradă.
Poziția lor trebuie judecată nu numai în raport cu guvernul de la
Budapesta ci și cu cel din Viena, relațiile cu Habsburgii și acoliții lor.
Interesant este din acest punct de vedere și momentul din vara lui 1915 la
care v-ați referit.
Volumul III din „Din istoria Transilvaniei” este elaborat și se află la
Direcția Presei17 de unde va ieși în curînd; are circa 600 de pagini
dactilografiate și este prevăzut în planul editorial al Academiei R.P.R.
Aci ninge liniștit și frumos, ieri a fost puțin viscol, dar astăzi este o
vreme nu prea rece, nici viforoasă. Vă urez multă sănătate și un an nou
fericit.
14

. Se confirmă din nou prețuirea pe care o nutrea M. Constantinescu față de Ed. Găvănescu
și nu ezita să o mărturiseacă argumentănd-o, invocând „prețioasele lămuriri” adică
informații istorice pe care dascălul arădean în calitatea lui de cercetător istoric cu
predilecție al luptei naționale a românilor din Transilvania și în special a românilor din
Banat și Crișana i le-a pus la dispoziția lui Constantinescu prin intermediul corespondenței ,
respective prin acel referat – studiu de aprox. 60 de pagini invocate în scisoarea de mai sus.
15
. Din păcate această lucrare, care, într-adevăr ar fi fost extrem de interesantă Ed.
Găvănescu n-a realizat-o .
16
. Surprinzător tupeul lui M.Constantinescu de a-i atrage atenția fostului său dascăl în
ceea ce privește evaluarea
marilor lideri unioniști de la 1918 prin grila exegezei
ideologice comuniste.
17
Denumirea pentru instituția cenzurii.
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Miron Constantinescu
3.

Tovarășe profesor Găvănescu,
4.

București, 11 febr. 1963

Am primit scrisoarea dvs. din ianuarie dar nu v-am putut răspunde
fiind plecat din București pentru finisarea vol. III din „Istoria Transilvaniei”.
Întors de curînd am aflat de la E.D.P. că lucrarea „Preparandia arădeană” a
intrat, în fine în planul de apariție al anului acesta (e posibil să apară chiar
în primul semestru); de aceea vă comunic vestea îmbucurătoare. Acad.
Daicoviciu18 a discutat la Cluj cu văduva regretatului profesor Silviu
Dragomir19 care a solicitat pentru văduva lui V. Goldiș 20 o îmbunătățire a
pensiei; mi-a scris să ridic această problemă în fața forurilor superioare 21 voi încerca22.
Dorința dvs. ca Academia să editeze mai multe lucrări despre
Transilvania23 cred că se va îndeplini, atît direct prin publicațiile Ed.
18

Constantin Daicoviciu (1898-1973) n.în loc.Căvăran, jud. Caraș-Severin. Academician
prof. și rector al Univ. din Cluj. Specialist în limbile clasice, și arheologie a condus cu
autoritate și profesionalism, Muzeul de Istorie a Transilvaniei, Institutul de Istorie și
Arheologie din Cluj al cărui director a fost, precum și șantierul arheologic de la
Sarmizegetusa –Regia. A deținut, în anii 60 ai sec. trecut și funcția de vicepreșdinte al
Consiliului de Stat. S-a impus în literatura de specialitate prin lucrări axate pe istoria și
civilizația daco-geților și continuitatea daco-romană în Dacia, respectiv etnogeneza
românilor.
19
Silviu Dragomir (1888-1962) n. în loc. Gurasada , jud. Hunedoara. Academician, prof. la
Univ. din Cluj. Istoric al revoluției de la 1848–1849; a elaborat o densă și documentată
monografie asupra lui Avram Iancu, de asemenea o monumentală lucrare: Vlahii din
Peninsula Balcanică în Evul Mediu. A fost ministru în mai multe rânduri între 1937-1940.
La Alba–Iulia, în 1918, a fost secretar al Marii Adunări Naționale. Soția sa se numea Flora
Dragomir. A avut gândul generos, pe lângă infuentul acad. Daicoviciu, de a demara un
demers nobil de ajutorare a văduvei Elena Goldiș. N-avea de unde intui că acțiunea ei va
declanșa reabilitarea lui Vasile Goldiș.
20
Elena născută Luțai din Arad; neavând nici un urmaș direct a rămas singură după decesul
soțului, în 9 febr. 1934 - Vasile Goldiș, acel „Părinte al Patriei” cum cu temei a fost numit
de Octavian Goga.
21
Adică a lui Gheorghe Gheorghiu –Dej și întregului staf politic și de stat.
22
M. Constantinescu s-a ținut de cuvînt, pledând și reușind să obțină împlinirea solicitării
pentru văduva Elena Goldiș, dar prea târziu, căci ea, între timp, decedase .
23
Miron Constantinescu recunoaște pledoariile insistente ale prof. Ed. Găvănescu ca
Transilvania și Istoria ei să ocupe un loc predilect în preocupările istoriografiei românești.
Ne permitem să subliniem că dascălul își are meritul său incontestabil în stimularea fostului
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Academiei cît și indirect printr-o nouă colecție ce va apare pentru străinătate
(în limbile rusă, engleză, spaniolă, franceză, germană) și care se va numi
BIBLIOTHECA HISTORICA ROMANIAE24, sub îngrijirea secției VIII a
(istorie) dar la editura „Meridiane”. Această colecție va contribui la
informarea opiniei publice mondiale asupra adevăratei istorii a Romîniei 25.
Sediul secretariatului este la Institutul nostru26.
Cele mai bune urări,
Miron Constantinescu
4.

Stimate tovarășe Ed. Găvănesc ,
București, 24 martie 1963
Am primit scrisoarea dvs. din 7 martie curent și vă mulțumesc
pentru salutări. Imi scrieți că la Arad a venit primăvara, ceeace mă bucură.
La București – din păcate nopțile sunt încă reci, uneori dimineața ne trezim
cu străzile îmbrăcate în zăpadă (spre pildă azi, 24 III) . Trebuie să recunosc
că mereu, mă gîndesc cu nostalgie la orașul adolescenței mele care și-a
păstrat pentru mine farmecul (ce constă din amintirea parcului de pe Mureș,
biblioteca Palatului Cultural, cursurile cîtorva profesori – Al .
Constantinescu, Nestor Blaga, Dvs., Ascaniu Crișan27 -, primele prietenii și
mai ales primul contact cu ideile noi ale marxism–leninismului.
Nu știu dacă mai trăiește tatăl celui mai bun prieten al meu, mort atît
de tînăr ( Puiu Martin), director al ziarului „Știrea” din Arad ce susținea
orientarea N. Titulescu se pare că după moartea unicului său fiu a pierdut
mult din puterea sa de muncă și din entuziasmul său, bietul Ioan Martin,
care cu atîta trudă scotea ziarul său, în mediul nu întotdeauna prieten din
Arad.

său elev M . Constantinescu spre preocupări de sinteză istorică privind Transilvania
exprimate în volumele „Din Istoria Tansilvaniei”.
24
Directorul acestei instituții a fost însuși Miron Constantinescu.
25
Iluzie mare! Se știe prea bine că în cea mai mare parte lucrările de istorie erau amprentate
de ideologic, așa încât adevărul istoric a fost adesea ocultat, mistificat pe altarul intereselor
doctrinare și deci politice.
26
Adică Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”, București, Bdul Aviatorilor nr. 1.
27
Toți aceștia au fost dascăli cu valoare de exemplaritate care și-au legat destinele vieții lor,
nu doar profesionale de însăși existența liceului pe atunci „Moise Nicoară” din Arad pe
care, alături de mulți alți profesori și din generațiile următoare l-au afirmat ca pe una din
școlile, cu valoare de etalon nu doar a învățămîntului arădean ci, și a învățământului
românesc.
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Despre pensia Elenei Goldiș am vorbit la locul cuvenit, acum se
îndeplinesc unele formalități necesare, care mai pot dura.
Sînt însă convins că noul prezidiu al Acadmiei, care înțelege mai
bine problemele ardelenești (Prof. Murgulescu, după cum știți a trăit mulți
ani la Cluj și Timișoara) va acorda sprijinul său văduvei lui V. Goldiș (al
cărui nume a intrat de anul acesta în manualul de clasa a XI a de „Istoria
Romîniei” la capitolul despre Unirea Transilvaniei 28). Pînă la rezolvarea
chestiunii ajutați-o puțin dvs. care sînteți mai aproape de dînsa.
Trimiteți-mi, negreșit cîteva date privitoare la această bătrînă de 83
de ani, desigur venerabilă, ne-ar fi utile la rezolvarea problemei: date
biografice scurte, activitate social-patriotică, dacă are rude apropiate care o
îngrijesc, adresa exactă, o cerere pentru pensie personală. Acad. Daicovici,
Acad.A. Oțetea29 și cu mine ne vom ocupa de formalitățile amintite.
Mă interesează mult preocupările dvs. istorice; am și astăzi cele două
broșuri despre Ioan Monorai (una a fost menționată în noua ediție a III-a

28

Într-adevăr, Vasile Goldiș este menționat în acel manual care a purtat girul Institutului de
Istorie, respectiv al lui Miron Constantinescu. Că așa a fost o demonstrează existența în
arhiva personală a înaltului demnitar comunist de atunci, respectiv în șpalturile corectate
ale manualului de Istorie pentru clasa a XI a. Textual, marele unionist arădean apare
menționat astfel: „Este pentru prima dată în istoriografia română din perioada anilor
stalinismului sovietic, și mai ales într-un manual școlar de liceu când este amintit fie și doar
unul dintre mulții „ părinți ai Patriei Romîne ”. Meritul lui Miron Constantinescu în această
privință este incontestabil căci el de la nivelul autorității sale politice și istoriografice a
putut influența, decisiv, o asemenea, parțială restituire și evaluare istorică. Evident, că
„motorul”unei asemenea reparații istorice a fost profesorul său de istorie Ed. Găvănescu
care l-a stimulat cu informații și argumente menite a-l convinge pe fostul său elev, ajuns
înalt demnitar politic să pledeze pentru introducerea pentru întîia oară, în era comunistă, a
numelui autorului principal și a propunătorului Rezoluțiunii istorice de la Alba-Iulia, Vasile
Goldiș, într-un manual de istorie. Plasăm această faptă și într-un context istoric ce va fi
definit sub expresia de „dezgheț politic” în raport cu U.R.S.S. și care în anul următor, 1964,
va primi prin cunoscuta „Declarația din aprilie” noi accente.
29
Andrei Oțetea (5 aug. 1894-20 martie 1977) n. în sat. Sibiel, com. Săliște, jud. Sibiu .
Acad. Prof. univ. la universitățile din Iași (1927-1947) și București (1948-1964). Director al
Institutului de Istorie „N. Iorga” și vicepreședinte al Academiei lumii latine din Paris.
Specialist în istoria universală și deopotrivă al istorei naționale, a fost redactor responsabil
al vol. III din tratatul de ISTORIA ROMÎNIEI; de asemenea, autor al sintezei „Renașterea
și Reforma” (1941, 1964, 1968), „Tudor Vladimirescu și revoluția din 1821” , „ Francois
Guichardini . Sa vie la politique et sa pensee politique” Paris 1927 ș .a.
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„Din Istoria Transilvaniei” , vol . I) dacă aveți extrase din „Hotarul” 30 sau
alte publicații de care vă puteți dispensa trimiteți-ni-le.
La Institutul de Istorie–vom dota biblioteca, fostă a lui N.Iorga care se
află acum la institut.
Nu cumva se găsește la Arad „Iobăgia” lui Ion Rusu Șirianu 31 – la
București o caut de patru ani și nu intră la nici un anticariat?
Lucrarea despre „Preparandia Arădeană” este într-un stadiu avansat
– cred că va apare în mai–iunie anul curent. „Din Istoria Transilvaniei” vol.
III este la cules (600 pagini dactilografiate). Mă concentrez asupra studiului
arhivelor anului 1918 în vederea lucrării prevăzute de institut privitoare la
Unirea Transilvaniei32.
Vă urez multă sănătate și multe noi primăveri cu ghiocei, în frumosul
oraș pe care socialismul l-a dezvoltat și împodobit - Aradul.
5

Stimate tovarășe prof . Găvănescu,
București, 15 VI 1963

30

Afost una din revistele, poate cele mai importante, ale Aradului interbelic. Ea a coagulat
întreaga energie creatoare, cultural-literară, artistică, istorică a urbei, fiind, un factor de
afirmare a forței culturale românești din Arad.
31
Ion Russu Șirianu (1864-1909) n. la Șiria, jud. Arad, nepotul după mamă al lui Ioan
Slavici. La 20 de ani, după absolvirea Școlii Pedagogice din Deva ajunge la București,
predând istoria la Școala Normală și la Liceul de fete. Se afirmă ca unul dintre cei mai
talentați și viguroși gazetari de la sf. sec. XIX și încep. sec. XX. Și-a legat numele, în
special, de două gazete românești ardelene: „Foaia poporului” (1893) și „Tribuna
poporului” (1897-1904) care devine din 1904 „Tribuna”. A publicat doua excelente volume
de istorie socială și politică din păcate puțin cunoscute și valorificate de istorici: „Iobăgia”,
vol. I (pînă în sec. XV), Arad, 1908; și „Romînii din statul ungar ”, Arad, 1904. Prin presă
dar și prin activitatea sa de deputat al românilor din cercul electoral Chișineu – Criș în
parlamentul Ungariei a contribuit, decisiv, la reluarea activismului politic, fiind astfel un
precursor al luptelor pentru dezrobire și întregire națională.
32
Este vorba de volumul „Desăvîrșirea statului național unitar romîn. Unirea transilvaniei
cu Romînia”, sub coord. Miron Constantinescu, Ștefan Pascu, Editura Academiei R.S.R.,
București, 1968. Este demn de observat că proiectul istoriografic românesc centrat pe
întâmpinarea sărbătoririi a 50 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România a fost demarat,
la nivelul Institutului de Istorie ,,Nicolae Iorga” încă din 1963. Demersurile acestui institut
au fost dublate de ale Institutului de istorie a P .C . R . precum și de ale istoricilor C.C .
Giurescu cu a sa excelentă apariție: Transilvania în istoria poporului romîn (1968) și Ștefan
Pascu cu voluminosul său volum Marea Adunare Națională dela Alba–Iulia (1968) și
Unirea Transilvaniei cu Romînia, volum apărut sub egida Institutului de Istorie al P. C . R .
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Am primit la 15 mai c. ultima dvs. scrisoare iar recent, acad.
Daicoviciu mi-a confirmat celei adresate d-sale 33. Vă mulțumim pentru toate
precizările făcute; secția de științe istorice a propus Academiei acordarea
unui ajutor de aproximativ jumătate din totalul cheltuielilor . Așteptăm
răspuns.
Broșura despre problema națională a fost între timp tradusă și
studiată; este cu toate limitele ei–foarte interesantă și va fi predată împreună
cu traducerea, Bibliotecii Academiei. Prof. G. Vlădescu Răcoasa director
general adjunct al acestei biblioteci a și citit-o cu bune comentarii.
Sper că ați văzut în ,,Din istoria Transilvaniei” vol. II, ediția II că figura lui
Goldiș este pusă într-o lumină favorabilă, așa cum merită pentru ceea ce a
făcut, mai ales în perioada 1918 34. Traducerea textului lucrării sale vi-o
voi trimite integral, imediat ce vom avea cîteva exemplare.
Colecția ,,Bibliotheca Historica Romaniae” și-a început activitatea
la centrala Academiei în sediul Bibliotecii; scopul este de a face cunoscută
adevărata istorie a țării noastre peste hotare. Spre pildă ,,Din istoria
Transilvaniei” va apare în limbile franceză și germană în scurt timp.
Dvs. ce faceți? Cum o duceți cu sănătatea Mie puteți să-mi scrieți la
București în timpul verii, întrucît voi pleca în concediu abia în septembrie
fiind ocupat cu cursurile centrale de perfecționare care au loc în iulie și
august.
Multă sănătate și fericire.
Miron Constantinescu
6.

Stimate tovarășe profesor,

10 iulie 1963
Am primit scrisoarea dvs. din 28 VI a.c. și am adus conținutul ei la
cunoștința și a tov. acad. Daicovici care mi-a confirmat primirea la Cluj a
scrisorii adresate de dvs.35.
Am aflat cu bucurie că ați reușit să parcurgeți maratonul unui
examen de maturitate ( 7 zile ori 14-15 ore / zi ), și anul acesta, după alte
33

Deci, Ed. Găvănescu a corespondat și cu acad. C . Daicoviciu. Arhiva prof. arădean,
însă, nu păstrează nici o scrisoare. Probabi , corespondența a fost prilejuită de demersurile
de ajutor financiar inițiate de soția Flora Dragomir, pentru văduva Elena Goldiș din Arad.
Bănuim, că Ed. Găvănescu i-a transmis și lui C. Daicoviciu date legate de biografiile
soților Vasile și Elena Goldiș.
34
ATENTIE trebuie o notă. Să compar vol. I cu II, neapărat spre a vedea dacă există
diferență privind ,,rescrierea” lui V.Goldiș?
35
Deci se confirmă ipoteza noastră, emisă, mai sus, la nota 23.
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patru decenii–sînteți demn de cele mai înalte laude. Eu am fost anul acesta
oarecum cocandidat la examenul de maturitate pe care l-a dat fiul meu,
Radu. Într-adevăr n-a fost un examen ușor mai ales la matematici , chimie ,
fizică . Radu a reușit destul de bine mai cu seamă la economie politică
filozofie , socialism , și bazele darvinismului unde a luat peste 9 dar și la
științele fizico –matematice unde a obținut 8. Acum se pregătește pentru
concursul de admitere la facultate ( geologie). Observațiile dvs. privitoare le
examene și concursuri sînt întemeiate și trebuie meditate; ele au toate
neajunsurile la care vă referiți, dar nu putem renunța la criteriul lor. Defectul
principal al bacalaureatului constă, după părerea mea, în faptul că nu este
încă un examen de maturitate intelectuală, mai exact de mod de gîndire ci de
volum al cunoștințelor, de acumulări cantitative și nu de interpretări
calitative corespunzătoare vîrstei.
Ar trebui redus numărul obiectelor și aria materiei de examinat și
pus accentul pe judecată și interpretare.Școala de 12 ani va rezolva– cred–
mai bine multe probleme(absolvenții ei vor termina la 19- 20 de ani ,deci
mai apți pentru un examen de maturitate.
Tînarul cercetător care v-a căutat se numește Porțeanu 36 și studiază
alături de alții problemele anului 1918 în Transilvania. Vă va fi foarte
recunoscător dacă îl veți sprijini în cercetările sale. Adresa lui este la același
institut.
Lucrarea lui V. Goldiș a fost tradusă și depusă (original+ traducere )
la Biblioteca Academiei R.P.R. unde nu se afla.
Vă urez multă sănătate și odihnă bună în perioada concediului. Și eu
rămîn pînă la 1 septembrie în București, deși familia mea se află din 26
iunie la Constanța. Bine că zilele toride au trecut (numai să nu vină !).
După 1 IX voi pleca pentru o cură balneară. Cu bine,
Miron Constantinescu

7.

Stimate tovarășe profesor Găvănescu37 ,
17 IX 63

36

Alexandru Porțeanu (11 ian. 1934- ) n. în Oradea; studii univ. în București; doctorat în
istorie în 1975. Studii axate pe istoria modernă a României; Colaborator la volumul
coordonat de Miron Constantinescu și Ștefan Pascu, Desăvîrșirea unificării statului național
romăn. Unirea Transilvaniei cu vechea Romînie; de asemenea la Compendiu de Istoria
Romîniei 1969 și 1974 (în limba franceză, Paris 1970).
37
Este prima scrisoare dactilografiată !
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Sper că v-ați petrecut bine concediul la Timiș și că vă reluați
activitatea cu noi puteri . Ilustrata mea cred că v-a găsit ( pe la 15 VIII a.c. )
la preventoriu. Vă scriu acum din nou la Arad, întrucît presupun că sunteți
acasă de la începutul lui septembrie. Am avut mult de lucru în vara aceasta
și am stat la București; familia a fost însă la mare și apoi la munte, unde s-a
odihnit și reîmprospătat. Copiii încep mîine școala, iar băiatul cel mare dă
concursul de geologie la Universitate. Soția mea și cu mine vom pleca la
sfîrșitul lunii la Karlovi Vari în R.S.C.S. 38 pentru un tratament balnear de
patru săptămîni.
În fine am gătat ca să mă exprim ardelenește, vol. care este în formă
de machetă tipărită (Din istoria Transivaniei). A mers destul de greu pentru
că perioada 1918-1947 este puțin elaborată pînă acum. Rezumatul lucrării
lui V .Goldiș este terminat și vă va fi trimis săptămîna aceasta.
Cartea despre ,,Preparandia arădeană” s-a împiedicat pare-se de un
referat. Nu cunosc detalii dar sper să poată reveni la linia de plutire - am
apreciat-o favorabil și o consider o lucrare interesantă și valoroasă39.
Preocupările dvs. . științifice mă interesează mult și vă doresc să le
duceți pînă la capăt cu bine.
Multă sănătate,
Miron Constantinescu
8.
Tovarășe profesor Găvănescu, 40
(dec. 1964)
Am citit–cu mare întîrziere–scrisoarea dvs. din 10 oct. a.c. care
sosise la București în perioada cît mă aflam în Cehoslovacia (4 oct.-4 nov.);
38

Inițiale ce prescurtau denumirea statului socialist, pe vremea aceea, Republica Socialistă
Cehoslovacia.
39
Ce drum sinuos și plin de greutăți, de obstacole a avut volumul monografic ,,Preparandia
din Arad”, semnat de cei trei dascăli ai acestei școli cu statut de premieră culturală
românească, dintre care doi i-au fost și profesori emeriți: Ed. Găvănescu și V. Popeangă.
Se poate reține că M. Constantinescu a sprijinit pe cât i-a fost cu putință apariția aceste
cărți; și totuși, pe când se credea că totul merge spre finalizarea tipăririi ei, un alt obsacol,
cu certitudine, neașteptat a apărut: un nou ,,referat” cerut, desigur de cenzura atotvigilentă
și atotneadormită, comunistă.Așadar, corespondența de față ne lămurește, pe deplin, de
avatarurile pe care le-a traversaat acest volum, ca atătea alte mii, și mii de cărți, spre a
putea vedea ,,lumina zilei”, în noaptea tenebroasă a totalitarismului bolșevic.
40
Spre surprinderea noastră scrisoarea este nedatată. Credem că scrisoarea a fost trimisă la
sfârșitul lunii noiembrie, întrucât ștampila din Arad poartă data de 2 dec. 1964.
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întors în țară am avut cîteva drumuri de făcut pentru a încheia unele lucrări
științifice, la Cluj, la Arad, la Constanța. În fine am terminat cu călătoriile
obositoare și am reluat de cîteva zile munca de cercetare.
La Praga am avut întrevederi interesante cu istoricii cehi, privitoare
la pregătirea noastră în vedera Congresului mondial de științe istorice ce se
va ține în august 1965 la Viena. Se pare că vom participa masiv și unii și
alții.
La Constanța s-a desfășurat o sesiune științifică arheologico–istorică
în care cercetătorii dobrogeni au prezentat lucrări valoroase despre
materialele descoperite în Tomis recent; ne-am alăturat și cîțiva bucureșteni
(V. Diculescu, C.C. Giurescu, H.H. Stahl, I . Vlăduțiu, cel ce vă scrie) cu
unele comunicări de istorie modernă, medievală, etnografie. Sesiunea a fost
apreciată de auditoriu ca de înalt nivel. Comunicarea mea de la Constanța o
voi dezvolta pentru Viena. (Tema: ,,Unele aspecte ale formării națiunii
romîne în secolele XVIII-XIX”)
Trebuie să mă scuz că la Arad fiind (în ziua de 21 XI) nu am putut
trece pe la dvs.; două ședințe la muzeu, una la biblioteca Palatului Cultural
și o întrevedere cu dl. Octavian Lupaș mi-au consumat tot timpul; la 20 și 30
de minute am plecat spre București. Sînt oarecum nemulțumit de sectorul de
istorie de la muzeu–în două luni și jumătate n-au lucrat pe tema dată (1918)
nimic! Am discutat f. serios de data aceasta și am remaniat colectivul. Să-i
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vedem la treabă!41. Ați primit lucrarea noastră despre problema națională în
Austro–Ungaria?
Omagiile mele soției dvs.Vă salută,
Miron Constantinescu42
9.
Stimate tovarășe Găvănescu,
București, 24 I 1965
Stimată doamnă,
În primul rînd trebuie să mă scuz că de atîta timp nu m-am
învrednicit să vă scriu decît o felicitare de an nou care sper că v-a parvenit
telegrafic. Sînt însă sigur că mă veți înțelege și ierta dacă veți cunoaște
mulțimea treburilor care mă presează în legătură cu pregătirea lucrărilor
Congresului științelor istorice de la Viena (august 1965). Este posibil în
același sens, să facem o călătorie în străinătate împreună cu acad. Daicovici
C . în luna februarie.
41

Este o apreciere critică la adresa acelui colectiv care a demonstrat delăsare și sfidare, în
fond, în ceea ce privește împlinirea unor atribuții profesionale, față de o tematică istorică
extrem de sensibilă. Se prefigura în anul acela, fie și în ,,surdină”, cinstirea Unirii
Transilvaniei cu Vechea Românie. Atitudinea acelui colectiv a fost văzută, probabil, ca un
boicot cu accente șovine vizavi de inițiativa instituțiilor centrale ale vremii în condițiile în
care instituția muzeală de la vârful conducerii ei și până la structura personalului de
specialitate era de origine alogenă. Indiscutabil, că pe fondul unei asemenea percepții,
altminteri reale, inactivitate la secția de istorie, îndeosebi, se va promova peste un deceniu
soluția, începând cu anul 1974, a unei remanieri la nivelul conducerii prin aducerea prof.
Nicolae Roșuț de la Liceul Pedagogic din Arad ca director al Muzeului județean Arad.
Deopotrivă, în acest context, noul director a trecut la o primenire a personalului
muzeografic cu tineri specialiști animați de autoformare și afirmare instituțională, aidoma,
directorului lor. Rezultatele muncii lor științifice și muzeografice, (dovadă sunt cele 9
numere editate din revista ,,Ziridava” numai între anii 1974-1980; nr. III-XI, in timp ce în
același interval de timp de 6 ani, respectiv între 1967-1973 au fost editate doar două
numere) au confirmat intențiile tuturor. Nu poate fi uitată nici împlinirea de excepție, nu
doar pentru vremea aceea, și anume realizarea unei noi expoziții permanente de istorie, atât
din punct de vedere tematic cât mai ales al etalării expoziționale, conferidu-i acesteia
atractivitate și modernitate la nivelul cerințelor anilor 1977 -1978 și nu în ultimul rând
aprecieri la nivelul altor instituții muzeale din țară și mai ales a publicului vizitator.
42
Pe pagina a 2-a verso a scrisorii originale a lui Miron Constantinescu trimisă dascălului
său Găvănescu și ajunsă în Arad potrivit ștampilei în 2 dec. 1964 se află consemnate
principalele idei–probleme care au făcut obiectul scrisorii de răspuns a prof. Găvănescu din
data de 5 dec. 1964: Broșura Prăbușirii Monarhiei Austro–Ungarie. Chestiunea națională.
Situația din școlile medii. Deshumarea lui C. Teodorescu. Expunerea mea despre
Reuniunea învățătorilor arădeni”. Din motive de timp, probabil, nu s-a mai copiat originalul
ci doar au fost consemnate principalele teme.
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Programul Congresului de științe istorice (care va dura 5 zile) este
foarte vast și multilateral-sper să apară într-unul din numerele viitoare ale
revistei ,,Studii”. Romînia va prezenta, probabil, un raport (Ștefan Pascu), 5
conferințe și numeroase comunicări și intervenții interesante. Vor fi,
desigur, publicate într-o culegere.
Ați primit referatul nostru de la conferința budapestană ? L-ați
citit ? Nădăjduiesc că atît dv. cît și scumpa dv. soție sînteți sănătoși și voioși
!?
Iarna, pare-se, anul acesta nu și-a arătat încă toată puterea; fiți
prevăzători ne poate surprinde în lunile ce urmează. Pînă-n aprilie nu o
considerăm încheiată. Care este starea climatică a Aradului ? Poate voi trece
pe acolo în martie. Pînă atunci vă asigură de toată stima sa, Miron
Constantinescu
10 .

Tovarășe profesor,
3 III 1965

Am primit scrisoarea dvs. din 15 II a.c. și nădăjduiesc că ați trecut
iarna cu bine, fără răceală sau gripa ce bîntuie pe aici. Vă doresc atît dvs. cît
și doamnei, în primul rînd multă sănătate. Felicitări de 8 martie!
Pentru a înțelege mai bine lucrarea noastră despre ,,Problema
națională în Austro –Ungaria” este necesar să se țină seama de faptul că
face parte dintr-o suită, dintr-o serie de lucrări romînești închinate aceleeași
teme mari: istoria Austro–Ungariei în perioada 1900-1918. Ca celelalte
studii ,,problema agrară”, capitalul financiar, ,,situația internațională” și mai
ales ,,mișcarea muncitorească și social– democrația” completează studiul
nostru. Toate la un loc formează un întreg. Situația internațională e în
referatul lui Oțetea.
În scrisoarea dvs. ridicați unele chestiuni de alt ordin decît științific
istoric; de aceea mă văd nevoit să vă contrazic.
Iată, am în față Anuarul Statistic al Romîniei (1964) și citesc la
pag. 592: producția de oțel (și doar trăim în era oțelului!) a Romîniei în
1938 era de 284 mii tone iar astăzi este de peste 270 mii tone situîndu-ne
pe scara mondială printre producătorii mijlocii de oțel, de unde eram la
coadă. O creștere de peste nouă ori, cine a realizat-o ? Sau la gaze naturale
(materia primă excelentă pentru industria chimică cea mai variată) la pag.
585: în 1938 2036 mil. m. cubi iar în 1963-14548 milioane m. cubi, o
creștere de peste 7 ori! Cifrele acestea ne privesc pe fiecare pentru că se
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răsfrîng în viața fiecărui cetățean al țarii. Dacă progresul în agricultură e mai
lent, aceasta se datorește specificului acestei ramuri de producție:
cooperativele de producție agricole care se dezvoltă tot pe baza proprietății
sociale a principalelor mijloace de producție, vor stimula acest progres. Spre
comparație iau cea mai înaintată țară capitalistă, S.U.A. unde media anilor
1958-1962 a fost de 3153 mii tone grîu, dar producția anuală din ultimii trei
ani a descrescut vezi pag. 608: 1961------------33604 mii tone
1962------------29765 mii tone
1963----------30961 mii tone
Producția Romîniei de grîu ,media anilor ,1958 -1962 a fost de 3682 mii
tone.
1961------------3990 mii tone
1962------------4054 mii tone
1963------------3799 mii tone
Toate cifrele anuale sînt deasupra mediei. Cum se explică toate aceste
cifre? De nu prin superioritatea orînduirii socialiste asupra celei capitaliste?
prin conducerea treburilor de către clasa muncitoare. Unele neajunsuri ale
perioadei de trecere spre comunism se datoresc tocmai caracterului tranzitor
al perioadei. Iată de ce eu, care de peste treizeci de ani (de la Arad) sînt
adept al marxism –leninismului rămîn și voi fi pînă la capăt devotat acestei
cauze și partidului ei!43 Cu bine, Miron Constantinescu

43

Aici este mărturisită o profesie de credință a lui Miron Constantinescu în maniera unui
autentic communist, și atașat soldat al marxism–leninismului. Aceste confesiuni de
atașament din partea lui trebuie înțelese și ca un răspuns la critica și contestațiile tranșante
pe care Ed. Găvănescu le-a făcut clasei muncitoare în calitatea ei de conducătoare a
societății potrivit tezei oficiale a regimului socialist. În fond, Ed. Găvănescu voalat,
indirect, critica politica partidului totalitar bolșevic. Miron Constantinescu prudent, știind
că corespondența unui nomenclaturist este sub ochiul vigilent al serviciilor de securitate, a
luat atitudine față de profesorul său pe care a încercat să-l capaciteze de eroarea în care se
află recurgănd la o demonstrație cu argumente din arsenalul statisticii economice, pentru a
evidenția valențele societății socialiste românești în raport cu cea capitalistă, respectiv,
modelul actual al acesteia, cea americană. În realitate, Miron Constantinescu prin răspunsul
dat fostului său dascăl din anii de liceu, din Arad, a încercat să se apere pe sine dar și
regimul socialist al cărui slujitor era!

469

Stimați tovarăși Găvănescu 44
București,12 XII 1965

11 .

Am primit scrisoarea dvs. interesantă și plăcută, pare-se că una
anterioară s-a rătăcit45 pentru că nu a ajuns pînă la mine. Doream mult în
toamna aceasta să vin la Arad dar mi-a fost imposibil, nu m-am putut
îndepărta de București. Sper însă în cursul iernii să pot face această
călătorie, în ianuarie sau februarie 1966.
Între timp a apărut ,,Breve histoire de la Transilvanie”
și ,,Desintegration de la Monarchie austro – hongroise” (1900-1918):
probabil prima să fi ajuns la Arad.
Colecția ,,B.H.R. ,,46 a realizat pînă acum nouă titluri în seria Studii
( 9 ,, La romanite du roumain ,, ,de acad . Al . Graur)
și
patru ,,Monografii”. Numai în seria ,,Albume” n –am putut din cauza
condițiilor tehnice să edităm ceea ce voiam. Pentru străinătate albumele
trebuie să fie tipărite într-o înfățișare excepțională–altfel nu se pot impune.
Pregătim și un album istoric pentru școli, studenți și marele public; va fi
elaborat sub îndrumarea acad. Daicovici, prof. C.C. Giurescu 47 prof. Ștefan

44

Este o formulă de adresabilitate ireverențioasă, care nu exprimă, în ciuda cuvîntului
„stimați”, respectul față de o familie căreia trebuia să-i manifeste prețuirea necondiționată.
Și apoi, soția prof. Găvănescu era , cu adevărat, o veritabilă doamnă și nicidecum o
„ tovarășă ” în sensul atribuit de limbajul nomenclaturii comuniste.
45
Se recunoaște astfel că organele de securitate au operat reținerea acelei scrisori. A fost
dat astfel un semnal prof. Găvănescu despre vigilența pe care trebuie să o aibe în
corespondența sa.
46
Bibliotheca Historiae Roumaniae.
47
C.C. Giurescu (26 oct.1901-13 nov.1977) n. la Focșani. Acad. prof al Univ. din
București. Istoric de prestigiu cu operă reprezentativă pentru istoriografia și cultura
româneacă. Autorul unor monumentale lucrări de sinteză precum „Istoria Romînilor”
(sinteză elaborată între anii 1935-1946); „Istoria pescuitului și a pisciculturii în Romînia” ,
Buc., 1964; „Viața și opera lui Cuza Vodă”. „Istoria pădurii romînești din cele mai vechi
timpuri pînă astăzi”,Buc., 1975 „Transilvania în istoria poporului romîn”, Buc. 1967 și
multe, multe, altele. Opera sa va dura în cultura românească căci o recomandă rigoarea
documentară, sobrietatea, și pertinența exegezelor științifice proprii marelui istoric. A făcut
parte din guvernările anilor monarhiei autoritare carliste. A suferit ani grei de temniță
comunistă, în cadrul căreia a lucrat, alături de marea elită a neamului, la Canal, îndurând
regimul de prigoană și exterminare fizică și psihică, precum toți martirii acelei negre și
urgisite perioade istorice.
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Pascu48 etc. Activitatea la minister49 îmi cere foarte mult timp; lucrez pentru
știință doar după mesele și duminica. În nici un caz nu voi întrerupe munca
științifică.
Sperăm că sunteți sănătoși și voioși. Vă urăm un An Nou Fericit.
Omagiile mele soției dvs.
Prof. Miron Constantinescu
12 .

Stimați tovarăși Găvănescu ,

10 apr . 1966
Sper că ați primit o ilustrată din Italia unde am fost la o consfătuire
de învățămînt. Torino și Milano sunt orașe industriale importante, (am
vizitat uzinele FIAT) cu o puternică mișcare muncitorească.
După colocviul la care țara noastră a avut rezultate excelente (deși
numai ,,invitată”, la sfîrșitul dezbaterilor a fost singura cooptată în prezidiul
ședinței festive alături de francezi și italieni) duminică 27 martie am făcut o
călătorie pe malurile lacului Como. La Milano am admirat uriașul ,,dom”
gotic, am văzut ,,Cina cea de taină” de Leonardo da Vinci (,,Cenacolo
Vinciano”), la Veneția plaja Lido (sau ,,Litto”, cum se scria odinioară),
domul piața San Marco dar preferințele mele au mers pentru ,,Isola San
Giorgio”, iar la Viena am vizitat ,,Kunsthistorische Museum” (o sală
Breugel extraordinară, iar Rubens, Rembrandt, Tiziano, Tintoretto, foarte
bine reprezentați). Din păcate schimbarea de temperatură (Italia-mai, iar
Viena–februarie) mi-a zdruncinat puțin sănătatea; prima săptămînă după
întoarcere am fost gripat. Abea astăzi am învins – sper definitiv boala. Am
reluat, din martie cursurile la universitate.
48

Ștefan Pascu (1 oct.1914- 1998 ) n. la Apahida, jud. Cluj. Acad. prof al Univ. din Cluj,
căreia i-a fost și rector (1968-1976); a mai exercitat funcțiile de director al Institutului de
istorie din Cluj; de asemenea, președinte al secției de științe istorice a Academiei R.S.R. și
președinte al Comisiei internaționale de demografie istorică. Cu predilecție istoric al
Transilvaniei căreia i-a dedicate lucrări precum: „Marea Adunare Națională de la Alba–
Iulia” (1968); „Istoria Transilvaniei” (1944); „Voievodatul Transilvaniei”, vol. I-IV, 19711989; „Răscoala lui Horea”, (1984); „Avram Iancu, un erou și un martir”, (1972); „Ce este
Transilvania?„ (1981); „Făurirea statului național unitar romîn”, (1983); a coordonat
editarea „Bibliografiei Istorice a Romîniei”, a colecțiilor de izvoare istorice referitoare la
Transilvania; la Răscoala lui Horea; a colaborat la sintezele „ Istoria Romîniei” , vol. II; și
„Din Istoria Transilvaniei”. A fost membru în Comitetul Central al P.C.R. și deputat în
Marea Adunare Națională.
49
Miron Constantinescu începînd încă din anul 1965 a ocupat, funcția de ministru adjunct
al învățămîntului; mai apoi, din anul 1970 ministru al învățămîntului.
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Ce mai e nou pe la Arad ? Comunicați tovarășului Popeangă că
lucrarea50 sa va fi tipărită, cu condiția unor modificări propuse de
Curticăpeanu51 și aprobată de forurile superioare.
Doamna dvoastră cum se mai simte cu sănătatea? Iar
dumneavoastră?
Dacă veniți cumva la București, nu ne ocoliți.
Articolul prof. Stanciu Stoian despre ,,Conveguo de Torino” a
interesat pe arădeni?
Cu bine, Miron Constantinescu
Tovarășe profesor Găvănescu,52
(mai 1966)

13.

Am primit srisoarea Dv. din 2 mai 1966, care mi-a produs o oarecare
surprindere. Pe lîngă unele interesante amintiri din trecutul Aradului pe
50

Este vorba de volumul „Presa pedagogică din Transilvania”, apărut la Editura didactică și
pedagogică în anul 1966.
51
Vasile Curticăpeanu (7martie 1923- ? ) n.în loc. Fărăgău, jud. Mureș. Prof. dr. la Univ. in
București din 1971. A lucrat și la Editura științifică și la cea a Academiei, ca redactor. A
publicat „Mișcarea cultural romînească pentru Unirea din 1918”, Buc., 1968; „Epoca lui
Cuza Vodă ” Buc., 1973.
52
Această scrisoare este nedatată. Cu aproximație, credem că, datează, din luna mai 1966,
întrucât ea este, în fapt, un răspuns la scrisoarea prof. Găvănescu. Dascălulului arădean,
spirit liberal autentic, refractar la constrângerile și abuzurile ideologiei regimului comunist
care și-a permis, din nou, să critice stări și comportamente mitocănești ce s–au manefestat
în spațiul societății comuniste românești și îndeosebi ale învățământului anexat ideologiei
comuniste, Miron Constantinescu îi răspunde, acuzator, reproșându-i că: ,,.nu pot fi de
acord cu felul Dvs. de a vedea unele probleme, din cauza copacilor ...Dvs. nu vedeți
pădurea realizărilor comunismuluiW”. Fără îndoială că tonul acestei scrisori, în aprecierea
noastră a adus, inerent, o răceală în relațiile dintre cei doi. Această situație, explică, credem
noi și încetarea corespondenței dintre ei după mai 1966. În arhiva Ed. Găvănescu mai există
doar o singură scrisoare de răspuns a lui Ed. Găvănescu datată 24 febr. 1967, ceea ce
exprimă că între cei doi s-a așezat o explicabilă tăcere de aprox. 9 luni de zile (mai 1966–
febr. 1967); urmează, apoi o altă tăcere și mai lungă de cel puțin 6 ani, lucru probat doar de
scrisoarea lui Miron Constantinescu, datată după ștampila de București, 22 oct. 1973. La
această scrisoare nu știm dacă Ed. Găvănescu a răspuns; în nota obișnuită, buna etichetă
ce-i caracteriza conduita, înclinăm să credem că a răspuns, chiar dacă arhiva nu păstrează
acea scrisoare, în maniera obișnuită, sub formă de copie mss. Reapar, s –ar părea, relațiile
de corepondență, după aproape aprox. 4 ani, în mai 1982, dar doar sub forma unui
fragment de srisoare. Și doar atât! Este ultima piesă documentară pe care prof. arădean a
avut grijă, totuși, să o păstreze în arhiva domniei sale și care în fond încheie schimbul
epistolar dintre Miron Constantin și Eduard Găvănescu.
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lîngă observațiile judicioase la adresa alcătuirii unor programe sau manuale,
am găsit în ea și alte considerații, care nu aveau nici o legătură cu științele
istorice sau învățămîntul.
Realizările regimului socialist din Romînia sînt atît de considerabile
și evidente, că nu este locul să le mai expun aci, aș aminti doar că astăzi nu
mai există analfabeți în țara noastră, de unde acum trei decenii reprezentau
60 la sută din populație; că nu mai există oameni flămînzi și desculți, cum
erau atunci cu milioanele, că forțele productive ale industriei, agriculturii și
a altor ramuri s-au dezvoltat imens, că venitul național este de 4 ori mai
mare decît în 1938.
Acestea sunt fapte incontestabile, dar mai amintesc aici și
convingerile. În ce mă privește, Dv. știți că eu de peste trei decenii sînt
comunist; încă din liceu am aderat, pe baza lecturilor din Marx și Engels și
Lenin la ideile marxism–leninismului; în anii ce au urmat mi-am făcut
ucenicia în mișcarea revoluționară muncitorească. Nimic din ce s-a petrecut
de atunci–ilegalitatea, închisoarea, prigoana, munca silnică, degradarea
civică, alte evenimente nu mi-au clătinat convingerile și nu m-au abătut de
la această luptă, ci dimpotrivă m-au întărit în ea.
De aceea nu pot fi de acord cu felul Dv. de a vedea unele probleme;
din cauza copacilor (unele aspecte minore, unele neajunsuri) Dvs. nu vedeți
pădurea realizărilor comunismului. Regret mult acest lucru și nu-mi vine să
cred că un profesor eminent de istorie nu are mai multă putere de pătrundere
și clarviziune.
O corespondență trebuie să se bazeze pe o concordanță de idei sau să
fîe un dialog pe aceeași platformă, în cazul nostru socialistă, altfel își pierde
substanța și sensul.
Vă rog să meditați asupra celor scrise de mine cu toată seriozitatea53.
53

Conținutul acestei scrisori, de la un cap la altul, se vede , că este un reproș direct la
adresa fostului său dascăl pentru cutezanța acestuia de a critica încătușarea libertății umane
de către regimul totalitar comunist, precum și stările aberante din arealul școlii românești
cu disfuncționalități, indiscutabil elevilor. A criticat programele și manualele stufoase, care
în conceperea și redactarea lor nu respectă principiile psiho–pedagogice, de asemenea
formalismul examenelor de bacalaureat, volumul imens de cunoștințe pe care un candidat
de bacalaureat trebuie să–l valideze în fața comisiei. Ed. Găvănescu a criticat politica
școlară românească din perspectiva măririi nr. de ani de studii la liceu, politică ce se face
responsabilă de o realitate cutremurătoare, spunea profesorul: ,,majoritatea elevilor nu
învață nici ceea ce prescrie programa de astăzi ... ”. Soluția pe care o propune dascălul
arădean era: ,,după mine care am încheiat cu socotelile acestei vieți, școala romînească
trebuie să se întoarcă la ceea ce a fost înainte de 1930 cînd nu era la remorca politicii, o
școală de formare a tînărului cu pasiunea pentru studiul individual, utilizînd mijloacele
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14 .

Stimate tovarășe profesor Găvănescu 54,

(oct .
1973)

Am primit scrisoarea dvs. și comentariul la studiile mele.
Ceea ce încerc acum este să acreditez o nouă concepție asupra
modurilor de producție și orînduirilor social economice. Sînt absolut
convins că în timp ce lumea greco-romană era sclavagistă, de jur împrejur
existau diferite state și uniuni tribale care depășiseră de mult comuna
primitivă și se aflau într-o fază de dezvoltare pe care am denumit-o
orînduirea tributală (termen ce mi s-a părut mai potrivit decît ,,asiatică”
întrucît acestă orînduire a ființat și în Africa și în America de Sud).
Nu m-am ocupat de problemele continuității decît tangențial, dar cred
că această concepție va putea lămuri și modul cum au trăit și romînii între
sec. III .e.n. și XIII e.n. și conviețuirea lor cu popoarele migratoare.
Consider în continuare că teoria lui C. Daicovici asupra formării poporului
romîn este justă în linii mari (cu unele completări pentru Moldova și
Maramureș-Crișana) și nu am intenția să o schimb55.
potrivite vîrstei... și astăzi această școală trebuie să-l facă să simtă necesitățile vieții unui
om intelectual”. Mai mult, dascălul arădean a condamnat politica de izolare a Romîniei
practicată de partidul comunist prin închiderea granițelor în raport cu lumea liberă,
occidentală. Acuzând că școala românească se face responsabilă de formarea unei
intelectualități imorale, Găvănescu, cu un curaj ce- i era într-atât de propriu îi spunea, cu
subiect și predicat, ministrului învățămîntului de atunci: ,,Am închis granițele ca să nu iese
ceva din mitocănia care se etalează pretutindeni. Dacă s-ar fi format de-a lungul deceniilor
o intelectualitate cu un profil social și moral n-am avea, aproape, în fiecare număr
din ,,Scînteia”, cazurile indiferenței, egoismului și furtișagurilor pe care le arată diferitele
anchete...De fapt, după mine școala ar trebui restabilită în funcțiile ei mari de a forma
generații de oameni civilizați. E necesară aprofundarea elementului moral în școală ! ”.
Evident că aceste opinii critice, de adâncă judecată intelectuală, mesagere ale unor
pertinente evaluări cultural-pedagogice și istorice au incomodat, aducănd un disconfort
neașteptat ministrului școlii romănești, de dată recentă așezat în fotoliul ministerial.
Răspunsul acestuia a fost în maniera unui ultimatum cu varianta finală a întreruperii
oricărei corespondențe ,,dacă nu există o concordanță de idei ...un dialog pe aceeași
plarformă, în cazul nostru socialistă, altfel își pierde substanța și sensul”. Dascălul arădean,
a înțeles mesajul ce a depășit limitele bunei cuviințe din partea fostului său elev ajuns în
fruntea departamentului școlii românești și în consecință, om de onoare față de propriile-i
convigeri pe care nu le-a tîrguit cu nimeni, niciodată, rămînînd, așadar inflexibil din punct
de vedere moral, a întrerupt, pentru o perioadă corespondența cu Miron Constantinescu.
54
Aceasta este ultima scrisoare de la Miron Constantinescu primită de Ed. Găvănescu. Ea
este nedată; cu aproximație o plasăm ca fiind din luna oct. 1973, luând în calcul data de 22
oct. 1973, existentă pe ștampila de plecare din București . Scrisoarea este foarte scurtă ca
spațiu, dar consistentă ca informații istorice.
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Ce faceți dvs.?, dar doamna? Vă doresc tuturor sănătate, Miron
Constantinescu56.
Corespondenţă ocazională primită de la Miron Constantinescu
Alături de scrisorile mai sus prezentate, Ed. Găvănescu a primit de la
Miron Constantinescu și o corespondență, numită de noi „ocazională”. Ea
se compune din telegrame, vederi și mici scrisori de felicitare, prilejuite
acestea, fie de apropierea Noului An, fie de petrecerea unor concedii, fie de
prezența lui M. Constantinescu la anumite congrese și reuniuni științifice
internaționale sau de apropierea sărbătoririi unor date din calendarul istoriei
comuniste din România precum zilele de 8 Martie, 1 Mai, 23 August, 7
Noiembrie. Rămânem, nu surprinși, ci consternați de ce M. Constantinescu
i-a trimis mici „scrisori” de felicitare menite a omagia aceste zile mai sus
amintite, cînd profesorul său i-a demonstrat în mai multe rânduri concepția
sa liberal democratică și atitudinea sa acuzatoare la adresa politicii
partidului comunist?! Să nu fi înțeles că Ed. Găvănescu era clădit
intelectual – cultural pe direcție anticomunistă?
Această corespondență dezvăluie, că între cei doi a existat o relație
de corespondență și după anul 1966, anul ultimei misive ce reflectă, cît de
cît, o corespondență mai punctuală am numi-o noi și care se păstrează în
arhiva profesorului arădean. Ne permitem să credem că, mai mult, Miron
Constantinescu a fost inițiatorul și continuatorul acestei corespondențe
„ocazionale”, căci dacă ar fi fost perpetuată corespondența în spiritul celei
dintre anii 1962–1966, cu certitudine, Ed. Găvănescu ar fi păstrat-o, convins
fiind de relevanța ei din perspectivă istorică.
Redăm mai jos piesele ce definesc această corespondență:
A. Telegrame
B.
„Citit cu viu interes studiul Dvs. Urmează scrisoare. Prof.
Constantinescu ” .
55

Aici, el își dezvăluie puterea, adică autoritatea politico-ideologică de care dispunea
pentru a impune „teorii istorice”, respectiv de a imprima o anume viziune și interpretare
unor evenimente și procese istorice ceea ce pare, aproape, neverosimil! Și totuși a fost
adevărat, în anii regimului totalitar comunist.
56
Menționăm că răspunsul lui Ed. Găvănescu la scrisoarea lui M. Constantinescu din oct.
1973 nu se află în arhiva personală a profesorului arădean. Interesant este faptul că
destinatarul semnează menționînd instituția la care lucra, anume, Consiliul de Stat, una din
instituțiile cele mai înate ale executivului românesc până înainte de 28 martie 1974, când
Nicolae Ceaușescu devine primul președinte al Romăniei.

475

„Trimiteți urgent lucrarea lui Goldiș-Problema naționalităților-.
Mulțumiri. Prof. Constantinescu”. Pe verso acestei telegrame, Ed.
Găvănescu a consemnat următoarele rânduri extrem de lămuritoare pentru
istoriografia recuperărilor, respectiv a reevaluărilor istorice a unor mari
personalități ce și-au legat destinul lor de lupta pentru unirea Transilvaniei
cu România , precum a fost Vasile Goldiș. Trebuie să spunem că pe traseul
acestui demers curajos ce viza în fapt, rescrierea unor pagini de istorie cu
adevărat națională, s-au aflat, în ordine cronologică, văduva acad. prof.
Silviu Dragomir–Flora Dragomir, acad. prof. Constantin Daicoviciu,
Miron Constantinescu, Ed. Găvănescu, acad. prof. Ilie Murgulescu, acad.
prof. Andrei Oțetea, și nu-i exclus să fii fost și alții. Cinste tuturor, pentru
că dincolo de componenta moral–umanitară pe care l–a avut „gestul” lor,
de a ajuta financiar pe văduva Elena Goldiș, aflată la o vîrstă de peste
80 de ani, ei au așezat, în fond, la locul ce se cuvenea, în istoria anului
1918 pe Vasile Goldiș, după aprox. mai bine de peste 15 ani de ocultare și
interzicere a multor pagini de istorie reală de catre regimul sovieto–
stalinist instaurat în România. Iată însemnarea, făcută pe verso unei
telegrame, scurtă, dar elocventă, a prof Găvănescu: „13 . IV 1963. am și
expediat recomandat lucrarea lui V . Goldiș- Problema naționalităților-,
apărută la Arad, în 1912, în limba maghiară. E în discuție reconsiderarea
lui și pensia văduvei”. E prilejul potrivit să recunoaștem meritele acelei
generații de intelectuali curajoși, și sensibili la nevoile unei femei, dar în
egală măsură dispuși, cu tact și hotărîre să rescrie fie și o pagină din
trecutul nostru istoric al gloriosului an 1918, și care a purtat și sigiliul,
inconfundabil, al personalității lui Vasile Goldiș. Consemnăm acestea, cu
satisfacție, că alături de notabilitățile academice ale vremii, implicate în
acest efort istoriografic, s-a aflat și cel mai îndrituit istoric arădean, de
mare orizont cultural, Ed. Găvănescu. Corespondența, după cum vom
vedea mai jos, relevă că Prezidiul Academiei R.S.R. a fost cel care a
aprobat din resursele Academiei o sumă egală ca valoare cu jumătate din
totalul cheltuielilor lunare pe care le avea de achitat venerabila octogenară
Elena Goldiș- (n.n. D.B).
„Cu prilejul Noului An vă dorim multă sănătate și succese în muncă.
Prof . Miron Constantinescu”.
„Sper că ați primit comunicările noastre pentru Congresul
(internațional de istorie, din vara an. 1965 n.n.) de la Viena. vă urăm multă
sănătate dumneavoastră și doamnei”.
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„Calde felicitări de Anul Nou, 1965, dvoastră și dnei. Prof. Miron
Constantinescu”.
C. SCRISORI TIP FELICITARE – CARTE DE VIZITĂ
„ Stimate tovarășe Găvănescu, am primit ilustrata dvs. cu bucurie, la
Karlovy Vary, de unde m-am întors la începutul lunii. Vacanța de iarnă
începe și cu acest prilej vă urez multă voiE bună și sănătate. Sper că nu
sînteți prea obosit după acest lung trimestru. Cu bine, Miron Constantinescu.
„Cele mai bune urări de sănătate și spor în muncă în noul an 1964.
Vă trimit concomitent primele două volume Din Istoria Transilvaniei . La
mulți ani !”
„ Cele mai bune urări de 1 mai 1965 ! Miron Constantinescu”.
„Cele mai bune urări cu prilejul Zilei internaționale a femeii”. Miron
Constantinescu, Adjunct al Ministrului Învățămîntului”
„Cu prilejul zilei de 1 Mai, vă felicit călduros și vă urez noi succese
în activitatea dv.
Prof. Miron Constantinescu, Adjunct al Ministrului Învățămîntului”
„Vă felicit cu prilejul Anului Nou 1970 și vă urez sănătate și noi
succese în muncă. Prof. univ. Miron Constantinescu, Ministrul
Învățămîntului” (este pentru prima dată cînd în corespondență
M.
Constantinescu și-a declinat funcțiile sale de ministru adjunct și ministru al
învățămîntului n.n.).

C . Vederi
,,Tovarășe profesor,
Am primit scrisoarea dv. din Timiș care m-a interesat mult întrucît schițează
unele răspunsuri la problemele ridicate privitoare la evenimentele istorice
ale anului 1918. Sper că după întoarcerea la Arad veți avea răgazul să
aprofundați chestiunile. Textul articolului maghiar al lui O. Iaszi se traduce.
Vă urez multă sănătate și putere de muncă. Buc. 26 VIII 62.
Prof. M. Constantinescu, str. Paris 46, Raion ,,30 decembrie”,
București”.
,,Cele mai bune urări de sănătate și fericire dvs. și doamnei.
Prof. M. Constantinescu” (Această vedere a fost trimisă din Praga, cu
prilejul concediului de la Karlovi Vari?! Pe vedere se poate desluși data ștampilei
din Arad: 3 XI 63 n .n .).

,,Felicitări de 7 noiembrie și multă sănătate și spor în muncă. Am
primit scrisoarea dvs. înainte de plecarea la Karlovi Vary pentru tratament.
Salutări respectuoase, KV, 4 XI 63; M. Constantinescu Parc hotel Moskva,
cam. 410 ”.
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,,Salutări din Budapesta și multă sănătate Miron Constantinescu, Șt.
Pascu 8 V 64” (Este dovada prezenței lui Miron Constantinescu și Ștefan Pascu
alături de o delegație de istorici români la Budapesta la o întâlnire cu istorici
maghiari. Faptul că și istoricul din Cluj Șt. Pascu a semnat vederea dovedește că
cei doi istorici se cunoșteau, măcar prin corespondență, așa cum o demonstrează
arhiva prof. arădean n .n .)

,,Intors dintr-o călătorie din Bulgaria unde am văzut localitățile
istorice Grivița, Plevna, Sofia, Târnovo și o machetă a necropolei din Tracia
din Cazanlîc–vă doresc o vacanță plăcută. 24 VII 64, Miron
Constantinescu”.
,,Tovarășe profesor,
Vă transmit salutări din Poiana Brașovului cu prilejul aniversării a zilei de
23 august multă sănătate și spor în muncă. Miron Constantinescu”.
,,Din Torino, unde mă aflu pentru o săptămînă la un congres de învățămînt,
multă sănătate. Miron Constantinescu 2 4 III 1966”.
,,Cele mai bune urări de sănătate și An nou fericit 1968. Miron
Constantinescu, 20 XII 67”.
CORESPONDENȚA DE RĂSPUNS A LUI EDUARD I. GĂVĂNESCU
TRIMISĂ LUI MIRON CONSTANTINESCU
Tovarășe Constantinescu57,
Răspund cu întîrziere la scrisoarea dvoastră din mai multe motive
între care și ocupația mea și starea sănătății mele nu prea bună. Durerile de
cap–nevralgice–se accentuiază în perioada schimbării vremii.
În ce privește volumul despre Preparandia din Arad, la 150 de ani
de la înființarea ei, el a fost plănuit încă din 1960 în primăvară 58, cînd
1.

57

Este prima scrisoare din seria de 14 misive trimise de Ed. Găvănescu către M.
Constantinescu. Din păcate, chiar această scrisoare copie – răspuns este incompletă și
nedatată ceea ce e surprinzător la Ed. Găvănescu, un dascăl și un cercetător foarte
meticulos. Din așezarea ei în plic, de către însuși dascălul arădean–alături de scrisoarea lui
M. Constantinescu din 20 X 62 dar și în urma lecturării conținutului ei care deși, păstrat
incomplet, neîndoielnic, e un răspuns la scrisoarea mai sus menționată.
58
Acest amănunt, semnificativ, privind istoria elaborării și tipăririi volumului ,,Preparandia
din Arad”, ne determină să credem că cel care a gândit omagierea școlii prin apariția acestei
tipărituri a fost prof. Ed. Găvănescu, pe atunci încă director al Școlii Pedagogice și rector al
Institutului Pedagogic, înființat în 1959, și care și-a deschis cursurile la 1 oct. același an
(durata cursurilor era de 2 ani). Întrucât, la sfârșitul anului școlar 1960 Ed. Găvănescu și-a
dat demisia de la pedagogic, cel care îi succede în postul de director plin al celor trei școli
pedadogice: Institutul Pedagogic, Școala Pedagogică de Invățatori și Școala Pedagogică de
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Institutul pedagogic cu cele două școli pedagogice unite mergea în progres
și se spera că așa va fi și în 1962 . Din nefericire a urmat desființara lui –
adică a unei vechi instituții școlare cu un trecut strîns legat de promovarea
învățămîntului național în aceste regiuni. Am comunicat tov. V. Popeangă,
directorul de astăzi al Școlii medii nr. 5, observațiile D-voastră fiind dînsul
ce se ocupă de editarea acestei lucrări.
Activitatea lui V. Goldiș la ,,Romînu ” s-a desfășurat conform
intereselor Comitetului restrîns al Partidului național romîn din
Transilvania. De altfel și Ion Clopoțel în lucrarea sa ...”.
(Aici se oprește brusc continuarea scrisorii copiate. Se regăsesc, în schimb,
atașate acestui text de mai sus, extrase copiate din lucrarea lui I.
Clopoțel ,,Revoluția din 1918 și unirea Ardealului cu Romînia”.
2.

Tovarășe Constantinescu ,
Mulțumesc mai întîi pentru urările transmise la acest început de an
și vă doresc de asemenea multă sănătate și voie bună: dumneavoastră, soției
și copiilor dvoastră. Anul nou a venit și pe aici cu ninsoare, dar apoi și cu
ploaie și burniță. Pentru cei mai tineri speranțe de viitor, pentru cei ajunși
spre sfîrșit prilej de retrospecțiuni asupra trecutului lor. Mă bucur și vă
felicit că ați dus la capăt atît de dificila muncă pe care a reclamat-o
elaborarea volumului al treilea cu privire la Istoria Transilvaniei. Probabil că
în primăvara aceasta va vedea lumina tiparului. Problema centrală este a
realizării unității Transilvaniei, căci spre aceasta au concurat, în mod
instinctiv, într-o vreme sau conștient, toată desfășurarea istoriei acestei părți
de romînime – o istorie atît de dramatică și luminoasă prin îndărătnicia celor
ce au dus lupta de apărare a ființei lor naționale de-a lungul secolelor.
Vă mulțumesc pentru precizările ce le faceți cu privire la atitudinea
exponenților politici ai Transilvaniei din preajma Unirii din 1918. Desigur,
Iorga i-a cunoscut mai bine fiind un contemporan și unul din acei romîni din
Vechiul Rgat care s-a identificat mai mult cu lupta romînilor ardeleni
pentru eliberarea lor de sub regimul austro–ungar. Aportul lui a fost
considerabil și pînă aici la Arad au pătruns publicațiile naționaliste–
descoperite sub titluri de camuflare a conținutului. Credeți că numai
Alexandru Vaida59 era prea legat de Viena? Ștefan Cicio Pop60 nu s-a
afirmat decît în ultimul timp pe arena acestei uriașe bătălii: el fusese multă
Educatoare – a fost adjunctul său, tânărul profesor de 38 de ani, Vasile Popeangă. El va
continua, cu tenacitate și devoțiune exemplară, cu profesionalism, proiectul editorial, și
nu numai, al demnului său înaintaș.
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vreme un modest avocat , sprijinit de Nicolae Oncu, care-și trimitea
amploiații de la banca Victoria61 ca să-și petreacă vacanța de vară în
Romînia antebelică. Dar însuși Aurel C . Popovici 62 legat de toți marii
luptători, fusese unul dintre promotorii acelei federalizări sub egida
Austriei, susținută în lucrarea sa atît de discutată, tradusă și în limba
romînă.
Pentru mine–adică pentru cei care eram adolescenți atunci cînd se
agita realizarea idealului național–care am asistat la toată tragedia războiului
59

Alexandru Vaida Voevod (1872–1950) n. Olpret, jud. Someș; medic, om politic, membru
în conducerea Partidului Național Român din Transilvania, înainte de anul 1918. A
prezentat, cu demnitate și curaj, în parlamentul Ungariei în 18 oct. 1918, celebra declarație
de la Oradea, prin care se exprima dorința și hotărîrea de independență a Transilvaniei față
de Ungaria. După Marea Unire a deținut înalte funcții politice în statul român precum:
vicepreședinte al Consiliuli Dirigent; ministru și chiar prim-ministru (1919-1920; iun.- oct.
1932; ian. nov. 1933; consiler regal și președinte al Frontului Renașterii Naționale. În 1945
a fost arestat; În calitatea lui de prim–ministru va semna în cadrul Conferinței de pade de la
Paris Tratatul de la Trianon cu Ungaria prin care aceasta a recunoscut unirea Transilvaniei
cu România. Din 1946 i-a fost impus domiciliu obligatoriu în Sibiu, până la sfârșitul vieții.
60
. Ștefan Cicio Pop (1865-1934) n. jud. Sălaj avocat și om politic de seamă. Membru în
conducerea Partidului Național Român din Transilvania. Rol politic în lupta pentru unirea
Transilvaniei din toamna anului 1918. A deținut funcția de președinte al Consiliului
Național Central Român din Transilvania (care și-a avut sediul pentru câteva zile în casa sa
din Arad din str. Șt. Cicio Pop nr. 6), instituție care a avut rol de coordonator și organizator
al luptei pentru dezrobirea și unirea Transilvaniei cu Vechea Românie. În România
interbelică a deținut funcții importante în viața politică și parlamentară a României,
contribuind la consolidarea și afirmarea regimului monarhic constituțional democratic.
Apreciem că în aceste rînduri prof. Găvănescu a greșit asupra evaluării lui Ștefan Cicio Pop
cel care încă de foarte tînăr avocat, de doar 30 de ani, s-a implicat în lupta națională
apărînd pe memorandiști în procesle ce le-au fost intentate de autoritățile abuzivului și
nedreptului pentru români și alte naționalități regim dualist. Să nu mai vorbim apoi de
lupta sa parlamentară pe care a dus-o în dieta ungară, începînd cu anul 1905, ca deputat al
românilor din cercul electoral al Șiriei.
61
. Banca „Victoria ”din Arad a fost înființată în anul 1887. Primul ei director a fost av.
Nicolae Oncu (1846 – 1914) personalitate politică de vîrf a vieții național–politice și
culturale din părțile Aradului și ale Crișanei. Această bancă a fost una din cele mai
puternice bănci românești transilvănene, după banca ,,Albina” din Sibiu. Ea a susținut
presa, școala românească. De asemenea, a oferit credite avantajoase țărănimii romănești iîn
achiziționarea de pământ.
62
. Aurel C. Popovici (1863-1917) n. în Lugoj., publicist și om politic. În lucrarea sa
„Statele unite ale Austriei Mari” el își exprimă teza politică privind federalizarea
națiunilor din Monarhia Austro-Ungară ca formulă politică pentru supraviețuirea acesteia.
Această concepție o va abandona însă, sub presiunea evenimentelor implacabile ale luptei
de dezrobire a popoarelor aflate sub dominația monarhiei bicefale, „pronunțîndu-se pentru
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cu momentele lui de trecătoare succese în primele zile de luptă, care a primit
comunicatul oficial cu pierderea Turtucaiei, cu acel sentiment al unei
tragedii ce începea–care a auzit în serile călduroase de vară bubuiturile
tunurilor grele de la Cosmești și Tecuci, în marea bătălie zisă dela
Mărășești am trăit clipele de neuitat entuziasm ale unității înfăptuită la Alba
Iulia, pentru mine acesta este momentul unic și important din toată istoria
neamului nostru. Cei care au luptat pentru realizarea lui cu temerile lor față
de vecinii prea puternici – trebuie să treacă înaintea altora. Generația mea a
avut această sarcină istorică de a întări (în sensul de a consolida – n. n.)
minunea care se înfăptuise la 1 dec. 1918. De aceea am și venit în
Transilvania în 192763și tocmai la această graniță– la Arad– unde se
înfruntau cultura altora care avuseseră condiții atît de favorabile și
părtinitoare în trecut: germani, sîrbi și unguri, să ridic pe copiii acestor
romîni a căror iobăgie spirituală era uneori mai persistentă prin efectele
ei- decît cea socială și economică; și nu mă refer la copiii din această
cîmpie arădeană atît de bogată, dar la aceia care veneau din Bihor și din
Zărand, cu stigmatele subalimentării lor și ale unei gîndiri atît de
încete.
Se publică astăzi multe lucrări–referitoare la dezvoltarea burgheziei
și a capitalismului în Transilvania. Dar aici capitalismul înseamnă pînă la
1918 într-o considerabilă măsură, stăpînirea acelora care au avut și puterea
politică și care au fost exponenții acelei politici de deznaționalizare
susținută după 1879 de Monarhia austro - ungară.
Istoria poporului romîn din Transilvania stă încă în documentele care
vorbesc de puterea lui de viață manifestată în instituțiile sale populare, în
obiceiurile sale așa de străvechi cum ar fi ridicarea copilului de pe pămîntul
odăii sau căpăritul; în fine în folclorul său, cu urmele unei vieți atît de
străvechi. Într-o conscripție realizată pînă în febr. 1781 a domeniului
cameral al Aradului se transcrie în latinește termenii populari de cnezat–sub
unirea Transilvaniei cu România”.
63
Ed. Găvănescu, îndată după terminarea studiilor Facultății de Litere din București și a
Seminarului Pedagogic în anul 1927, este încadrat, începând cu 1 sept. 1927 ca profesor
titular, de istorie, la Liceul „Moise Nicoară” din Arad. Cu adevărat și-a legat viața de
această instituție scolară. Alături de alți dascăli veniți de peste Carpați, la același liceu
precum D. D. Prepesicius, AL. Stamatiad, Marcel Olinescu ș. a. au dat curs atât unor
impulsuri, lăuntrice de ordin patriotic, cât și unui firesc și necesar proiect guvernamental
de românizare cât mai susținută a școlii, a culturii, ca de altfel a întregii vieți românești din
Transilvania, care la aproape zece ani de la Unire resimțea, vizibil, efectele intensului și
constantului proces de maghiarizare, la care a fost supusă secole la rând (1366-1918).
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cneziat sau processus–Crocnei, Pîncotei, sau al Cermeiulu; adică pînă spre
sfîrșitul secolului al XVIII persistă amintirea acestor forme de viață social–
politică romînească pe această graniță unde ungurii sau germanii apăreau ca
NOMMULII?!, în comune răzlețe. Cei care au urmat după noi nu vor mai
înțelege acest moment așa cum l-am trăit noi. De aceea sunt și acum așa de
emoționat cînd privesc de lîngă monumentul lui Mihail Săulescu larga
panoramă spre munții Făgărașului sau ai Țării Bîrsei ce se poate admira întrun crepuscul de august de la Predeal. Odată, granița era acolo; ce mare forță
morală și ce mare credință a avut neamul nostru ca să mute acest hotar
nedrept, acolo unde trebuia să fie.
In această încleștare a marilor forțe ce ne stăteau în cale au căzut
țărani și intelectuali, scriitori. Cine ar fi putut crede atunci că unul cu
condeiul de aur aflat în tabăra germanilor ocupanți va avea un loc de onoare
în Uniunea Scriitorilor de astăzi. Eu am auzit în decembrie 1923 cum îl
huiduiau mediciniștii în fața vechii clădiri a Universității pe el șe pe
Galaction care se voia profesor de teologie. Cu toate păcatele unora era o
cerință morală pe care tinerețea o pretindea realizată.
V-am scris mai multe fiindcă sunt într-o completă vacanță de refacere
și afară plouă64.
3.

Tovarășe Constantinescu,

Arad, 7 martie 1963
Vă mulțumesc pentru salutările din Sinaia și pentru veștile ce mi leați comunicat prin ultima dvoastră scrisoare după scurtul concediu din
Sinaia. M-ș bucura dacă doamna Elena Goldiș ar primi un spor la pensia ei
așa de mică fiindcă aceasta ar constitui o satisfacție, cel puțin pentru
ardelenii dintr-o generație mai veche 65. Dacă e vorba de lupta de clasă, apoi
atîția francfusteri mai versați în a mișca pietrele și-au obținut pensii pentru
bătrînețile lor inutile, fiindcă regimurile se schimbă dar unele moravuri
64

Dincolo de nostalgia după un trecut plin de glorie și demnitate românească pe care Ed.
Găvănescu l-a trăit în anii tinereții academice, se descoperă sufletul sentimental al unui
autentic dascăl de istorie patriot, conectat, mereu, la valorile și mesajul adânc al istoriei
naționale românești.
65
Cît de generos înțelegea și simțea autorul acestei scrisori acțiunea de „reparare” a pensiei
soției lui Goldiș și anume ca pe o atitudine de gratitudine față de o strălucită generație de
eroi și martiri care și-au dăruit viața pentru idealul întregirii neamului; Găvănescu vedea
prin această măsură reparatorie expresia unui act de justiție aplicat unei întregi generații
de „PĂRINȚI AI PATRIEI”, ținuți pe nedrept în nemeritatul con de umbră al istoriei
românești.
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rămîn. Mai rămîne să-i îndelunge Dumnezeu zilele văduvei în cauză–după
cum ar spune pîrnăvenii–căci la 83 de ani, viitorul nu e prea de pespectivă66.
După alte informații volumul cu Preparandia ar fi intrat la cules, dar
rămîne să și apară67. Deocamdată am comandat lucrarea lui C. Enescu pe
care l-am cunoscut în anii studenției mele, despre Gheorghe Șincai, fiindcă
și eu sînt preocupat de problema învățămîntului romînesc poporal din
Transilvania în prima jumătate a sec. al XIX lea. Îmi vorbise și Tuster
Tiberiu despre prima ei redactare în 1961 care a fost apoi mai condensată;
probabil s-a renunțat la materialul documentar.
Mulțumesc pentru informația în legătură cu apariția colecției destinată
pentru informarea străinătății. Adevărata istorie a patriei mă interesează mai
puțin cît mai ales publicarea materialului și a studiilor referitoare la
puternica viață romînească din Transilvania ce s-a impus și statului feudal
maghiar în organizarea voievodatului Transilvaniei și care s-a menținut cu
tradițiile ei vechi pănă la sfîrșitul sec. al XVIII lea poate și începutul sec al
XIX lea. Astfel într-un recensămînt al întinsului domeniu, atunci cameral,
fost al ducelui de Modena o concripție terminată la Miniș în februarie 1781
vechile numiri de cnezate și de cneaz apăreau sub termenii latini de
provizoratus și de judex primarius, la Crocna, Cermei, Pîncota etc., iar
colonizările în Transilvania vestică erau reduse la cîteva sate și opide, deși
sîntem în această pustă a Tisei unde pătrunderea elementelor dominante și
protejate de stat era mai ușoară. La aceasta s-ar mai adăuga și instituțiile
populare, datini și obiceiuri, elemente de folclor în care se văd unele urme
atît de străvechi. Încheierea logodnei la țară cu punerea banilor pe masă–
căpăritul–ar fi una din formele căsătoriei din vechiul drept roman; iar
Ciuhandu68 îmi spunea pe vremuri că în satul lui, la Roșia–în Bihor moașa
66

E de reținut, aici, faptul că Ed. Găvănescu își exprima direct, credința lui creștină în
materie de relaționare a omului cu viața: lungimea zilelor omului stă în mîinile lui
Dumnezeu. Și acest crez i l-a mărturisit, fără nici o reținere, unui lider comunist de seamă al
vremii de atunci, care cel puțin, de „fațadă”, era ateu comunist.
67
Se strecoară în aceste cuvinte o ușoară doză de scepticism pe care îl nutrea Ed.
Găvănescu, cel care știa că cenzura putea întoarce din drum orice tipăritură incomodă
pentru regim. Temerea, în cele din urmă nu s-a confirmat, întrucît cartea a apărut, greu, e
adevărat, după aproape 4 ani, în 1964.
68
Gheorghe Ciuhandu (23 apr. 1875- mai 1947) n. în com. Roșia, jud. Bihor. Studii
teologice la Arad și Cernăuți. Preot și consilier cultural la Arad. Doctorat în teologie la
Cernăuți; membru de onoare al Academiei Romîne în 1946. A fost unul dintre cei mai
asiduui și prolifici csrcetători în domeniul istoriei din părțile arădene, și ale Bihorului. Două
lucrări, monumentale, prin volumul informației documentar istorice puse în circulație ca și
prin rigoarea exegezei istorice, l-au impus, definitiv, în istoriografia românească, și anume:
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lăsa copilul pe pămînt în odaie, de unde îl redica tatăl ca o veche datină de
recunoaștere paternă. Fără a îngusta drepturile nimănui, cred că atunci
(urmează un cuvînt sau două ilizibile) că prezența ungurilor pe teritoriul
Transilvaniei a fost multă vreme sporadică și n-a jucat rolul pe care îl
atribuie, astăzi ca să scoată o luptă comună, spre exemplu la 1437 sau cînd
se discută macheta volumului II din Istoria Romîniei; la discuții cineva
întinsese Banatul Severinului pînă în inima Olteniei69.
Mă bucur-dar-că vor fi, astfel , mai multe posibilități pentru apariția
unor lucrări destinate a prezenta ceea ce este atît de puternic și copleșitor în
istoria Transilvaniei: viața acestor mase populare romînești care s-au
revărsat necontenit peste Carpați în Moldova și Tara Romînească70. În
condițiile lor dificile de viață națională romînii ardeleni au putut să ajungă la
o mișcare culturală și la o pătură de întelectuali care au regenerat și spiritul
public din secolul al XIX lea al romînilor din țările autonome.
Episcopii Samuil Vulcan și Gherasim Raț. Pagini mai ales din istoria româlor crișeni (18301840), Arad, 1935, 701 pag.; Romînii din Cîmpia Aradului de acum două veacuri. Cu un
excurs istoric pînă la 1752 și însemnări istorice politice ulterioare, Arad,1940, 576 pag .+ 3
hărți. La Marea Adunare Națională de la Alba–Iulia din 1 DECEMBRIE 1918 a rostit o
rugăciune, opera lui: „Rugăciunea de la Alba–Iulia”. vezi pe larg despre el în volumul
monografic al lui Pr. Dr.,Pavel Vesa, Protopop dr. Gheorghe Ciuhandu (1875-1947 ), după
documente, manuscrise, corespondență, Editura Arhiepiscopiei Aradului, Arad, 2011, pag.
635.
69
.Prin urmare, Ed. Găvănescu nu îmbrățișa teza oficială a luptei solidare a ungurilor și a
românilor în cadrul răscoalei de la Bobîlna. Scrisoarea de față evidențiază că prof. arădean
a participat la Academia Română la dezbaterile axate pe tematica vol. II din tratatul de
Istoria Romîniei. Și aici se arată surprins de pledoaria unui paricipant privind structura
teritorială a Banatului de Severin, pe care, evident, că nu o agrea.
70
.Încă o dată își mărturisește atașamentul său pentru istoria Transilvaniei pentru care pleda
și în cuprinsul corespondenței cu Miron Constantinescu. El sublinia că istoriografia
romînească trebuie să se aplece cu mai multă staruință, rezervîndu-i un loc prioritar în
preocupările sale. Această pledoarie pentru Transilvania în scrisul istoric românesc își avea
izvorul în specificul acesteia pe care, în esență, istoricul arădean l-a definit destul de
limpede, mai sus. N-ar fi exclus ca înseși preocupările lui Miron Constantinescu în calitatea
lui de coordonator al celor trei volume „Din Istoria Transilvaniei” să fi fost stimulate de
insistențele fostului său dascăl de istorie din anii de liceu de la Arad, în care a văzut și a
simțit marea iubire-pe deplin articulată argumentativ-pe care tînarul său magistru, descins,
aici, din Tara lui Litovoi, o nutrea stăvechiului pamînt românesc transilvan și față de care
exprima o constantă, adîncă și sinceră venerație. Ed. Găvănescu afirmă ceea ce afirmase
mentorul său N. Iorga, și apoi C.C.Giurescu, Ștefan Meteș, David Prodan că Transilvania a
reprezentat pentru Țările Române transcarpatice un veritabil rezervor etnic, menit să le
„alimenteze” din punct demographic.
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În fine, închei cu noutatea că pe la noi pare să fi sosit primăvara. Un
soare cald inundă camera în acest amurg și pe masă sunt primii ghiocei. Am
suferit atît de mult din cauza gerului, încît nu mai credeam că voi ieși din
această iarnă sălbatică.

5.

Tovarășe Constantinescu,
Arad, 10 aprilie, 1963

Cred că ați primit datele cerute cu privire la văduva lui V. Goldiș
pentru mărirea pensiei sale. Le-am obținut în rate, așa că le-am expediat la
repezeală ca să nu întîrzii. Vă mulțumesc pentru străduințele ce le depuneți
în această direcție și îmi pare bine că sunt condiții mai favorabile pentru
rezolvarea acestei chestiuni. De fapt, doamna Goldiș după ce a fost bolnavă
de două ori de pneumonie în iarna cealaltă, în iarna aceasta abia trecută, a
suferit din nou de congestie pulmonară spre sfîrșitul lunii februarie pentru că
i s-au terminat lemnele71. Camera care dă spre terasa de la etaj este destul de
friguroasă. Noroc că îi gătește femeia de serviciu de la (corect, a lui)
Costache Teodorescu, fostul meu coleg de la „Moise Nicoară”. Ion Martin
este de vreo 70 de ani, pensionar; stă în casa lui de pe lîngă fostul restaurant
„Mielul Negru”, unde acum s-a ridicat un bloc. De la moartea lui Ascaniu
Crișan s-au împlinit 11 ani la 6 aprilie. L-am văzut la spital pe la ora 4, chiar
în ziua morții. Era după o încercare disperată de a i se prelungi viața cu
baloane de oxigen. Suferise de o generalizare a cancerului în plămîni, după
o ciroză a ficatului. Tot atunci era în spital și pritenul meu Nicolae
Soneriu72, care avea să moară peste cîteva săptămîni, în zorii lui 1 mai 1952.
Pe Alecu Constantinescu73 nu l-am mai văzut de la întîlnirea de 10 ani a
71

Apare incredibil că soția celui care a luptat cu toată energia lui pentru realizarea României
Mari-Vasile GOLDIȘ-în România Mare a ajuns să trăiască în asemenea condiții inumane.
Cîtă ingratitudine din partea unor nedemni urmași, ajunși demnitari ai țării.
72
Nicolae Soneriu a fost un foarte bun profesor de istorie cu o pregătire excelentă, la
același liceu și deci coleg de catedră cu Ed. Găvănescu.
73
Costache Teodorescu, Ascaniu Crișan, Nicolae Soneriu (prof. istorie) și Alecu
Constantinescu (prof. Limbă și Literatură Română) au fost profesori de mare prestigiu ai
Liceului „Moise Nicoară” din Arad din perioada interbelică. Ascaniu Crișan (25 nov. 1887
Sibiu – 6 apr. 1952, Arad ) a deținut funcția de director al liceului între anii 1920- 1950,
fiind cel mai longeviv director (30 de ani neîntrerupți) din istoria școlii, și credem că și din
istoria învâțământului liceal arădean, după Marea Unire. Apredat matematica și fizica, cu
aceeași dăruire și profesionalism cu care a îndrumat și condus școala. A fost sufletul
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seriei Ilie Șimăndan, la Barațca, în sept. 1956. Într-adevăr, a fost un
profesor bine pregătit, dar inegal, cu toane căci evenimentele și viața l-au
abătut și pe el de la drumul lui.
Îmi pare bine că atît de valoroasa bibliotecă a lui N. Iorga se află la
Institutul de Istorie; și-a avut și ea odiseea ei. Prin 1923-1924, într-o vară, la
Văleni, la cursuri, împreună cu mai mulți studenți l-am vizitat pe Iorga în
casa sa de acolo74, refăcută de dînsul. În timpul ocupației germane din 19161918, în casa aceea de la Văleni, era găzduit un ofițer german, care dormea
cu un cîine de pază legat de un lanț de ușa dormitorului, în cameră. Cînd a
plecat la repezeală la sf. lui oct. 1918–a smuls lanțul așa că acesta s-a rupt și
o parte rămăsese atîrnat și Iorga o păstra așa ca un memento al unor vremuri
nenorocite. Germanii căutaseră pretutindeni și la Văleni, biblioteca lui
Iorga. Era ascunsă sub planșeul de lemn al pridvorului, unde de obicei stătea
o masă și uneori se lua masa, cînd Iorga avea invitați la cursuri. Pe urmă s-a
mutat în casa oferită de „Neamul Romînesc” din șoseaua Bonaparte 8.
Aveam foarte multe cărți rare din publicațiile fostului meu profesor, dar ele
au dispărut la Bîrlad în toamna lui 1944, cînd țiganii vecini ne-au furat
multe lucruri și au aruncat în curte cărțile care nu-i interesau. O parte dintre
ele au alimentat bibliotecile celor care au stat, trecător, în acea casă a
noastră– acum fără stapîn.
Am să caut „Iobăgia ” lui Rusu Șirianu. Botiș îmi spunea că a
preluat-o după un sociolog maghiar–mi se pare Acsady. Am luat și eu note
în legătură cu unele știri din pusta arădeană pentru o lucrare privind iobăgia
pe domeniul cameral așa numit „de Modena”–confiscat de statul austriac
după retragerea donației, și cunoscut apoi sub numele de domeniul cameral
al Aradului–întins în mai multe comitate. Întreaga această conscripție din
1781 am copiat-o mai mulți ani, între 1932-1936 și ea va oferi, odată, un
material foarte interesant asupra condițiilor variate ale iobăgiei în regiunea
școlii, diseminînd moralitate și patriotism în toată lucrarea lui. A fost o prezență activă in
viața cultural-pedagogică a orașului–președinte al Asociației profesorilor secundari din
Arad. Vezi despre el la Doru Bogdan, Profesorul Ed. I.Găvănescu, omagiind pe ctitorul
moral al Liceului „Moise Nicoară” din Arad, profesorul și directorul Ascaniu Crișan în
volumul „Istoricul Liviu Mărghitan la a 70 aniversare” , Editura „Ramira”, Arad, 2007,
p.p., 292- 301.
74
De reținut că încă din studenție Ed. Găvănescu a participat la cursurile de vară din cadrul
Universității de la Vălenii de Munte; deci el a fost apreciat de marele sâu dascăl. Această
atitudine a rămas o constantă, căci numai așa ne explicăm faptul că dascălul arădean va
conferenția în cadrul cursurilor de vară ale acestei instituții, în cîteva rănduri, ca profesor în
Arad, la invitația marelui savant istoric.
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Zarandului, a podgoriei și a cîmpiei arădene în preajma răscoalei lui Horea.
Din acest material începusem să public în „Hotarul” prin 193475.
Acum mă preocupă situația școlilor din districtul școlar al Orăzii
Mari la mijlocul sec. al XIX lea din care am dat puțin material în studiul
(capitolul n. n.) din „Preparandia arădeană”. Lucrez însă destul de puțin,
fiindcă sînt ocupat cu altele și seara am dureri mari de cap.
Ediția publicată de secția istorică a Academiei Romîne cu excerpte
din I. Monorai a fost făcută la recomandarea lui N. Iorga. El era de părere
atunci ca Astra să publice întreaga operă a lui Monorai. Eu colaționasem
manuscrisul latinesc și pe cel romînesc care se găseau în biblioteca
Teologiei76 de aici. Tov. Pervain77 îmi spunea că a mai descoperit altul la
Blaj și voia să dea o ediție pe baza lui sau a lor dacă mai găsea și cele două
manuscrise la Arad la biblioteca Consistorului după evacuarea bibliotecii de
la Teologie78 unde în 1944-195 era instalat un spital de campanie.
Cînd se va mai încălzi mă voi aventura în cămara unde stau în lăzi
reviste ca „Hotarul” și cărți mai vechi. Sper să am unele dublete.
După cum am mai atins și această problemă, pentru istoria Unirii
Transilvaniei–ar fi foarte interesant dosarul tratativelor de la Arad din
noiembrie 1918 cu Oszkar Iaszi. Acest dosar a fost furat din tren pe cînd era
expediat la București. V. Goldiș a fost acuzat prin presă în 1922-1923 ,că ar
fi contribuit la dispariția lui. Nu cred că din partea sa și a partidei sale să fi
fost acest interes ci, mai degrabă, din partea unei puteri străine. Totuși, el
poate exista în Transilvania în arhiva unei familii romîne79.
5

.

Tovarășe Constantinescu,
28 iunie 1963

75

Într-adevăr, în arhiva personală a prof. Găvănescu se află foarte multe pagini copiate din
fondurile Arhivelor statului din Arad pe care așa cum precizează, din întemeiate motive,
preponderent, de sănătate, nu îndeajuns le-a valorificat stiințific, ca de altfel, multe, multe
alte, alte fișe.
76
Adică a Academiei Teologice înființată în anul 1927.
77
Iosif Pervain (1915-1982)n. Cugir; istoric literar. Cercetări în domeniul literaturii române
premoderne și moderne. Lucrări importante: „Românii în periodicele germane din
Transilvania 1778-1860” ; „ Studii de literatură modernă”.
78
Odată cu desființarea Academiei Teologice din Arad, de către noul regim comunist,
biblioteca ei a fost preluată de catre Consistoriul ortodox român din Arad.
79
Interesante, aceste informații referitoare la acel dosar al tratativelor din 13-15 nov. 1918
de la Arad, moment decisiv al raporturilor româno-maghiare, și care în finalul lor vor
exprima inflexibila hotărâre a românilor de rupere definitivă de Ungaria.
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În chestiunea ajutorului de înmormîntare80 pentru rudele defunctei
Elena Goldiș, vă transmit mulțumirile lor, dumneavoastră și secției de științe
istorice pentru solicitudinea manifestată. Am vorbit cu tov. Ana Cornea și
familia e de acord. Precum v-am mai indicat reprezentantul lor e tov. Mircea
Luțai , domiciliat în Arad, str. Anatole France, nr. 6. Dînsul este nepotul
Elenei Goldiș.
Îmi pare bine că broșura lui V. Goldiș redactată în limba maghiară
acum vreo jumătate de veac contribuie la întregirea personalității acestui
luptător cu multe trăsături progresiste.
Nu am ajuns să cumpăr cele două volume din tratatul „Din Istoria
Transilvaniei” și abia după 16 iulie îmi voi permite luxul unei lecturi mai
îndelungate, cu note sau extrase. Să spunem că urmașii noștri vor înțelege
pe cei de la 1918, în măreția legendară a acelui unic moment istoric al
neamului nostru81.
Vă mulțumesc că ați utilizat și lucrările mele. Cred că noua colecție
în care apare și monografia închinată Transilvaniei va aduce o prețioasă
contribuție cauzei noastre, cunoașterii acestui popor cu un destin , uneori ,
atît de tragic.
Am terminat examinarea într-o comisie de așa numită maturitate
care a ținut șapte zile cu cîte 14-15 ore la zi. Pentru capul meu dogit–un chin
al iadului. Din zilele răposatului Crișan Ascaniu și pîna astăzi am participat
la această comedie cu urmări tragice pentru unii candidați ai examenelor de
absolvire și de bacalaureat sau de maturitate. În decurs de 10-12 zile, copii
la vîrsta de 14-15 ani sînt supuși la frămîntările și oboselile unui examen de
abolvire și apoi, ale unui examen de admitere. Primul nu are după mine nici
80

În răstimpul lunilor martie-mai cît a durat demersul pentru mărirea pensiei văduvei Elena
Goldiș, aceasta slăbită fiind de congestia pulmonară care i-a marcat sănătatea la cei peste
83 de ani a decedat, nemaiajungînd să se bucure de acel ajutor bănesc aprobat, în fond, de
Academia R .P.R.
81
S-a înșelat, amarnic, întrucît, din nefericire, studiul Istoriei Românilor a scăzut ca
pondere și importanță în școala românească post decembristă. Și apoi, profesorii de istorie,
în marea lor parte și nu numai ei, nu manifestă implicare sufletească în activitățile cu elevii
spre a nu fi acuzați de patriotism, sentiment și comportament, în viziunea, prea multora,
desuet ca fiind specific perioadei, defunctului regim comunist. Diriguitorii școlii
românești ca și un mare segment al corpului didactic au căzut într-o inexplicabilă stare de
inerție neînțelegînd că dragostea de patrie trece dincolo de timp și de regimuri politice, ea
este eternă, sau ar trebui să fie, întrucît ea este similară dragostei de mamă. Aceste două
sentimente tebuie să redevină stări în acțiune, trăiri autentice de viață, precum au fost,
îndeosebi, în școala și evident în societatea românească din adoua jumătate a sec. al XIX
lea și până la Marea Unire.
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un scop practic, fiindcă atăzi oriunde se duce un absolvent de 7 clase trebuie
să se supună unui concurs de admitere. La vîrsta lor nu există, pentru cei
mai mulți posibilitatea de a generaliza și de a reține esențialul. Cu
maturitatea ce începea mai anii trecuți la 16-17 ani, și acum la 18, ca să
ajungă la 19–aceeași poveste. Candidații trebuie să facă față unui enorm și
variat volum de cunoștințe–neasimilate, celor mai mulți le lipsește
deprinderea de a sesiza problemele; nu au formată obișnuința studiului
individual. După mine școala medie nu trebuie să creeze nici savanți
universali, ci să dezvolte însușirile intelectuale ale acestor elevi și să le
formeze deprinderea și plăcerea studiului intelectual, pe lîngă baza de
cunoștințe generale. Dacă vor ajunge să poată învăța singuri și să simtă
plăcerea acestui studiu–atunci, în institutele superioare– vor putea asimila
cunoștințele specialității pe care și-au ales-o.
Programe încărcate , manuale voluminoase și formalism împreună cu
aceste vestigii ale trecutului–examenele caracterizează în bună măsură
școala medie de astăzi. Elevii harnici se epuizează, ceilalți nu vor reuși să
facă față cerințelor învățămîntului superior cum se întîmplă cu atîția dintre
candidații noștri82.
În vacanța care începe de la 15 iulie voi rămîne la Arad pînă la 1
august. Sînt programat pentru preventoriul de la Timișul de Sus în luna
august.Dacă însă este o lună ploioasă nu mă încumet să mă duc fiindcă sufăr
de cap. Am ajuns la încheierea activităților mele didactice, în condiții pe
care nu le speram acum 36 de ani cînd am intrat în învățămînt, în Arad.
Într-o seară m-a găsit tînărul cercetător trimis de la Institut în
legătură cu materialul documentar ce se strînge pentru monografia Unirii
Transilvaniei. Voi căuta să mă informez în legătură cu arhiva rămasă de la
Vasile Goldiș. În trecere prin Arad a fost și Tiron Albani 83. În 1910-1912 la
82

Avem aici un model de dascăl care are curajul să critice extrem de argumentat realități
dureroase ale școlii românești care transformă examenele, atât cele de absolvire, de
admitere la liceu cât și cele de maturitate (bacalaureat) în adevărate COMEDII după
expresia plastică a profesorului Găvănescu. Este demnă de reținut, inclusiv, pentru
decidenții școlii de azi soluția avansată de merituosul dascăl arădean după cum vom vedea
în scisoarea din 28 iulie 1963: eliminarea acestor forme de examene și înlocuirea lor cu
mai multă rigurozitate și exigență la promovarea fiecărei clase; În ce ne privește
mărturisim că îmbrățișăm întrutotul aprecierile și soluțiile remediale lansate de Ed.
Găvănescu, soluții care i–ar determina pe profesori să-și amelioreze substanțial activitatea
școlară. În sec. al XIX lea și până la Marele Război se administrau examene finale de
promovare a fiecărei clase cu asistența atât a unui număr de învățători din zona aferentă
școlii, dar mai cu seamă a părinților.
83
Tiron Albani ?...?
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Budapesta Ioan Mihuț era într-adevăr un socialist combativ, dar, în preajma
războiului mondial , în 1914, se domolise. El se căsătorise cu fata
patronului său–un mare blănar din Budapesta. Tocmai a fot delegat de
socialiștii maghiari să vină la Alba–Iulia unde a scăldat-o. În 1918 Kunfy
Sig care a ajuns apoi ministru în guvernul lui Karoly le spusese socialiștilor
romîni într-o ședință a clubului și cînd un socialist maghiar combătea pe
lorzii englezi ca aceștia să se orienteze spre țara unde înfloresc florile
libertății lor a intervenit atunci comisarul de poliție care era în sală și a oprit
discuția, dar cu aceasta începuse, de fapt o acțiune politică nouă în care se
va încadra și activitatea naționaliștilor romîni, deputați la Budapesta.

6.

Tovarășe Constantinescu,
28 VII 1963

Am văzut din scrisoarea dvoastră că ați trecut din nou ca părinte prin
emoțiile acestui examen astăzi numit de maturitate. Vă felicit pentru reușita
feciorului și îi urez, de asemenea, fiului dvoastră Radu tot succesul în viață .
Din notele obținute, rezultă că e un tînăr silitor și are pasiunea studiului
intelectual ceea ce face foarte mult pentru continuarea studiilor mai departe
în învățămîntul superior.
E bine că se orientează spre geologie, căci cercetătorii geologi au un
cîmp întins de activitate în țara noastră cu un subsol așa de bogat și pe de
altă parte va avea ocazia unor zile plăcute de excursii. Băiatul lui Radu
Andrei își face practica prin sudul Banatului, fiind în anul II la aceeași
specialitate.
În ce privește aceste examene rămîn la părerea mea că ele sînt
inutile pentru elevii harnici și vin prea tîrziu pentru ceilalți. Mai bine ar fi o
riguroasă promovare de la o clasă la alta și o mai bună predare a
profesorilor.
A rămas că tov. cercetător Porțeanu va mai reveni la Arad în
septembrie în legătură cu noi surse de informații pentru lucrarea ce se
pregătește de Institut. Aș fi voit să am și eu cîteva indicații despre părerile
lui V.Goldiș exprimate în lucrarea social–politică apărută în limba
maghiară, cam prin ce e acceptabil astăzi.
Am citit prin ultimul număr din „Contemporanul” articolul lui
Constantin C. Giurescu în legătură cu apariția acestei Istorii generale de la
Bonn:„Historia Mundi” și felul tendențios în care este prezentată ici și colo
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istoria poporului nostru. Lamentările istoricului nostru mi se par inutile;
nici germanii și nici ungurii nu ne iubesc. Problema constă în a contracara
această propagandă printr-o activă elaborare de monografii, colecții de
material documentar nou, care să dovedească orișicui teza noastră, adică
realitatea istorică–puternica viață romînească care e tot mai pură și
copleșitoare în această Transilvanie cu cît coborîm secolele în trecut 84.Nu
trebuiau scurtate zilele lui Silviu Dragomir printr-o detențiune de 6 ani ci
folosită această forță a lui de studii (mai corect era, ca exprimare: ci folosită
capacitatea lui intelectuală și știința lui de carte n. n. D. B.) care ne era atăt
de necesară. Acum se vede foarte bine cine au fost beneficiarii; și pe lîngă
el, cîți alți cercetători ardeleni n-au fost împiedicați să-și continue studiile
lor în legătură cu istoria atît de dramatică și totuși atît de frumoasă prin
rezistența atît de tenace a poporului romîn din Transilvania 85. Nu există după
mine nici o altă problemă politică sau socială mai înaltă a zilelor noastre
decît susținerea unității statului romîn86; în Ardeal studiile despre
capitalism înseamnă să reiei cercetările asupra unei istorii care e în foarte
mare parte a altora. Nu noi în Transilvania am fost stăpînii bogățiilor și din
nefericire aceasta s-a continuat și după 1918. Mi-e frică că și astăzi, la Arad,
unele posturi de conducere în comerț sau industrie sînt în mîna altora87.
84

Se întrevede și în aceste observații și propuneri realismul viziunii istorice proprii
dascălului arădean dar și soluția preconizată în plan istoriografic: noi lucrări de istorie, în
special colecții de documente inedite axate pe istoria Transilvaniei– expresii, toate acestea,
ale unui front istoriografic românesc mai activ, în raport cu lucrări de istorie tendențioase
care trunchiau și falsificau adevărurile istorice privitoare la trecutul nostru.
85
Atitudine de critică directă adusă regimului stalinisto-sovietic din România care a
decimat și a contribuit la moartea multor intelectuali savanți, oameni de știință redutabili,
prejudiciind imens știința istorică românească, în genere cultura națională. Într-un fel, Ed.
Găvănescu îi aduce un binemeritat omagiu istoricului academician Silviu Dragomir care ar
fi putut îmbogăți știința istorică românească transilvăneană cu valoroase opere, dacă n-ar fi
fost privat de libertate timp de 6 ani de detentie comunisto– bolșevică.
86
Acesta a fost crezul politic și istoric al dascălului și istoricului arădean Ed.I. Găvănescu
în spiritul căruia a fost format din anii fragezi ai școlii și mai ales în anii studiilor
universitare și în numele căruia și-a trăit o viață de dascăl și de cărturar istoric în
Transilvania, pe care a adorat-o, nutrindu–i un adevărat cult. Pentru el apărarea și
afirmarea unității statalității românești era axa, coloana vertebrală a destinului, a existenței,
înseși, a neamului romînesc. Nimic nu putea fi mai presus, pentru el și generația lui, decât
apărarea statului național UNITAR român.
87
Ed. Găvănescu a fost, adesea, omul unor rostiri de adevăruri incomode, întocmai precum
cel de mai sus menit a sublinia, parcă o nefirescă continuitate discriminatorie pentru
elementul românesc în lumea comerțului și industriei arădene condusă și slujită, în bună
măsură, surprinzător și după 1918, de cadre provenite din etnii alogene, preponderent de
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Brusc scrisoarea se oprește aici. La sfîrșitul ei autorul Ed.
Găvănesscu notează următoarele, între paranteze:„cam așa”, adăugînd apoi
data 28 iulie 1963.
7.

Tovarășe Constantinescu,
15 oct. 1963
Am întîrziat cu răspunsul între altele fiindcă nici nu știu unde sînteți,
în țară sau la apele minerale de la Karlsbad. Am primit ilustrata la Timiș, de
asemenea rezumatul lucrării lui Goldiș aici. Vă mulțumesc foarte mult
pentru această traducere ca și traducătorului.
Îmi pare bine că ați condus la bun sfîrșit elaborarea volumului al III
lea din monografia Din Istoria Transilvaniei. Într-adevăr, în general,
perioada respectivă nu s-a bucurat de monografii mai întinse. Eu aș fi mers
cu istoria Transilvaniei pînă la dizolvarea Consiliului Dirigent și doar în
concluzii aș fi arătat ceea ce s-a adus nou pentru minoritățile naționale după
1944. Restul privește istoria țării în unitatea ei. Există cred destul material în
arhivele ardelene asupra acestei perioade: o contribuție deosebită ar aduce-o
presa care a fost, totuși atît de variată. Urez tot succesul la studii băiatului
dvoastră cel mare în studiile acestea de specializare pentru desăvîrșirea lui;
să trăiți să-i vedeți pe toți în rosturile lor. Într-adevăr au astăzi cum era și
necesar cele mai bune condiții pentru pregătirea lor dar mulți dintre ei nu-și
dau seama de aceasta și învață de mîntuială sau nu învață88.
Eu am făcut toată studenția într-o casă de faianță a unui portar de la
G. I. B., sus pe Izvor , unde e acum, ștrandul Bragadiru. Nu era lumină
electrică,o lampă de perete pe o masă. Pivnița era o groapă în care se arunca
de afară lemnle acoperite cu o podea de scînduri, în care se practicase o
gaură pentru a se coborî în acest beci. Iarna, vîntul și curentul ridicau (de)
etnie maghiară.
88
Este o recunoaștere și o rostire a unui adevăr, indubitabil, al anilor 1960, cînd studenților
învățămîntului superior din Romînia li s-au asigurat condiții de studiu și de întreținere cu
adevărat avantajoase. Apreciem, forța morală a profesorului Găvănescu de a pune în
oglindă lipsa condițiilor materiale, de viață, deloc confortabile pe care el nu le-a avut în
anii studenției, perioadă ce a coincis cu cea a refacerii economice a țării după distrugerile și
în general, urmările grave pricinuite de Marele Război (1914-1918). Credem că a fost prea
radical în evaluarea privind gradul de implicare a studenților acelei perioade în pregătirea
lor de specialitate. Mulțimea cadrelor de felurite specializări academice care și-au
desăvîrșit studiile în anii 60 și s-au afirmat în viața cultural- științifică, medicală, juridică
și social–economică, ca reale valori, constituindu-se, realmente, în factori propulsori ai
înnoirilor și progreselor în variile domenii ale societății românești, vin să infirme aprecierea
lui Ed . Găvănescu.
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sub masa covorul țărănesc care o masca. De aceea am și fost bolnav toată
viața–de pe urma unei pleurezii. Da ! Tînăr m-am întors cu mari dureri
nevralgice–răcind probabil noaptea–care mă împiedică să lucrez89.
Am primit pentru modificări partea ce-mi revine din volumul
despre Preparandia noastră. Cred că vor mai fi recenzenți–fiecare cu părerile
sale–pînă la bicentenar; dar atunci vor fi doar o amintire destul de ștearsă90.
Am reușit să-mi procur colecțiile pe cîțiva ani dintr-o revistă locală
„Reuniunea învățătorilor” din Arad de prin 1909–1911 și am găsit foarte
mult material interesant. În arhive și biblioteci nu prea mai pot lucra. Iarna
este și destul de frig. Cel mai important loc erau arhivele de la Consistor,
dar și acolo s-au schimbat popii!
Am primit suma de 200 de lei pentru broșura dăruită Academiei R.
P. R. și am așteptat pe Ana Cornea să se întoarcă de la apele din Sîngeorz și
Oradea ca să-i predau banii. Aseară a venit de la Oradea de la nepotul ei și
fostul meu elev Micloși și astăzi la prînz i-am predat banii și i-am indicat și
89

Informațiile din aliniatul de mai sus, probabil, datorită caracterului lor confesiv, mai
intim, au fost tăiate de autor printr-o linie diagonală, cu cerneală albastră. E prea posibil ca
ele să nu fi apărut în scrisoarea original de răspuns. În aprecierea noastră, avînd în vedere
forța lor explicativă pentru a înțelege o stare de sănătate șubredă ce a definit întreaga viață a
distinsului dascăl arădean, am decis, fără a comite un act de impietate, credem noi, față de
memoria sa, să le publicăm. Ele au darul să ne edifice asupra vulnerabilităților „contactate”
de Ed. I. Găvănescu încă din anii studenției, trăită în condiții mai mult decît precare și
insalubre și care i-au afectat vizibil sănătatea. Căile respiratorii, zona plămînilor datorită
acelei pleurezii, laolaltă cu persistentele dureri de cap, îndeosebi seara l-au însoțit o viață
întreagă, afectăndu-I capacitatea de muncă, după cum singur o mărturisește în alte scisori
și în Însemnările sale personale. În nici un document medical personal existent în arhiva sa
nu există lămuriri de factura celor din această scrisoare privind geneza unor fenomene care
i-au marcat sănătatea. Celor care sunt sau au fost nedumeriți de faptul că, în opinia lor, Ed.
Găvănescu n-ar fi publicat îndeajuns pe măsura virtuților sale intelectuale și științifice le
răspundem că raportat la starea lui de sănătate și la climatul istoric în care și-a trăit a doua
parte a vieții, perioada maturității, le răspundem că a publicat îndeajuns, impunîndu-se ca
cea mai avizată autoritate istorică în arealul cultural al Aradului, după plecarea în lumea
celor drepți a neîntrecutului pr. dr. Gheorghe Ciuhandu. Profesorul și cercetătorul Ed.
Găvănescu a fost un model de voință, de disciplina muncii și de hărnicie, atât în
învățămînt, în mișcarea cultural arădeană cât și în ogorul cercetării istorice.
90
Aceste cuvinte exprimau scepticismul său în apariția lucrării dedicate Preparandiei din
Arad. Desele tergiversări, marcate de tot felul de referate cu observațiile aferente, i-au
alimentat, justificat, pe fondul unei permanente suspiciuni și cenzurări credința că volumul
n-are nici o șansă să mai apară; mai mult, cu o ironie nedisimulată, și chiar critică la adresa
cenzurii, Ed. Găvănescu i-a spus lui M. Constantinescu că recenziile, adică referatele vor
continua pînă la bicentenarul școlii, adică pîna în 2012.
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adresa Bibliotecii Academiei. Prospicia e bine în a doua ei tinerețe, din
această cauză n-am putut confirma primirea lor nici la biblioteca Academiei
care i-a expediat. Eu vă mulțumessc pentru solicitudinea arătată față de
urmașii lui V. Goldiș în această împrejurare și voi mulțumi și Bibliotecii
Academiei. Cam acestea sunt veștile de pe aici; în plus am avut zile de
toamnă plăcute cu o căldură temperată și amurguri în toate tonalitățile
orașului.

8.

Tovarășe Constantinescu,
Arad, 3 I 1965

Vă mulțumim pentru urările ce ni le-ați adresat de noul an 1965 și vă
dorim dvoastră, doamnei și copiilor, multă sănătate, voie bună și succese.
Îmi spunea colegul meu, tov. dir. V. Popeangă că aveți intenția de a
veni în toamnă la Arad, pentru cercetări în arhive. În sfîrșit, vă așteptăm cu
plăcere cînd veți putea pleca pentru cîteva zile din capitală. Iarna se anunță
mai blajină, deocamată și deși a nins ieri dimineață și credeam că se va
așterne o zăpadă groasă, totuși căldura a revenit pe la 5–6 grade plus și cu ea
și umezeala.
Am văzut despre publicațiile pe care le–ați realizat sub conducerea
dvoastră, în ce privește Istoria Transilvaniei și e foarte bine că vi se pun
fondurile necesare pentru asemenea lucrări care sînt destinate și pentru cei
de peste hotare. Ar fi demult necesar (o asemenea atitudine de alocare de
fonduri destinate investigațiilor istorice – n. n.) privind Istoria Romîniei. Eu
mă gîndesc la necesitățile noastre didactice și mă bucur că se va edita unul.
Citind în aceste zile monografia despre cetatea de scaun a Sucevei din
Meridiane, mă gîndeam că s–ar putea redacta o monografie a lui Ștefan cel
Mare, bazată pe folclor.
Un cunoscut al meu, moldovean din Galbeni–Roman–îmi spunea cît
de puternică era tradițiunea în satul acela, cînd un țăran răzeș- Galben – a
organizat o ceată de hărțuială contra oștilor turcești–după lupta de la 1476.
Se păstra ca pe un loc venerat vechiul stejar–unde a avut investirea acestui
curajos răzeș și dăruirea lui cu pămînt unde s-a dezvoltat mai tîrziu un sat. O
fostă profesoară de l. romînă care a predat prin 1959–1960, la Institutul
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Pedagogic din Arad, M. Foreanu, defel din județul Vaslui știa din sat cum
venise Ștefan cu o săptămînă mai înainte de lupta din ianuarie 1475 și
împreună cu comandanții săi studiase topografia locului–unde avea să dea
apoi marea bătălie.
Pe vremuri-e cam mult de atunci, prin 1920-1921 cunoscusem prin
tata, la Bîrlad, pe Tudor Pamfile, Mihail Lupescu care editaseră revista de
folclor moldovenesc în care erau legende și povești despre Ștefan cel Mare.
Cred că în satele moldovene sînt destui învățători mai bătrîni sau mai tineri
care au colectat s- au mai pot strînge asemenea tradiții, fie și eronate uneori.
Imi amintesc cu cîtă emoție vorbea acest ardelean din Cața, Ion Ursu91 pe
care l- am avut profesor de istorie în anii I și II despre domnia și
personalitaea lui Ștefan cel Mare. Cursul a apărut apoi în volum, dar nu-l
mai am. Bietul meu profesor luptase cu multe piedici pînă să ocupe catedra
lui D. Onci92 la Universitatea București. Cumetreala și nepotismul erau în
floare; poate mai sunt și astăzi pe-aici, pe colea . . .
Zilele acestea de vacanță le-am închinat lecturii revistelor. Am citit
și articolul dvoastră din „Familia”, dar și poezia chinuită a lui Alex.
Andrițoiu din prima pagină. Aș fi curios să văd-din rai-la comemorarea a 50
de ani a lui N. Iorga cum va fi rememorat și reconsiderat. Fostul meu elev
Ștefan Popa alias Doinaș93 semnează de asemenea o poezie ermetică,
miercuri în „Contemporanul”. Astăzi, toată lumea merge pe urmele lui L.
Blaga reprezintă o altă formație intelectuală, legată de Viena și de o veche
mentalitate ardeleană, îngustă. De aceea versul lui e chinuit și uneori,
fondul, prozaic. Mi-l închipui pe autorul recentului Hronic un fel de Liviu
Albu.

91

Ion Ursu (1875-1925) n . la Cața, jud. Brașov . istoric, membru coresp. al Academiei din
1910. Specialist în istorie mdie. Prof. la Univ . din Buurești. Lucrări monografice dedicate
marilor domnitori și voevozi Ștefan cel Mare și Petru Rareș.
92
Dimitrie Onciul (1856- 1923) n. la Straja, jud. Suceava, istoric, academician din 1905,
devenit, mai apoi președinte al Academiei Române (1920-1923) Coducător al Arhivelor
statului din București, creatorul școlii critice in istoriografia română. Istoric al evului mediu
românesc a abordat în scrierile sale problemele continuității daco-romane la nordul Dunării
și întemeiera statelor feudale românești. A cercetat, de asemenea, istoria românilor din
Bucovina, Maramureș, Banat și Dobrogea. Cercetările în domeniile heraldicii, genealogiei
și cronologiei l-au avut pe D. Onciul ca pe un harnic înaitaș.
93
Ștefan Augustin Doinaș (1922-2002), pseudonimul lui Ștefan Popa n. în satul Caporal
Alexa, jud. Arad; poet român; academician din 1992; Poezia sa a evoluat dela baladescul
modern la lirismul intelectual concentrat și riguros .
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E vorba să se redacteze o monografie a liceului publicabilă peste 2–
3 ani. Trebuie să fac în această vacanță, schița ei începînd cu vechiul
gimnaziu minorit.
9.

Tovarășe Constantinescu,
Arad, 1 5 II 1965
Am primit și telegrama pentru anul nou 1965 ca și scrisoareaa cu
informațiile interesante în legătură cu viitorul Congres al științelor istorice
de la Viena din august. Am primit și am citit și referatul dvoastră în legătură
cu problema națională în Austro–Ungaria expus la conferința din mai de la
Budapesta pentru care vă mulțumesc. Totuși din cauza unei ediții așa de
restrînse pe piața Aradului și probabil și a altor orașe transilvănene puține
exemplare au fost în circulație deși întelectualii ardeleni manifestă un
deosebit interes pentru asemenea probleme de istorie – să spunem de istorie
contemporană. Am citit comunicarea dvoastră și a celorlalți asociați și va
trebui să fac și o expunere în acest trimestru la cele două comisii metodice
reunite–limba romînă și istorie, de la școala noastră–asupra întregului volum
privind Destrămarea monarhiei austro– ungare94–o perioadă din viața
noastră națională pe care am trăit-o din plin în anii copilăriei mele, cînd
impresiile sînt atît de puternice.
Am urmărit cele două planuri pe care se desfășoară expunerea
dvoastră: cel social și cel național. M-a interesat mai puțin primul fiindcă
însăși realitatea vieții noastre sociale și economice de astăzi–februarie 1965arată cui vrea să vadă că un popor nu se poate despărți în felii sociale și că
deși în statul nostru conduce muncitorimea, totuși e atîta mizerie în rîndurile
ei, atîtea boli și atăta deznădejde. În același timp s-a ridicat o categorie de
parveniți–clasa wartburgheză cum se spune în ironie chiar de către unii
membri de partid care ar voi ca acest Eldorado să fie veșnic. Nu mai vorbesc
de ironiile țăranilor la adresa formelor de conducere ale defunctelor G. A.
C. care se debitează uneori duminica la horă95. Ceea ce lipsește din lucrarea
colectivului dvoastră este situarea Romîniei și a problemei Transilvaniei în
94

. Cu prilejul Congresului mondial de șiințe istorice, a apărut într-un volum toate
comunicările și intervențiile pe care delegația Romîniei la această manifestare
internațională urma să le rostească. Acel volum se intitulta Destrămarea monarhiei austro –
ungare. A apărut în 1965, la Editura Academiei R. S. R., sub coordonarea lui Constantin
Daicoviciu, Miron Constantinescu, Ștefan Pascu.
95
. Argumente socio-economice incontestabile, menite a proba politica dezastruoasă a
regimului dictaturii proletariatului. Să reținem curajul lui Ed. Găvănescu de a releva astfel
de carențe ale regimului communist.
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cadrul situației externe apropiate, unele divergențe care apăreau între
politica de la București față de politica expansionistă a Imperiului țarist și
nerăbdarea, dorința de eliberare care se manifestă dincoace de către poporul
romăn și intelectualii neînregimentați în politica, poate oportunistă, poate
temperată de la București a conducătorilor politicii ardelene romînești.
Asemenea lucruri însă le-a spus pentru vremea lui, pentru situațiile
de la mijlocul sec. al XIX lea Karl Marx privind și problema Transilvaniei.
În apatia și în retragerea în cochilia sa a intelectualului ardelean din aceste
zile notele lui K. Marx despre romîni96 au stîrnit un interes deodebit, aș
spune, un entuaziasm. Era o prezentare cu totul alta a problemei
transilvănene din secolul al XIX lea și a reprezentanților ei cu totul
deosebită de ceea ce s-a predicat atîția ani părînd că se slujește marea cauză
a acestor romîni. E regretabil că au sosit pe piață prea puține exemplare
pentru cîți ar fi dorit să citescă pe K. Marx. Cred că o nouă ediție nu va mai
apărea.
Vă urez succes în cercetările și lucrările dvoastră la Viena unde veți
merge împreună cu acad. Const. Daicovici. Noi vă așteptăm cu plăcere la
Arad, în martie. Pe aici vremea a fost mai caldă în ianuarie față de prima
jumătate a lunii februarie cînd termometrul a coborît și pînă la 17 grade sub
zero, în unele nopți. Pare însă că gerul cel mare a trecut fiindcă după
Stretenia veche, ursul nu și-a văzut umbra.
Salutări din partea noastră și spor la muncă.
Ed. Găvănescu
10 .

Tovarășe Constantinescu,
Arad, 1 mai 1965

96

În anul 1964, la Editura Academiei R. P. R. a apărut volumul „K Marx. Însemnări despre
romîni (Manuscrise inedite)”. Acest volum a fost publicat de acad. Andrei Oțetea și S.
Schwann, cu concursul neprecupețit al cercetătorilor istorici Gheorghe Zane și Cornelia
Bodea. Volumul pune pentru prima dată în circuit istoriografic documente inedite aflate în
Arhiva Marx–Engels a Institutului Internațional de Istorie Socială din Amsterdam, Olanda.
Volumul a stârnit un val de interes, explicabil, în lumea specialiștilor și a iubitorilor de
istorie românească cenzurată de regimul comunist. Pentru prima dată românii, în special cei
tineri, au putut citi informații despre destinul Țărilor Romîne, și în special al Basarabiei,
sub dominație țaristă. Tocmai de aceea, Ed. Găvănescu intuind deranjul pe care această
carte îl va aduce U.R.S.S. a prevăzut că a doua ediție a acestei cărți e cu neputință să mai
apară. Bănuiala sa s-a adeverit întrutotul!
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Mulțumesc pentru urările pe care mi le-ați adresat cu prilejul acestor
zile de 8 martie și 1 mai. Vă urăm din parteaa noastră, dvoastră soției și
copiilor multă sănătate și bucurie . Ziua de 1 mai a fost destul de rece anul
acesta dar ne-am bucurat că nu a plouat și că a mai apărut din cînd în cînd
cîteva raze de soare să ne mai încălzească. Dealtfel, toată luna aprilie cu
puține zile mai cald, a fost umedă și cu vînt aspru și rece. Din această cauză
nu vom avea unele fructe, iar lucrările agricole sînt destul de întîrziate. Apa
stagnează în multe locuri pe cîmp.
Am citit în întregime volumul Academiei cuprinzînd cele mai
(lipsește cuvîntul) studii referitoare la descompunerea Austro–Ungariei în
perioada finală dintre 1900-1918. E bine că pentru profesorii și intelectualii
care se interesează se comunică mult material din publicațiile apărute în
Austro-Ungaria sau, posterior pînă spre zilele noastre în limba maghiară
sau germană, în general inaccesibile. Se apropie, de altfel, și această
jumătate de veac de la Unirea Transilvaniei, care ar putea fi și un bilanț
retrospectiv al stăpînirii noastre romînești în această țară. Îmi spunea cineva
că reprezentantul bisericii unite la 1 decembrie 1918, episcopul Hossu97,
trăiește încă la 82 de ani. A gustat și el sub romîni din (cuvînt ilizibil)
democrației staliniste ca mulți alți luptători ardeleni urgisiți și de unguri. De
aici se pot deduce cine ne sunt amicii și erorile comise.
Evenimentul deosebit pentru noi arădenii a fost îngăduința de a se
difuza monografia despre Preparandia din Arad, ținută în carantină după
apariția ei în octombrie trecut pînă la începutul lui aprilie 98. Tovarășul
Popeangă mi-a spus unele dintre greutățile apariției și difuzării ei. Am
primit fiecare dintre cei trei autori cîte cinci exemplare și vă vom trimite

97

Iuliu Hossu (1885–1970 ) n. Milașu Mare, jud. Bistrița Năsăud; episcop greco–unit la
Gherla din 1917 și la Cluj între 1930–1948. Membru de onoare al Academiei Române din
1945. A fost unul dintre organuzatorii Marii Adunări de la Alba–Iulia. Afăcut parte din
delegația care a prezentat actul Unirii Transilvaniei cu România majestății sale regelui
Ferdinand Întregitorul. Ridicat în anul 1969 la statutul de cardinal de către papa Paul al VI
lea. Întemnițat între 1948–1955 pentru convingerile sale religioase de către regimul
comunist.
98
Deci, timp de aproape șapte luni de zile cartea apărută spre omagierea Preparandiei din
Arad nu a avut drept de difuzare, cum plastic se exprimă Ed. Găvănescu fiind ținută în
carantină de, bineînțeles, cenzura regimului. Înseamnă că acest volum cu adevărat a îndurat
o nemeritată „odisee”, cum cu temei aprecia mai sus același sufletist dascăl. Obstacolele de
tot felul, și îndeajuns de mari, au însoțit–o pe tot parcursul tipăririi ei și pînă la difuzare.
Este un exemplu concludent de cenzură comunistă în domeniul publicisticii și al tiparului.
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unul semnat de aceștia, ca și la alți binevoitori. Ulterior vă voi expedia un
exemplar pentru lucru și altul pentru tov. prof. G . Zane99.
Monografia noastră a apărut în condiții grafice frumoase și a
impresionat pe colegii mei din cancelarie100, unde colegul meu Popeangă
mi-a adus un exemplar. Contribuția mea se reduce numai la capitolul II unde
au apărut unele greșeli, mai ales la unele citate, fiindcă unele pagini bătute și
refăcute la mașină de secretarul Școlii pedagogice nu le-am mai putut
revedea.
Vă mulțumesc, dar, în mod deosebit pentru înțelegerea ce ați
manifestat-o în legătură cu apariția ei și susținerea ei pe parcurs pînă a ajuns
la librării. O mare parte din materialul publicat de Popeangă, Țîrcovnicu și
de mine este inedit. Regret că atunci n-am putut utiliza tot ceea ce copiasem
din diferitele arhive care de la început nu s-au mai bătut la mașină. Mă
bucur că totuși am putut sărbători și în acest fel– mai tîrziu 101 –cei 150 de
ani pe care îi împlinea școala în 1962. M-am apucat de lucru încă din
toamna anului 1959 și în mai 1960 lucrarea era gata. De atunci a început
odiseea ei care formează sau va forma pentru generațiile mai fericite, decît a
mea, un volum interesant. L-a adunat tov. Popeangă102.
Acum ar fi vorba să adunăm material documentar inedit pentru
istoria învățămîntului romînesc din Transilvania, care ar urma să fie publicat
de secția respectivă de pe lîngă Filiala Academiei R. P. R. de la Cluj. Am
vorbit cu tov. Popeangă că dacă se duce în acest scop în Banatul Iugoslav să
cerceteze arhivele din Vîrșeț fiindcă acolo Emilian Micu103 un popă de țară
99

Gheorghe Zane (11 apr . 1897-1978 ) n. în GalațI; studii universitare de drept la Iași;
prof. univ. la Iași, apoi la Institutul Politehnic din București, consilier la Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” și șef de secție la institutul de cercetări economice din București. Membru
al Academiei R. S. R. Membru al asociației „Tiers Monde” din Paris, precum și al revistei
„Mondes en developpemont” care apare la Paris.
100
Atunci, prof. Ed. Găvănescu a predat la Liceul „Ioan Slavici”, astăzi Colegiul „Moise
Nicoară” iar V . P opeangă era prof . director al Școlii Pedagogice.
101
Mai târziu cu doi ani, în anul 1964, în loc de 15 noiembrie 1962, an și zi când se
împlineau 150 de ani de la inaugurarea festivă a Preparandiei den Arad.
102
Sunt expuse date, interesante, legate de geneza volumului ,,Preparandia din Arad”,
apărut în 1964. Ele confirmă teza noastră lansată mai sus, potrivit căreia autorul
demersului pentru tipărirea acestei cărți a fost Ed. Găvănescu, pe vremea cînd în 1959 era
încă director al școlii pedagogice și rector al Institului Pedagogic din Arad. Precizează că
cel care i-a preluat ideea după plecarea sa din fruntea celor două instituții a fost V.
Popeangă, căruia, destinul i–a rezervat șansa să vadă finalizată frumoasa și generoasa
inițiativă a predecesorului său.
103
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ce adunase multe cărți și manuscrise văzuse unele manuscrise de ale lui
Paul Iorgovici considerate pierdute.
Acum mi se pregătesc prohodul, funeralii pentru sîrșitul anului
școlar–cu ocazia ieșirii mele la pensie104. Mă simt așa de străin de toate
acestea, încît aș vrea mai degrabă să fiu la Bîrlad să mă închin la mormîntul
tatălui meu care m-a încurajat și m-a înțeles 105. După ce 18 ani am fost
(lipsește un cuvînt; credem că acel cuvînt nu putea fi decît „furat”, ce rost
mai are această recunoaștere tardivă cînd sunt atăt de obosit și de bolnav.
Mulțumindu-vă încă odată pentru interesul depus în chestiunea
apariției volumului despre Preparandia arădeană106.
Vă salut, Ed. Găvănescu

11 .

Tovarășe Constantinescu,
Arad, 2 mai 1966107

Am primit ilustrata de la Torino și scrisoarea după reîntoarcerea la
București și vă mulțumesc pentru salutările și impresiile pe care ni le-ați
Emilian Micu (c. 1860–1909), preot în Ghiroda lg. Timișoara; absolvent al Institutului
Pedagogic–Teologic din Arad. A fost unul dintre cei mai pasionați colecționari de cărți și
documente vechi, reprezentative, pentru cultura românească din părțile Banatului și nu
numai. A întreținut o vastă corespondență cu prestigioase instituții și personalități românești
de peste Carpați. Vezi despre el la Radu Ardelean, Lucian Giura, Pavel Vesa, Emilian
Micu, pelerinul cultural bănățean, Sibiu, 2000, 252 p .
104
Desigur că în spatele acestor cuvinte ironice se ascunde o doză de nemulțumire și protest
chiar, pe care eminentul dascăl arădean nu ezita să le exprime în corespondența sa, și pe
care le trăia cu prilejul acelui moment al ieșirii lui la pensie, după o activitate de 35 de ani
dăruiți cu profesionalism, demnitate și patriotism școlii românești.
105
Este, realmente emoționant să citești că un dascăl emerit precum Ed. Găvănscu într-un
moment într-atât de unic precum ieșirea la pensie nu-și dorea onoruri inutile ci,
îngenunchierea sa la mormântul tatălui său căruia îi nutrea o neîntinată gratitudine. Ce
admirabilă lecție de modestie și deopotrivă de atașament și respect față de părinții săi.
106
Câtă condescendență i-a exprimat un fost dascăl unui fost elev pentru sprijinul pe care
l–a acordat în apariția „Preparandiei din Arad”, carte la care Ed. Găvănescu a gândit sub
semnul unui profund omagiu pentru toți cei care au făcut posibilă „întruparea”, în Arad, la
1812, 15 noiembrie a celei mai înalte și a celei dintăi școli românești de pregătire a
învățătorilor în Limba Română. Atitudinea prof. Ed. Găvănescu reprezintă, neîndoielnic,un
model de conduit civilizată, caracteristică definitorie a unui autentic intelectual– dascăl.
107
Data scrisorii de răspuns a prof. Ed . Găvănescu apare menționată și pe însemnarea
făcută de dascăl pe pagina a 3 a verso a scrisorii originale a lui Miron Constantinescu din
10 aprilie 1966.
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comunicat. Într–adevăr sînt frumoase realizări și ale prezentului industrial și
ale trecutului artistic în orașele însoritei Italii. Noua burghezie arădeană
dupa ce a început cu Trabantul se avîntă acum la Fiatul cel mai scump sau și
la mărci franceze. Dar burghezia în formare a cetăților italiene dăduse
omenirii un alt lucru mai de preț-pentru toate veacurile– libertatea gîndirii
ceea ce a făcut posibil tot avîntul științei moderne 108. Din nefericire însă în
secolul al XX lea, popoarele trebuie să mai lupte pentru această mare
cucerire a umanismului confiscată de mari demagogi109.
To. Popeangă era deja în capitală cînd telefonasem la școală, așa că
m-am văzut cu el mai tîrziu la noi, la liceu. Soția mea conduce
departamentul internelor și se ocupă de meditații în limba lui Camus sau a
lui Dante. Își așteaptă prin august o amică de la Geneva pe care nu a mai
văzut–o de vreo 33 de ani de pe cînd eram la Freiburg. Va veni cu soțul ei,
fost gonfilonier du poje sau așa ceva–acum în retragere dar bine răsplătit.
Ne fericește la sărbătorile religioase cu cîte un pachet pentru care ne frig ai
noștri cu taxe vamale destul de urcate.
Întrucît ieri n-am fost la demonstrație ca să nu stric decorul tinereții
cu apariția mea de strigoi zbîrcit al trecutului 110, am putut să recitesc
articolul tov. Stanciu Stoian din „Gazeta învățămîntului” și pe al dvoastră
din numărul recent al „Contemporanului”. Vă felicit pentru succesele
obținute acolo, care se răsfrîng și asupra țării noastre. Într–adevăr e
problemă deosebit de grea pentru părinți–pregătitrea și orientarea copiilor în
viață. Pe tov. Stanciu Stoian nu–l cunosc personal dar lectura articolelor sale
nu m–a entuziasmat mai niciodată și mi–l închipui din aceeași școală ca și
fostul meu profesor de padagogie practică și director de la liceul Titu
Maiorescu–I. Rădulescu Pogoneanu. A trebuit să urmez prin 1925–1926
cursul său ca să pot avea dreptul să mă înscriu la licență. Din fericire ținea
numai două ore pe săptămînă. Ca să–l pot urmări trebuia să iau notițe, căci
108

Este surprins aici, în esență, așa cum numai un autentic dascăl de istorie, cu îndelung și
folositor exercițiu didactic o putea face, tot sensul istoric al Italiei, mai bine zis al orașelor
italiene renascentiste și umaniste, adică explozia cugetului liber, adică libertatea gîndirii și
de inițiativă, care în realitate, echivala cu o veritabilă revoluție în domeniul mentalităților și
al comportamentuluin socio–istoric. „Noua burghezie arădeană” a anului 1966 se
subînțelege, lesne, că era, în realitate, sistemul nomenclaturist comunist care conducea
destinele țării.
109
Aluzie directă la regimurile comuniste instaurate în lume care prin nomenclaturiștii lor
au confiscat, prin teroare și abuz, cel mai de preț tezaur al omului:LIBERTATEA.
110
Se adeverește și prin aceste autoaprecieri simțul profund sarcastic ce nu i-a lipsit
profesorului arădean.
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la fiecare cuvînt se sucea în fotoliu în efortul de a găsi cuvîntul următor, cu
nenumărați timpi morți. Eram într–o sală mică de la parter, la Litere–în
aripa dreaptă veche a Universității–unde nu era nici prea multă lumină.
Aproape tot ce se spunea era o compilație. El se considera un valoros
discipol al lui Titu Maiorescu ca și Simion Mehedinți 111 care–i copiase și
ținuta. Soția lui Pogoneanu era o bună profesoară de franceză, dar nu
concurase pentru premiul de frumusețe, cred nici la tinerețe.
În ce privește arădenii și articolul tov. prof. Stanciu Stoian 112, dacă
revista „Contemporanul” se citește mai mult, nu același lucru se poate
spune despre „Gazeta învățămîntului”. Cîteva articole, la început, în noul
format au fost mai interesante.
Evenimentele politice nu trebuie să ocupe un spațiu așa de întins,
fiindcă ele se urmăresc în presa cealaltă 113. Mijloacele audio–vizuale au
devenit o campanie ca atîtea altele.
În ce privește problema obligativității școlare în viitor–în funcție de
dezvoltarea științelor există mi se pare două feluri de a privi unul de sus de
tot și altul de prea de jos–aici noi, belferii de dascăli. Tabloul pe care-l dă
Stanciu Stoian referitor la înmulțirea cunoștințelor în viitor nu este tocmai
real. În definitiv, în afară de fizică și chimie unde s-au creat discipline
deosebite–prin specializare–celelalte obiecte nu s-au îmbogățit într-o măsură
așa de considerabilă. În R. Federală Germania poate și în celelalte s-au creat
licee de specializare în fizică și chimie care pregătesc pentru carierele
tehnice, astfel că la facultatea respectivă se continuă. Cineva observase însă,
dacă acest mod de a rezolva problema acoperă și necesitatea de a crea
profilul omului modern, așa cum observa, într-un articol din „Scînteia”
111

Simion Mehedinți (1868–1962) n. la Soveja, jud. Vrancea; geograf și pedagog român;
academician din 1915. De numele lui se leagă intemeierea învățămîntului geographic
modern, inaugurînd prima catedră de geografie la Univ. din București. Ministru al cultelor
și instrucțiunii între mart.–oct. 1918. S-a remarcat prin lucrări de geografie și etnografie,
respective de filosofia educației.
112
Stanciu Stoian (1900–1984) n. sat Vîrteju–Ilfov, pedagog și sociolog, membru
corespondent al Academiei R.S. R.-1963. S-a făcut remarcat prin lucrări de pedagogie,
sociologia educației, istoria pedagogiei și pedagogie comparată. (Sociologia și pedagogia
satului ; Cercetări pedgogice).
113
Aluzie critică la faptul că în întreaga presă, fie ea și cultural–literară articolele politice,
cu caracter propaganditic, erau o prezență. Ed. Găvănescu spune că acestea e suficient că
apar în ziarele cu format politic, precum „Scînteia” și „Romînia liberă”. În realitate,
profesorul critica politica de îndoctrinare prin confiscarea presei și transformarea ei într-un
vehicul de „formare a omului nou – huomo sovieticus”, ancorat pe deplin în ideologia și
practica comunistă.
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acad. Emil Condurachi114 sau cu vreo 32 de ani înainte nefericitul savant V.
Bogrea115 într-un raport către Iuliu Valaori care era– îmi pare atunci–
directorul Învățămîntului Superior în legătură cu mult dezbătuta problemă a
limbilor și culturii clasice în liceu. Desigur, dacă trebuie să se mărească
cantitatea de cunoștințre în liceul teoretic sînt necesare și metode noi de
predare–deși în această privință sînt sceptic. Profesorii de pedagogie
teoretică sînt de obicei cei mai slabi profesori la catedră în școala medie. În
anul acesta școlar, funcționînd la două licee– am avut prilejul să asist la
consilii pedagogige de analiza muncii trimestriale și la o serie de constatări.
Dacă, în general, majoritatea elevilor nu învață nici ceea ce
prescrie
programa de astăzi–înseamnă că și în viitor situația va fi cam așa. În clasele
a X a și a XI a pentru elevii harnici– mai ales la secția reală programa este
așa de încărcată încît după 5–6 ore de curs cu ora de consultații–ei trebuie
să stea întinși sau să doarmă un ceas ca să poată începe pregătirea lecțiilor și
a temelor ce se prelungește pînă la miezul nopții. Răul pornește că
programele nu sunt revizuite și că în științele matematică, fizică și chimie
poate și biologie nu se face o revizuire a balastului și o restrucurare a ceea
ce este esențial. În felul acesta n-ar fi necesar să prelungim școlarizarea
dincolo de anumite limite. Manualele, de asemenea, nu sînt totdeauna clare
și metodic întocmite. În al doilea rînd este o mare discrepanță între
exigențele mereu sporite din învățămîntul superior și politica acesta
114

Emil Condurachi (3 ian. 1912–1987) n. com. Scînteia, jud. Iași. Cadru didactic al
Universităților din Iași și București din 1947. Membru al Academiei R. P. R. din 1955.
Doctor Honorius causa al Univeersității din Bruxelles; director al Institututlui de
Arheologie din Buc. Redactor responsabil al revistelor „Dacia”, „Studii și cercetări de
istorie veche”, „Studii și cercetări de numismatică”. Conducător al șantierului arheologic de
la Histria (1949 – 1970). Istoric al antichității și arheolog; specialist în istorie și arheologie
greco–romană din zona litoralului de vest și de nord al Mării Negre. Coautor și coordonator
la „Istoria Romîniei ”, vol. I Buc.,1960, participant la numeroase congrese și conferințe
internaționale și regionale pe probleme de istorie.
115
Vasile Bogrea (26 sept. 1881–6 sept 1926) n. loc. Tîrnauca în Basarabia. Studii univ. la
Iași ; prof. univ. la Univ. din Cluj din 1919; Membru corespondent al Academiei Romîne
din anul 1920. Unul dintre cei mai reputați lingviști și filologi români, s-a afirmat ca una
din cele mai „proeminente figuri ale culturii române din primul sfert al veacului al XX lea”.
Sextil Pușcariu el însuși un savant filolog îl aprecia ca fiind „un spirit de o universalitate
atît de pronunțată pentru care lingvistica, istoria, etnografia, folclorul și literatura alcătuiau
diferitele fețe ale aceluiași întreg: istoria culturală”. Printr-o abordare multidisciplinară a
dat riguroase și temeinice, surprinzătoare explicații lingvistice și istorice unor cuvinte din
vechiul vocabular al vechilor cronici și documente istorice ( vezi originea cuvîntului „ sat
” ; vechea noastră terminologie juridică ș a ). Postum a apărut vol. „Pagini istorice și
filologice”; „Versuri”.
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dulceagă și demagogică din învățămîntul mediu în care disciplina lasă de
dorit, atît de dorit și în afară de școală și în cadrul orelor înseși de
învățămînt. Disciplina în clasă și ea stînjenește într-o mare măsură procesul
de învățămînt. Mixtarea, de asemenea contribuie la distragerea atenției
elevului de la munca din clasă. Nu există după mine mijloace eficiente,
imediate. Au fost pedepsiți profesorii care au mai cîrpit pe cîte unul, și
nicidecum elevii care au tulburat o oră și care n-au învățat nici ei și n-au
lăsat pe ceilalți să învețe. Familiile abia acum încep să vadă că nu e așa ușor
de intrat în învățămîntul superior dar, e prea tîrziu. Cei mai mulți dintre
elevii noștri nu posedă temeinic nici ceeace se cere astăzi și nu au pasiunea
muncii intelectuale prin care vor merge mai departe. Am fost diriginte anul
trecut la o clasă de a XI a științifică, am căutat să trezesc și pe elevi și pe
părinții lor, dar nu toți au înțeles acest lucru. De aceea de vreo doi ani stau
tot mai mulți ocupînd funcții administrative în speranța că vor putea
pătrunde în învățămîntul superior, iar alții plecînd în armată.
Am citit programa de maturitate din acest an dar văd că Ministerul a
mers pe aceeași linie pic–mirandoliană sau a unei superficiale pregătiri. Mă
uit numai la cît li se cere la literatura romînă începînd de la clasa a IX-a la a
XI-a, apoi la matematică, pentru ca examenul de așa zisă maturitate să
devină un chinuitor dialog între profesorul care vrea să scoată cîteva
cunoștințe pentru o notă la limită și candidatul care nu-și cunoaște temeinic
nici materia ultimei clase–cum am asistat de atîtea ori. Foarte rare sau
rarisime sunt răspunsurile unde, datorită și șansei unui subiect mai adecvat
candidatul să poată să dea răspunsuri dovedind maturitatea sa de găndire. De
altfel și această maturitate este o noțiune atît de elastică: a fost un examen
de maturitate la 10 ani de școlaritate, la 11 ani și în viitor la de 12 ani. De
altfel, îmi pare rău de atîția dintre elevii mei care bat în această vară la
porțile vieții, de a intra în învățămîntul superior și mulți dintre ei vor fi
înfrînți, neintrînd. De aici este o tensiune mai ales între părinți, care va
crește și pentru insuccesele de astăzi și țapi ispășitori se vor găsi ca
întotdeauna. După mine care am cam încheiat cu socotelile acestei vieți 116,
școala romănească trebuie să se întoarcă la ceea ce a fost înainte de 1930,
116

. În mai multe rînduri, la o vîrstă nu chiar într-atît de înaintată, 62-63 de ani, prof.
Găvănescu se considera, surprinzător, nu la sfîrșit de carieră ci, la sfîrșit de viață, și
aceasta probabil datorită prea multelor momente de „criză” prin care a trecut din punct de
vedere al sănătății sale. Și cu toate acestea datorită grijii pe care a avut-o față de propria-i
condiție de viață , ajutat de devotata lui soție , doamna prof . Alice Găvănescu , Bunul
Dumnezeu l-a ținut în viață pînă la vîrsta octogenară de 81 de ani (17 febr. 1984).
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cînd școala nu era la remorca politicii117; adică o școală de formare a
tînărului cu pasiunea pentru studiul individual, utilizînd mijloacele potrivite
vîrstei; și astăzi această școală trebuie să-l facă să simtă necesitățile vieții
unui om imtelectual. Școala trebuie restabilită în funcțiile ei mari, de a
forma generații de oameni civilizați E necesară aprofundarea elementului
moral în școală! Am închis granițele ca să nu iese ceva din mitocănia care se
etalează pretutindeni. Dacă s-ar fi format de-a lungul deceniilor o
intelectualitate cu un profil social și moral n-am avea aproape în fiecare
număr din „Scânteia” cazurile indiferenței, egoismului și furtișagurilor pe
care le arată diferitele anchete prin intreprinderi sau proza acestui Nicuță
Tănase ajunsă la ,,Veselia” de pe vremuri la foaia centrală a Partidului. Nu
cred că asemenea anchete sau produse literare să-și aibă toată eficiența lor.
Ele arată însă lacunele învățămîntului care sînt atît de vechi și deci mai
urgente decît volumul de cunoștințe din cadrul unui ciclu sau altul118.
Termin, salutările noastre și urări de sănătate
Ed. I . Găvănescu
12 .

Tovarășe Constantinescu,
Arad, 2 II ,1967

Am primit succesiv extrasul din „Viața romînească” cu eseul despre
Unirea Transilvaniei și salutările din Elveția pentru care vă mulțumim. Dacă
știam din vreme că vă duceți la Geneva v-am fi dat adresa prietenilor noștri
care ne-au vizitat în august trecut și au petrecut mai mult de două săptămăni
în țara noastră. Doamna e o fostă colegă de cameră a soției mele de pa
vremea cînd erau într-un homme catolic la Freiburg și s-au revăzut după
117

. Din nou aceeași critică, de astă dată la adresa partidului comunist care a transformat
școala, precum presa și întregul sistem instituțional–cultural din țară în instrumente docile
de politizare și de spălare a creierelor a generații de tineri elevi prin îndoctrinare
comunistă, ateizare.
118
. Scrisoarea are multe note critice, întemeiate, argumentate, la adresa stării învățămîntului
comunist. Ed. Găvănescu se pronunță împotriva măririi duratei școlarizării la 12 ani, și
pentru o revizuire rațională a manualelor și a programelor școlare, prea stufoase ca volum
de cunoștințe. Pledează pentru întărirea capacității formativ–educative a școlii romînești,
prin valorizarea și implementarea elementelor morale și de civilizație în mentalitatea și
comportamentul elevilor, și eliberarea școlii de influența factorului politic și ideologic. În
acest sens aduce ca argument exemplul scolii romînești din perioada de pînă în anii 3o ai
secolului al XX lea, școală care în viziunea prof. Găvănescu era cu adevărat liberă,
neînregimentată politic, în cuprinsul căreia valorile morale constituiau coloana ei
vertebrală.
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vreo 32 de ani. A fost o revedere emoționantă, căci, între timp fetițele de
altădată mai crescuseră. Soțul fusese în garda elvețiană pentru paza papii și
după ce a slujit 25 de ani și a cerut pensionarea și acum e un înalt funcționar
în Elveția franceză, la asigurări sociale. Au venit înfrîngînd, în urbea lor,
superstiții politice. De la Stamora Moravița și pînă la Mamaia a fost pentru
ei o plăcută revelație. Noi ne-am bucurat că au adus cu ei franci elvețieni și
dolari care au fost o bună afacere pentru stat. La Arad, au rămas vreo opt
zile făcînd băile noastre miraculoase de lîngă moara „7 Noiembrie” de la
intrarea în Gai. La Poiana Brașov li s-a părut că sunt într-o stațiune
climaterică elvețiană. Au admirat colecțiile Muzeului Peleș și frumusețile
văii Prahovei. La B ucurești însoțiți de soția mea au admirat comorile
Galeriei Palatului119 R. S. Romînia, ale Muzeului satului, au urcat treptele
impresionantului Monument al eroilor din Parcul Libertății. În sfîrșit au
vizitat tot litoralul de la Histria la Callatis, stabilindu–se pentru o săptămînă
la Mamaia. Au învățat să mănînce mititei, roșii proaspete, pui cu mujdei și
să bea Costești ori Murfatlar și o turcească 120. Au cumpărat un foarte frumos
covor basarabean121, carpete, obiecte de artizanat și și-au aranjat un colț
romînesc. De anul nou au băut Murfatlar și cognac. Probabil că la vară va
veni cu avionul o vară de-a lor sau și alții. Peste doi ani, dacă vom mai trăi,
vor reveni amicii noștri și soția mea îi va conduce în Cluj, în Bucovina și în
Moldova, apoi pe litoral spre a vedea și alte regiuni pitorești și realizări din
țara noastră. Din nefericire eu nu pot suporta oboseala unui drum prea lung
cu mașina, așa că primesc doar vederi. Cam la trei luni ne trimit un colet cu
articole și dulciuri, dar și reviste. Astfel, am putut să admir amirabilele
comori ale expoziției Tutankamon deschisă la Paris reproduse în revista
Paris Match, care merită să fie văzută de elevii noștri și din punct de vedere
istoric și al educației artistice. Regret că ceea ce poate face o intreprindere
comercială care editează acest magazin ilustrat nu se poate face la noi cu
aceste comori de artă veche religioasă și miniaturistică pe care le expunem
în străinătate, dar nu le reproducem în albume pentru uzul elevilor,

119

Este vorba de Muzeul de artă al României.
Adică o cafea turcească.
121
Să reținem faptul că Ed. Găvănescu utiliza termenul „basarabean” și evident de
„Basarabia” în corespondența cu un înalt oficial al statului comunist român pentru care
acești termeni erau precum pentru întreg poporul român, efectiv, interziși, întrucât ei
aminteau de teritorii românești precum Bucovina răpite prin samavolnicie, în 28 iunie 1940
din vatra firească a României de către „marele prieten de la răsărit”-U. R. S. S.
120
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studenților, al marelu public. Se vede că treaba aceasta reclamă un efort
prea mare de gîndire pentru birocrați122.
Cumpărasem, de fapt, numărul din „Viața romînească”, pe
decembrie unde apăruse articolul dvoastră despre condițiile pregătitoare ala
actului istoric de la 1 decembrie 1918. Mă interesa și pentru că pe februarie
urmează să țin o lecție (în fapt , o conferință–n.n.) la Universitatea
Populară123 care aici, era așteptată cu interes. Am și citat pasagii despre
caracterizarea burgheziei romînești din Transilvania, despre caracterul luptei
țăranilor, apoi din articolul lui Emil Isac 124. În sală erau mulți arădeni care
au luat parte la consiliile comunale sau la gărzile naționale din fostul comitat
al Aradului sau din oraș. O situație dificilă pentru mine să vorbesc în orașul
unde mai trăiesc încă cei ce au luptat atunci pe front și au fost părtași la
realizarea actului Unirii Transilvaniei125. Dacă am vorbit mai pe larg despre
lupta de clasă și despre rolul socialiștilor romîni, m-am ferit însă să
pomenesc pe Ioan Mihuț126. Acum vreo trei ani a fost Tiron Albani cu
Volbură la mine și am vorbit atunci despre acele vremuri din 1918 și despre
acest personaj. Albani îl cunoștea foarte bine la Budapesta fiindcă el era în
redacția ziarului „Adevărul”și participa la ședințele socialiștilor. Mihuț însă
se cam răcise de mișcarea social–politică; el se căsătorise cu fata unui blănar
122

O altă atitudine de critică la adresa Ministerului Culturii în sarcina căruia ar fi „căzut”
responsabilitatea unei astfel de popularizări publicistice a valorilor, atât de prețioase din
patrimoniul nostru cultural naționa.
123
O instituție culturală creată în anii epocii comuniste prin care se popularizau cunoștinte
cultural științifice din varii domenii, prin intermediul unor cursuri săptămânale sau
conferințe susținute, adesea, de mari personalități ale culturii și științei românești, ale școlii
naționale, între care mulți academicieni și prof. univ. din Buc. Cluj, Iași, Timișoara ș.a. Ea
a făcut parte din sistemul instituțiilor menite a asigura așa zisa educație permanentă.
Auditoriul ei, preponderent, era formată din populația adultă, dar mai ales, din cea
aparținînd vârstei a III-a, pensionari.
124
Emil Isac (1886-1954 ) n. la Cluj. Poet și publicist român îmbrățișând idei socialiste,
Membru corespondent al Academiei din 1948. A abordat în poezia sa de factură simbolistă
teme reflexiv–elegiace și sociale. A realizat și poeme în proză, articole precum cele
adunate în vol. „Ardealule, Ardealule bătrîn”.
125
Își mărturisește, aici, emoția dar și responsabilitatea istorică, altminteri firești, pe care le
resimțea cu acuitate datorită faptului că el conferenția în fața unui auditoriu cu totul special,
format , în cea mai mare parte, din foști arădeni care au trăit febra istorică a acelor zile
unice din toamna lui 1918, participând efectiv, la înfăptuirea idealului de întregire a
neamului, prin Unirea Transilvaniei cu Țara Mamă.
126
Informațiile referitoare la Ioan Mihuț vehiculate în această scrisoare, în raport cu cele
cuprinse în scrisorile de mai sus, ni se par a fi mai concludente pentru fișa sa biografică, în
contextul în care bibliografia în ceea ce–l privește este destul de săracă.
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de lux din Pesta unde lucrase un ungur. Era preocupat de intreprinderea lui
socru-său și de evenimentele care erau incerte încă în acele zile de sept. și
oct. 1918. Foștii lui tovarăși însă aveau nevoie de el, fiindcă Mihuț dispunea
de fonduri, stătea la Budapesta, în centrul vieții politice și dispunea de
relații, chiar și în lumea grofilor. Pe de altă parte, el se temea și de viitor, așa
de incert; așa că nu rupsese nici cu mișcarea socialistă. Ceea ce a vorbit
acolo la Alba-Iulia în preziua Unirii Transilvaniei era concluzia unui punct
de vedere comun stabilit în consfătuirea cu ceilalți delegați ai socialiștilor
romîni, între care și Tiron Albani.
După 1 decembrie 1918 I. Mihuț a rămas la Budapesta să-și vadă de
intreprindere și a fost pierdut și pentru socialism și pentru romîni. Abia prin
1935 sau 1936 a făcut o scurtă călătorie în Transilvania, la niște rude.
Nesimțind nimic în inima lui din măreția momentului de legendă pe care-l
trăise la 1 dec. 1918 era firesc să se simtă bine alături de foștii opresori ai
neamului său din Transilvania.
V-am scris acestea sub titlu informativ. Personal, cred că masele
țărănești, mai ales din părțile vestice ala Transilvaniei, au susținut lupta de
eliberare și pe acești țărani s-a sprijinit și lupta conducătorilor politici127.

127

. Ed. Găvănescu își exprimă convingerea că țărănimea a fost factorul istoric care a dat,
cu adevărat, soliditate întregii lupte de dezrobire și întregire națională. Cu adevărat, în
consens, cu evaluarile marilor unioniști din perioada lui 1918, Vasile Goldiș, Ioan Suciu
prof. Ed. Găvănescu țărănimea din spațiul transilvan a fost generatorul și susținătorul
tuturor ideilor și acțiunilor gîndite și inițiate de marii lideri cu adevărat naționali. Voia,
parcă a spune să ne ferim de tezele proletcultiste care au bîntuit cultura și istoriografia din
anii imediat următori instaurării comunismului bolșevic stalinist. Prin această teză istorică
el pleda pentru o reîntoacere la rădăcinile noastre profundeși care au fost satul cu țărănimea
lui. Nici pe departe dascălul din Arad, nu a umbrit rolul elementelor burgheze, al celor
proletatar-industriale și evident al celor intelectuale în ampla luptă de emancipare care, cu
adevărat, a angrenat întreg corpul național românesc. În aprecierea sa istoricul arădean a
recunoscut ponderea demografică, substanțială, a țărănimii în structura socio–istorică a
românilor transilvăneni și deopotrivă capacitatea ei de implicare în istorie ca urmare a unei
intense, susținute și pline de jertfe opere de trezire și cultivare a conștiintei naționale pe
care au împlinit-o, cu devoțiune și demnitate, reprezentanții burgheziei și intelectualității
românești.
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13 .

(Tovarășe Constantinescu,)128

(mai
1982)
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
......................................................................................................
Partea a doua este mai interesantă sub raportul descrierii marilor
evenimente legate de declararea rozboiului nostru la 14/27 august 1916 și
detaliile retragerii–ale luptelor din zona Argeș, Dîmbovița, Buzău și care
sunt prezentate și în Notele gen. Averescu–așa încît se explică (cuv. ilizibil)
lor. M-aș bucura dacă ar putea să apară măcar și parțial romanul lui
Negură129 care nu e prea extins.
În altă ordine de idei, aici s-au încheiat manifestările unei noi ediții a
Primăverii arădene. Au fost, poate prea numeroase–urmărindu-se și
probleme economice–industrale sau agricole pe lîngă cele culturale 130. N-am
participat decît la vernisajul unei expoziții închinată Personalităților
arădene–mai ales lui V. Goldiș, Șt. Cicio Pop și Ioan Suciu131, mai puțin
128

. Prin rîndurile de față suntem în fața unui fragment, desigur mai extins, dintr-o srisoare a
prof. Ed. Găvănescu către Miron Constantinescu. Din lectura acestui text putem deduce că
ea a fost adresată aprox. în a doua jumătate a lunii mai sau chiar spre sf. acesteia a anului
1982. Reperele care ne vin în ajutor în datarea scrisorii sunt referințele privitoare la
încheierea manifestărilor din cadrul „Primăverii arădene” care întotdeauna se desfășurau în
cursul lunii mai, prima și a doua decadă; de asemenea, expeditorul face trimitere la faptul
că domnia sa a participat doar la inaugurarea expoziției „Personalități de seamă ale
Aradului în lupta pentru libertate socială și națională” organizată de Muzeul județean Arad,
invitat fiind de autorul acestui studiu, care în acea vreme deținea funcția de director al
instituției.
129
. Alexandru Negură, scriitor și publicist arădean, care după război a ajuns în capitală și
care a întreținut o activă corespondență cu Ed. Găvănescu.
130
. Voalat, critică maniera de organizare și structurare a sesiunilor științifice de istorie în
care, într-adevăr, o parte exagerat de mare, o ocupau referatele și comunicările cu caracter
pur economic, și aceasta din dorința de a arăta „marile realizări ale construcției socialiste,
îndeosebi, în anii glorioși ai epocii Ceaușescu”.
131
. Ne permitem, totuși, să-l corectăm pe distinsul istoric arădean întrucît acea expoziție,
tocmai, pentru prima dată și-a îngăduit să prezinte și alte personalităti arădene precum
Moise Nicoară, Mircea Vasile Stănescu, Ioan Popovici Desseanu, Nicolae Oncu, Mihai
Veliciu, Ion Russu Șirianu, Adam Muller Guttenbrun, Csiki Gergely. Am reușit să trec cu
succes de „vizorul” secției de propagandă a Comitetului județean Arad al P.C.R . din anul
1983. Aceasta și pentru că, trebuie să o spun, ei înșiși credeau în valoarea acestor
personalităti care și-au legat destinul lor de împliniri notabile în sfera luptei pentru
emancipare socială și națională, pentru cultură și progres.
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altora. M-am dus fiind invitat de directorul cel nou–Doru Bogdan132–care a
urmat lui N.Roșuț133 decedat în toamna trecută134. La Arad, ca și în toată
istoriografia noastră se merge tot pe vechea tradiție că „fruntașii” politici au
avut și la Arad–rolul hotărîtor în pregătirea Unirii Transilvaniei. Aceasta
este opera lui V. Goldiș și a susținătorilor săi Ion Clopoțel 135 sau V.
Braniște136, punîndu-se în umbră opera ziariștilor și scriitorilor de la
„Tribuna” dintre 1904–1912. De fapt aceștia sprijiniți de avîntul opiniei
publice din Romînia Veche au pregătit în acei ani acea unitate a conștiinței
naționale care a premers luptei politice din noiembrie 1918 și unificării
teritoriale137. Am lucrat săptămînile acestea la un studiu–cu multe acte
inedite din arhiva lui Roman Ciorogariu138 de la Arhivele Statului Arad
132

. Autorul acestui studiu.
. Nicolae Roșuț (28 ian .1933-26 oct .1981) n. în Nădlac. Absolvent al Facultății de
Istorie al Universității „Victor Babeș”din Cluj ca șef de promoție. A profesat la Arad la
Liceul Pedagogic pe care l-a slujit cu dăruire ca profesor și director adj. (1965-1974 ) și
director între anii 1980-1981. Din 1975 pînă în 1980 a condus Muzeul județean Arad ca
director. S-a afirmat ca un spirit dinamic, știind să mobilizeze forța specialiștilor muzeului
în direcția afirmării instituției ca un muzeu cu o vie și densă activitate stiințifică și
muzeografică și de valorificare a acesteia prin prestigioasa ei publicație „Ziridava”, pe care
realmente a reânviat–o. Dr. în istorie al Institutului de istorie „Nicolae Iorga” din București
, din 4 aug. 1981. A decedat la vîrsta de 48 de ani, în plină putere de muncă, în Arad. la 26
oct. 1981, fiind înmormîntat la 28 oct. 1981, în cimitirul „Eternitatea” din Arad.
134
. Adică, în 26 oct. 1981.
135
. Ion Clopoțel (22 nov. 1892-1986) n. la Poiana Mărului, jud. Brașov. Studii superioare în
litere și filosofie la Budapesta și Viena. Scriitor și publicist printre care și la ziarul
„Romînul” din Arad. A fost un colaborator apropiat de–al lui V. Goldiș. A publicat
Revoluția din 1918 și Unirea Ardealului cu Romînia, Cluj, 1825, 173 pag.; Satele răzlețe
ale Romîniei. Habitatul răsfirat din munții transilvani și bănățeni , Alba- Iulia, 1929, 112
pag +pl. A condus ca director ziarul „Societatea de mîine”, care a apărut la Cluj.
136
. Valeriu Braniște (1869-1928) n. la Cincu, jud. Brașov. Om politic romîn, publicist și
scriito, a condus ziarul „Drapelul” din Lugoj (1901-1918). Membru al Academiei Romîne
din 1919. A fost unul din fondatorii Universității din Cluj.
137
. Este, într-adevăr, un mare adevăr căruia i-a dat glas prof. arădean: rolul semnificativ pe
care presa româneacă din Ardeal și slujitorii ei, talentațiii gezetari, l-au avut în lupta de
emancipare națională.
138
. Roman (Romulus) Ciorogariu (1852-1936 ) n. la Pecica, jud. Arad. Publicist de mare
vigoare și talent gazetăresc cel care a condus ca redactor șef săptămânalul eparhiei arădene
„Biserica și Școala”. Profesor și director timp de 17 ani (1901-1017) al Institutului
Pedagogic-Teologic din Arad. Și – a legat numele de sărbătorirea în 15 noiembrie 1912 a
100 de ani de la înființarea Preparandiei din Arad, sărbătoare al cărei suflet a fost, el
însuși. A fost unul din liderii de necontestat ai mișcării naționale din preajma luptelor
pentru dezrobirea și Unirea Transilvaniei cu Țara Mamă. După Unire, din 1919 ajunge
133
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pentru a da un cadru tribunismului arădean. Îl trimit lui Deliu Petroiu și ar
putea apărea într-un anuar al Bazei Academiei R.S.R. de la Timișoara dacă
s-ar admite acest punct de vedere și lucrarea nu ar fi prea întinsă.
Am pregătit în febr.-martie, cînd am fost destul de rău bolnav, un
material de 200 de pagini pentru un memoriu privind revenirea la Moise
Nicoară139 ca patron al liceului, urmînd ca „Ioan Slavici” să treacă la
Bilioteca județeană. Acum cînd e un nou ministru la Învățămînt–Ion
Teorean probabil din podgoria Aradului s-ar putea reuși. Lucrează în acest
sens Augustin Doinaș și Colin Mihăileanu, fiul fostului avocat al Regionalei
C.F.R. Arad.
Am avut revederea cu seria din 1941–la 31 oct. 1981, care a fost
foarte emoționantă. Au tipărit apoi și o broșură cu poezii „ocazionale” de
Augustin Doinaș și Deliu Petroiu140, închinate liceului de atunci.
Acum, în iunie vine seria lui Oprița și Pufu Constantinescu 141 din
1942 și mai tîrziu a lui Ghiță Augustin din 1932, o jumătate de veac de la
absolvire. Tiberiu Borneas îmi scrie să elaborez un album geografic-istoric
primul episcop al Oradiei Mari.
139
. Moise Nicoară (1784-1 oct 1861) n. la Gyla (Giula), astăzi în Ungaria. Studii de drept
la Viena și de Teologie la Bratislava. Se afirmă ca liderul românilor din părțile Crișanei,
Banatului și ale Ungariei în lupta lor pentru episcop român pe scaunul episcopesc de la
Arad ocupat de peste mai bine de o sută de ani de episcopi sîrbi. A făcut parte din generația
strălucită de cărturari și luptători în frunte cu Dimitrie Țichindeal, Constantin Diaconovici
Loga, Paul Iorgovici, dr. Iosif Iorgovici, Ioan Mihuț ș a. În 1825 trece Carpații în București
și desfășoară o amplă activitate pedagogică și cultural–diplomatică pentru Țările Romîne
transcarpatice. A murit în București sărac și uitat de cei care n-ar fi trebuit să-l uite. L- a
surprins în excelente lucrări monografice istoricii acad Cornelia Bodea, și Liviu Mărghitan.
Aici, prof. Ed. Găvănescu evocă strădania sa pentru ca numele inițial de la 1919 al Liceului
de „Moise Nicoară” să revină, urmînd ca numele marelui prozator Ioan Slavici să-i fie
atribuit Bibliotecii județene Arad. Evoluția vremii a infirmat nădejdile și așteptările lor,
altminteri, cu totul întemeiate . A trebuit să cadă regimul comunist în dec. 1989 pentru ca
liceul să-și reprimească numele patronului său spiritual Moise Nicoară. În acest demers Ed.
Găvănescu a apelat și la istoricul clujean Ștefan Pascu. Din păcate în arhiva personală a
profesorului nu se pastrează nici un exemplar din acel voluminos memoriu, menționat la
începutul scrisorii.
140
Deliu Petroiu coleg de liceu cu Ștefan Augustin Doinaș. A ajuns cadru didactic
universitar la Timișoara fiind prețuit și admirat pentru enciclopedismul formației sale
academice și calitatea discursului său plin de substanță intelectuală și de un umor fin,
specific erudiților.
141
Pufu Constantinescu a fost de fapt Paul Everac, scriitor și dramaturg de mare rafinament
intelectual. A fost fiul profesorilor arădeni Alecu și Eugenia Constantinescu. Și el, ca
atâția alți oameni de cultură ai țării, a fost elevul lui Ed. Găvănescu.

511

al poporului romîn, mai ales pentru propaganda în străinătate, dar nu prea
mă mai simt îndemnat.
Mi-a spus doamna Anca că Dănuț a rămas la Tăcuța. Am primit
frumoasa ilustrată pentru Paști!
Vă urez sănătate, vă mulțumesc pentru trimiterea manuscrisului și aș
fi mulțumit dacă voi reuși ceva în toamnă.
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Felnacul în perioada comunistă
Gabriel Sala,
Colegiul Naţional “Elena Ghiba Birta” din Arad

1. Societatea felnăcană postbelică
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Comunitatea felnăcană, după depăşirea crizei specifice perioadei de
după război şi după ce comunismul reuşeşte să fie implementat ca sistem de
organizare economică cu rezultate practice şi nu doar teoretice, evoluează în
paralel cu societatea în general. Creşte treptat nivelul de trai începând cu
anii 60, în mare parte şi datorită faptului că numeroşi felnăcani lucrau la
fabricile şi întreprinderile din oraş. Progresul tehnic continuu, transformă
profund condiţiile materiale ale vieţii cotidiene. Creşterea şi diversificarea
producţiei şi produselor, precum si consumul de masă specific perioadei
postbelice, contribuie la schimbarea modului de viaţă al felnăcanilor.
Electricitatea devine o sursă de energie prezentă tot mai mult în viaţa
felnăcanului. În domeniul transporturilor, pe lângă trenul care funcţiona încă
de la începutul secolului XX, în 1910 fiind construită gara din Felnac 1,
creşte treptat şi numărul automobilelor din localitate, reprezentat de mărci
precum Trabant, Dacia: "Prima maşină din sat or avut-o o familie de nemţi.
Când eram eu mică ne lăsa pe mine şi pe fata lui să ne jucăm în ea. Mai
târziu şi-o cumpărat maşină şi un notar din sat, Petcu"2. Cert este că după al
doilea război mondial legăturile cu oraşul se intensifică şi datorită
diversificării mijloacelor de transport. Informaţia, chiar dacă trunchiată de
comunişti, începe să devină tot mai importantă în viaţa oamenilor. Pe lângă
ziare şi radio, care pătrund în căminele sătenilor în perioada interbelică, în
sat vor funcţiona începând cu anii '60 primele televizoare, desigur albnegru3. Cinematograful local va reprezenta un mijloc eficient de distracţie în
perioada comunistă, în care filmele indiene sau chineze aveau mare priză la
un public îndeobşte tânăr. În 1958, Sfatul Popular din Felnac trimite o notă
informativă la raion în care se stipula faptul că s-a propus aducerea în
localitate a unui aparat de cinematograf, problemă rezolvată extrem de
simplu după cum urmează: "În ceea ce priveşte procurarea unui aparat de
cinematograf la Căminul Cultural, Comitetul Executiv a stabilit de comun
acord cu Sfatul Popular din Sânpetru German ca aparatul de la căminul
cultural din Sânpetru German să fie deplasat la comuna Felnac de două ori
pe săptămână pentru a da reprezentaţie"4. Satul va beneficia ulterior de
propriul cinematograf. Arhitectura caselor devine mai rafinată şi este
dominată de aspectul funcţional, menit să servească nevoile moderne şi
concrete ale oamenilor. Construcţiile recurg masiv la materiale cum ar fi
cimentul, betonul, sticla, oţelul. În anii '70 ţigla înlocuieşte masiv trestia pe
acoperişul caselor5. Răspândirea informaţiei prin radio, televizor, ziare şi
cinematograf, omogenizează şi modernizează comportamentele sociale,
modul in care se manifestau oamenii în societate. Distracţiile îmbracă alt
tipar. Jocurile tradiţionale sunt înlocuite cu balurile, iar mai târziu cu
discoteca. Pentru a dansa, tinerii se întruneau la căminul cultural local 6. De
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asemenea, apar ca mijloc de distracţie chefurile private, organizate în case
particulare, care durau toată noaptea, deoarece durata discotecii era limitată de
autorităţile comuniste locale. Pe de alta parte însă, mobilitatea socială creşte
mereu şi trecerea unui individ într-o categorie profesională superioară, nu mai
întâlneşte în calea sa bariere de netrecut. Instrucţia şcolară devine tot mai
accesibilă pentru cei mulţi şi le deschide porţile ascensiunii sociale în lumea
comunistă. Liceul, altădată un vis pentru felnăcani, a devenit din anii '80 un
fenomen de masă şi, mai apoi, o realitate banală. Un rol important în educaţia
locală îl va avea biblioteca sătească, care deservea locuitorii comunei. Autorităţile locale considerau la finele anilor '50 că "numărul cititorilor s-a mărit
întrucât biblioteca comunală a primit volume noi de scriitori români şi
sovietici contemporani"7. În ciuda îndoctrinării culturale, numărul
consumatorilor locali de carte creşte, fapt eminamente pozitiv. Divertismentul
este completat în perioada comunistă de spectacolele de teatru, circ, muzică
uşoară sau populară, umor care se organizau în localitate. Mari artişti români
au descins în acest scop, aflându-se în turneu, în Felnac susţinând spectacole
cu săli arhipline8. Pe plan local a fost înfiinţat un ansamblu folcloric format
din tinerii satului, care participau la turnee şi promovau folclorul local. De
asemenea, intelectualii satului, îndeosebi cadrele didactice, organizau
reprezentaţii teatrale cu tineri din localitate: "În cadrul căminului cultural
funcţionează o echipă artistică de cor, dans, teatru, recitatori şi solişti vocali şi
instrumentali. Echipele locale fac pregătiri pentru participarea la cel de-al
doilea concurs artistic regional"9.
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Emanciparea femeii este o altă realitate locală. Chiar dacă întâietatea
bărbatului era respectată, aceasta poate să se afirme în diferite domenii de
activitate locală sau extralocală, altele decât agricultura. De asemenea, tinerele
au mai multă libertate de expresie, putând participa la serile dansante noaptea
fără supravegherea părinţilor şi al ochiului comunitar, deşi la baluri "se mergea
la început însoţită de părinţi"10, în condiţiile în care acesta era organizat noaptea
şi nu ziua. Moravurile se liberalizează şi ele, iar viaţa de noapte locală se
modifică treptat şi constant în ritmul conflictului dintre generaţii, aspecte
deranjante pentru bătrânii conservatori ai satului. Practic, lumea lor, construită
cu atâta migală de precursori, veche de zeci şi chiar sute de ani, încet, sub ochii
lor, dispărea. Felnăcanii tineri, în virtutea conflictului dintre generaţii, se
revoltă împotriva valorilor morale şi culturale tradiţionale, evidenţiind faptul că
epoca dintre cele două războaie mondiale era una care îşi găsea cu greu
echilibrul, datorita ritmului ameţitor al schimbărilor. Noile genuri de muzică şi
ritmuri de dans, a anilor '60, '70 sau '80 în funcţie de modă, pătrund în satul
modern, cu ajutorul pick-up-ului sau al casetofonului 11. Aparatele video
pătrund în sat ca şi tv-urile color în anii '80 12. Îmbrăcămintea a reprezentat însă
cel mai bun barometru al sfârşitului unei lumi şi al naşterii unei societăţi
moderne în concordanţă cu timpul. Portul tradiţional se va stinge după război
odată cu bătrânii satului. Pantofii, fustele, pantalonii de stofă, gecile, pulovărele
şi alte obiecte vestimentare, precum şi blugii, simbol al nonconformismului
tinerilor, au ţinut Felnacul în pas cu moda. Atunci ca şi acum! Contactul cu
Aradul se intensifică, oraşul în sine având un rol educogen. Cert este că în
perioada postbelică odată cu dezvoltarea societăţii, lumea rurală felnăcană se
schimbă în profunzime. Tradiţionalismul este substituit de noi valori sociale,
care vor face ca, treptat, lumea arhaică să dispară ireversibil.
2. Regimul socialist pe plan local-între realizări şi dezamăgiri
comuniste
În perioada comunistă, legăturile Felnacului şi, implicit, dependenţa
de Arad se va accentua, deoarece va fi subordonat administrativ oraşului de
care era legat din punct de vedere economic, social, istoric. După 1945 şi
instaurarea regimului bolşevic în România legea reformei administrative
adoptate în 1950, după model sovietic, a desfiinţat judeţul ca unitate administrativ-teritorială. Locul acestora va fi luat de regiuni, raioane ca
subdiviziuni ale regiunilor şi comune. Practic, Felnacul va face parte din
regiunea Arad, raionul Pecica. În 1956, regiunea Arad este desfiinţată şi
împărţită între regiunea Crişana şi Banat, ultima cu centru reşedinţă la
Timişoara. Felnacul, ca de altfel şi Aradul, a fost astfel subordonat
administrativ Timişoarei, fiind inclus în regiunea Banat.
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La următoarea reformă administrativă majoră, care a avut loc în anul
1968, autorităţile comuniste au revenit la împărţirea pe judeţe, întinderea
acestora fiind însă diferită faţă de cea din perioada interbelică. Practic,
atunci se ajunge la formula administrativ teritorială actuală. Felnacul după
1968, devine centru reşedinţă al comunei cu acelaşi nume care încorpora
localităţile Zădăreni, Bodrogul Nou şi Călugăreni, până în anul 2004 când
Felnacul pierde custodia asupra Zădăreniului, care devine centru comunei
cu acelaşi nume, şi asupra Bodrogului Nou, sat aparţinător de noua unitate
administrativă.
Perioada comunistă a Felnacului este indisolubil legată de evoluţia
economică a României socialiste. Plină de contradicţii, aceasta a reprezentat
pe plan local un moment în care autorităţile au construit o serie de unităţi de
producţie. Astfel, în 1952 este fondată Staţiunea de Maşini şi Tractoare,
respectiv S.M.T.-ul, ulterior Staţiunea de Maşini Agricole, adică SMA-ul 13.
Susţinut de amintita unitate muncitorească, CAP-ul va prospera în limitele şi
pretenţiile societăţii comuniste naţionale şi locale, mai ales că în inventarul
SMT se aflau diverse maşini agricole, respectiv tractoare, combine, batoze
etc. a căror calitate va creşte în timp, raportându-le desigur din acest punct
de vedere la evoluţia statului comunist. C.A.P.-ul se va implica în creşterea
porcinelor, dar şi a bovinelor, ovinelor sau păsărilor.
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Pentru creşterea productivităţii, o serie de terenuri, inundabile, vor fi
asanate şi introduse în circuitul agricol. În perioada de sfârşit a anilor '60 şi
început a anilor '70 o atenţie specială ca sector de activitate economică, se
va acorda creşterii porcinelor. Astfel va fi construit complexul de porcine,
cu un rol important în absorbirea excedentului de forţă de muncă locală.
Fost tehnician veterinar în cadrul complexului, Ştefan Selegean a făcut o
prezentare interesantă a acestuia, la nivel de organizare şi nu numai:
"Complexul nu aparţinea statului, ci era o unitate intercooperatistă,
construită pe banii C.A.P - urilor din Felnac, Zădăreni, Sânpetru German,
Munar, Secusigiu şi Satu Mare, iar ulterior susţinută financiar de către
acestea. Practic, exista un fel de consiliu de administraţie în care era
reprezentat fiecare C.A.P. Directorul însă era numit de cei de la partid în
colaborare cu Direcţia Agricolă din Arad şi avea, obligatoriu, studii de
specialitate. În complex, funcţionau patru sectoare, respectiv sectorul
reproducţie al cărui şef eram, sectorul maternitate, sectorul tineret şi sectorul
îngrăşătorie. Este logic că, în condiţii normale, fiecare exemplar de porc
trecea prin cele patru sectoare. Din punct de vedere al clădirilor, unitatea
cuprindea iniţial 14 grajduri, ulterior mai construindu-se două, precum şi o
staţie de epurare a dejecţiilor, un abator, o cantină, o moară şi celulele de
depozitat furajele pentru porcine. În cele 14 grajduri porcinele erau
repartizate după cum urmează: în hala 1 erau vierii şi scroafele în aşteptare
pentru împerechere, în hala 2 scroafele în luna unu şi doi de gestaţie, în hala
3 cele aflate în ultima perioadă de gestaţie, în halele 4 şi 5 erau scroafele
care fătau, în halele 6 şi 7 erau purceii de până la 25-30 de kilograme, iar în
halele 8, 9, 10, 11, 12, 13 şi 14 erau porcii pentru îngrăşat. În faza de
maximă dezvoltare în complex erau cam 40.000 de porci şi lucrau circa 200
de oameni. Era o unitate importantă, cunoscută pe plan judeţean şi chiar
naţional. Aici, prin încrucişarea raselor landrace şi marele alb, s-au obţinut
scrofiţe F1, foarte bune pentru reproducere şi cu o capacitate mare de
alăptare, care erau pentru alte complexe de profil. Angajaţii intrau în
grajduri cu echipament special pe care îl luau din filtru sanitar. Dacă un
animal era bolnav imediat era sacrificat pentru a prevenii epidemiile. Odată,
în '72 a izbucnit febra aftoasă. Trei săptămâni nu am putut părăsi complexul.
Acolo am mâncat şi am dormit. Au murit prin deces natural şi sacrificare
circa 15000 de capete de porcine. Deci, lucrurile erau luate în serios şi se
încerca să se facă treabă. Cu toate astea, complexul era neproductiv, în
sensul că se lucra în pierdere. Bine-nţeles că se fura la greu, dar nu datorită
acestei realităţi existau pierderi. Nu se puteau acoperi cheltuielile pentru că
vindeam statului la preţuri mici, stabilite de stat, care nu pierdea, pentru că
exporta la preţuri mult mai mari. Mai pierdeam şi la furaje, unde eram furaţi
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la compoziţia acestora. Erau foarte slabe. De exemplu, teoretic, cu patru kile
de unitate nutritivă trebuia să facem un kilogram de porc la îngrăşat, dar
nouă ne trebuiau vreo zece. Pierderile erau anulate însă constant de
autorităţi, pentru că statul era în avantaj, noi eram penalizaţi pentru
neîndeplinirea planului anual şi lucrurile mergeau mai departe"14.
În linii mari, acestea au fost realităţile organizatorice ale
complexului de porci. Planuri utopice şi o fugă continuă a angajaţilor din
structurile de conducere de a astupa cât mai mult gaura financiară. De altfel,
referindu-ne la neîndeplinirile de plan, încă din 1969 este semnalată o astfel
de sincopă: "la sectorul porcine efectivul la sfârşit de an trebuia să fie 900
de capete, din care scroafe şi scrofiţe 120 de capete şi s-a realizat până în
prezent 895 capete cu 120 de scroafe. Planul de purcei este de 1200 capete
din care s-a realizat 475 capete. Planul de carne la specia porcine este de
739 capete cu 71,7 tone şi s-a realizat 311 cu 24,7 tone. Nerealizarea
planului se datoreşte în primul rând consumului necorespunzător al furajelor
şi a unor îngrijitori care pe parcurs au fost schimbaţi"15.
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La capitolul construcţii şi investiţii în unitate, conducerea CAP-ului
Tractorul din Felnac nu s-a zgârcit deloc. Din 21 ianuarie 1971 datează un
document în care CAP-ul local promite că "participarea la construcţii
intercooperatiste va fi de 1.470.000 lei. Din această sumă se va aloca
710.000 pentru complexul de porci din care 200.000 lei din credite pe
termen lung şi 600.000 mii lei pentru complexul de păsări din care 400 mii
lei din credite pe termen lung şi 5 mii lei pentru alte construcţii
intercooperatiste"16. Cert este că acest complex de porcine a reprezentat o
piesă importantă în economia locului. Desigur, dezvoltarea Felnacului nu a
fost condiţionată sub nici o formă de existenţa unităţii amintite. Evoluţia
satului este un proces amplu, care s-a manifestat în tot ceea ce înseamnă
sferă de activitate socială. La nivel instituţional, important pentru sat a fost
decretul prezidenţial nr. 25 din 23 ianuarie 1949, când s-a înfiinţat Miliţia 17,
care a preluat atribuţiile poliţiei pentru mediul urban şi pe cele ale
jandarmeriei în mediul rural. Articolul unu din acest decret preciza că miliţia
se înfiinţează în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, având ca scop
menţinerea ordinii publice, asigurarea muncii paşnice, securităţii personale a
cetăţenilor, apărarea bunurilor statului şi ale poporului, respectarea legilor şi
dispoziţiilor date de autorităţi. Acest episod a determinat înfiinţarea la
Felnac unui post de Miliţie: "Noi în sat nu am avut înainte de comunişti,
jandarmi. Era un post în Sânpetru şi mai veneau jandarmii şi la noi în sat
când erau probleme mari"18. Comuniştii locali au rezolvat şi o serie de
probleme stringente ale localităţii. În 1958, Sfatul Popular din Felnac a
supus discuţiilor o serie de probleme stringente ale satului epocii. Astfel,
aflăm că membrii Sfatului Popular au propus şi ulterior rezolvat, printre
altele "canalizarea străzilor prin săparea unui şanţ, repararea fântânilor din
hotar şi a podurilor din faţa caselor, repararea a trei podeţe periculoase
pentru animale, repararea fântânii de la ghenadie, construirea unui şanţ pe
strada a II-a pentru scurgerea apei"19. Tot cu această ocazie se propune " ca
tovarăşul medic de la Zădăreni să stea la Felnac, construirea unei fântâni
arteziene în centru, după modelul altor comune, înfiinţarea unei Cooperative
de Credit şi Economii"20.
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Cert este că, dintre toate aceste probleme existente ale satului,
aducerea unui medic în localitate şi rezolvarea acestei cerinţe sociale de
natură medicală a fost cel mai bun lucru pe care l-au făcut autorităţile
comuniste. În perioada de pionierat a medicinii pe plan local, după al doilea
război mondial era un singur medic, care deservea mai multe localităţi
vecine Felnacului, în anii '60 construindu-se actuala locaţie a dispensarului
local. În 1968 Consiliul Popular specifică faptul că este necesar ca "lucrările
de la dispensarul sanitar uman cum sunt tencuielile exterioare, construirea
gardului de la faţadă, a WC-ului şi magazia de materiale să fie date în
folosinţă până la 1 mai a.c."21. Existenţa dispensarului implica şi prezenţa
unui medic în sat, autorităţile conştientizând că pretenţiile sociale impun
acest lucru: "referitor la lipsa din localitate a unui medic şi a altor cadre este
bine ca să fie adus la cunoştinţa comitetului executiv, întrucât cetăţenii se
interesează de aceste lipsuri"22, lipsuri remediate de autorităţile locale.
Practic, prezenţa medicului în sat, devine în epocă o realitate constantă.
Tot în acei ani a fost asfaltată şoseaua, parte integrantă a drumului
judeţean Arad-Periam şi construită reţeaua de alimentare cu apă potabilă a
satului. Fântânile vor fi înlocuite practic cu surse de apă modernă, utilităţile
moderne în epocă oferite de autorităţi determinând indiscutabil evoluţia
societăţii felnăcane23. Un element important în evoluţia satului l-a
reprezentat electrificarea acestuia. Practic, lucrările au debutat în acest sens
din anii '50, în 1957 efectuându-se lucrări de introducere a curentului
electric, într-un raport precizându-se de către autorităţile locale că valoarea
lucrării este estimată la 315.000 lei, în condiţiile în care numărul de gospodării
era de 864, iar cel al locuitorilor de 2987 24. Se pare că procesul de electrificare a
satului s-a încheiat în 1963, Sfatul Popular al comunei Felnac redactând o notă
informativă către autorităţile administrative şi de partid din Arad care cuprindea
următoarele: "vă facem cunoscut că iluminatul public nu a fost utilizat până la
data de 30 aprilie 1963 prin faptul căci nu am avut motor corespunzător de
furnizare a curentului pentru întreaga comună. Întrucât comuna noastră va fi
racordată la sistemul energetic naţional numai de la 1 iunie se va pune în
funcţie iluminatul public"25.
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Prin construirea unei anexe la Căminul Cultural, unde actualmente se
organizează festivităţi cu un număr redus de membri, s-a rezolvat şi
problema cinematografului local. Astfel, Sfatul Popular local aprobă
"construirea prin adăugire la căminul cultural din Felnac o sală de
spectacole cu o capacitate de 250 de locuri, pentru care se repartizează suma
de 43.650 lei"26. La capitolul „realizări socialiste”, putem menţiona că în
perioada comunistă s-au mai construit actualul complex comercial din
vecinătatea bisericii sârbe, blocul de lângă şcoală şi faptul că pe o serie de
terenuri agricole colectiviste vor fi introduse sisteme de irigaţii, în zona
agricolă din sud şi din sud-estul satului, aflată dincolo de calea ferată.
În 1970 au loc lucrări de consolidare a digurilor Mureşului
după ce, în acel an, s-a produs cea mai puternică inundaţie din istoria orală a
satului. În anii '80, autorităţile comuniste locale se vor mulţumi să întreţină
şi să repare unităţile şi mijloacele de producţie locale sau să cârpească
şoseaua şi drumurile săteşti. Lipsa banilor va face ca materialul tehnic să se
uzeze din toate punctele de vedere. Acestea au fost în linii mari aspectele
pozitive ale administraţiei comuniste în Felnac. Dintre numeroșii primarii ai
Felnacului care au condus localitatea până în prima jumătate a anilor 70, îi
amintim pe Rada Petcu sau pe Dușan Ugleșici, după 1974 Felnacul fiind
condus de către Jiva Mihailovici, Augustin Bonchiș și Marinela Mihailovici.
Ultima a devenit edil al comunei tocmai în 1989, fiind singura femeie care a
avut funcția de primar în Felnac, până în prezent.
În cea ce îi privește pe săteni, obişnuiţi cu lipsurile aceștia au
perceput perioada comunistă ca una extraordinară din punct de vedere
economic, în condiţiile în care nu puteau face comparaţie cu modul de viaţă
din statele occidentale ale epocii. Aparenta prosperitate a generat în cele din
urmă, ataşamentul faţă de sistem şi de aceea, un procent mare de vârstnici ai
satului apreciază la superlativ perioada. În cea ce privește realizările
comuniste, nu există posibilitatea ca prin prisma acestora să fie evocate
meritele individuale ale vreunui primar al Felnacului din perioada comunistă
cel puțin din două motive, respectiv economia planificată în care
funcționarul local nu avea o prea mare putere de decizie precum și numărul
mare de indivizi implicați în administrarea localității, cu diverse funcții.

Note:
1.
2.
3.
4.

Conform unei fotografii făcute la acea dată unui grup de muncitori în faţa gării,
fotografie aflată în posesia muzeului satului.
Interviu cu Florica Boată.
Informaţie primită de la Radu Boată.
Arhiva Sfatul Popular Felnac, dosar nr.6/1958, fila 18.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Informaţie primită de la Radu Boată.
Ibidem.
Arhiva Sfatul Popular Felnac, dosar nr.6/1958, fila 18.
Informaţie primită de la Marinela Mihailovici, n. 1961, Felnac, nr. 860.
Arhiva Sfatul Popular Felnac, dosar nr.6/1958, fila 18.
Interviu cu Linca Momir.
Informaţie primită de la Radu Boată.
Ibidem.
Fond S.M.A. Felnac, dosar1/1953, fila 1.
Interviu cu Ştefan Selegean, n. 1949, Felnac, nr. 462.
Fond C.A.P. Felnac, dosar31/1968-1969, fila 72.
Idem, dosar 34/1970, fila 32.
vezi Buletinul Oficial al. RPR, partea I, nr. 19, 23 ianuarie 1949.
Interviu cu Sabin....
Arhiva Sfatul Popular Felnac, dosar nr.6/1958, fila 18.
Ibidem.
Fond Consiliul popular al comunei Felnac, dosar 2/1968, fila 5.
Idem, dosar 8/1968, fila 4.
Informaţie primită de la Sabin.
Fond Sfatul popular al comunei Felnac, dosar 14/1957, fila 30.
Idem, dosar 49/1963, fila 107.
Fond Consiliul popular al comunei Felnac, dosar 1/1963, fila 3.
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Mentalități, forme și dezvoltare
Lucian Mureşan

” Ce este cântatul? ... Cântatul este o necesitate. Omul dacă nu ar cânta ar
muri. Este un har, este un dat transcendental, este un noroc de la Dumnezeu.
Cele mai profunde versuri care s-au spus vreodată despre muzică sunt:
Am noroc că știu cânta,
Că-mi astâmpăr inima
Horile-s de astâmpărare
La omul cu supărare”1.
Conform definiţiilor din The Canadian Oxford Dictionary2 cuvântul
comunitate este redat prin, reţinem, următoarele ”all the people living in a
specific locality”, toţi oamenii care trăiesc, locuiesc în interiorul unei
localităţi specifice, “body of people having a religion, a profession etc.”
comunitatea umană care are aceeași religie, profesie, “fellowship of
interests”, urmăresc acelaşi scop, ţel, “similarity”, au aceleaşi
similarităţi,”community of intellect”, comunitate intelectuală iar în Micul
Dicţionar Enciclopedic3 termenul de comunitate este redat prin: grup de
oameni cu interese, credințe, sau norme de viață comune sau prin totalitatea
locuitorilor unei localități, țări”.
Mentalitatea românilor transilvăneni la care facem referire era
determinată de felul în care îşi trăiau viața, se raportau la ei însăşi la cei de
aproape, sau de mai departe. Fiind scăzut numărul celor cunoscători de
carte, principala formă de educație se rezuma la familie, Biserică şi așa
numita „școală a vieții” care includea zestrea mentală, în care este prezentă
şi teama de stăpânire pe care sute de ani de vitregie a inoculat-o felului de-a
fi, (a românului) de-a se raporta atât privind la sine cât şi la alți. Zestrea
culturală, a românilor din tot arealul transilvănean a cuprins şi teama de
stăpânire pe care sute de ani de vitregie au inoculat-o felului de-a fi de-a se
raporta atât privind la sine cât şi la alții. Acest fel de-a fi, de-a se raporta îl
putem ilustra privind comparativ figura a doi episcopi români ortodocşi şi
anume Vasile Moga şi Andrei Șaguna. Primul evidențiază felul de-a fi
asertiv față de autorități fără de prea multe inițiative personale, fără conflicte
1

Grigore Leșe interviu în emisiunea”Înapoi la argument” realizată de Horia-Roman
Patapievici la T.V. R. Cultural.
2
Întocmit de Katherine Barber, Oxford University Press, 2001.
3
Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, 1972.

522

cu autoritatea indiferent cine era această autoritate, într-un cuvânt un om fără
strălucire, carisma şi autoritate. Dimpotrivă, Andrei Șaguna apare ca un
luptător, un om care gândește şi vrea să realizeze ceea ce consideră a fi de
realizat, Andrei Șaguna fiind un ”Moise”4 al românilor (Ioan Slavici l-a
numit pe Andrei Şaguna "Mesia ardelenilor") din perspectiva profundelor
prefaceri pe care nu a ezitat a le întreprinde pentru Biserica sa şi pentru
români ortodocşi.
Conceptul despre permanența istorică şi spirituală a românilor va
căpăta o bază teoretică solidă la Vasile Pârvan, care prin a sa teorie a
„autohtoniei culturale”, teorie ce trebuie privită în contextul larg al
concepției marelui nostru istoric. Ipoteza sa nouă asupra istoriei şi culturii în
arealul românesc de azi din lucrarea sa Getica, l-a condus pe Vasile Pârvan
la afirmarea tezei „autohtoniei culturale” ca mijloc de realizare a
„autohtoniei naționale”. În ”Memoriale” Vasile Pârvan arată că: „se poate
lua cu sila haina unui popor. I se poate impune de cuceritor
limba,...,neamurile migrează, dar culturile rămân...Şi atunci, ideea
națională fiind o stare de conștiință, înainte de toate culturală, iar
geografia umană demonstrând nu după oameni, ci după pământul după
care se așeză, adevărate autohtonii culturale, nu ajungem oare la marea
realitate istorică ,..., a autohtonilor naționale?’’5. După V. Pârvan, vârful
civilizației, indiferent care ar fi, se concretizează nu prin evidențierea
valorilor etnografice, cât mai ales ’’prin continua armonizare intru sublimul
uman6 factor care determina o națiune’’ să trăiască universal - uman’’7. O
îmbinare reuşită a punctului de vedere psihologic cu cel istoric, îl va
conduce pe Vasile Pârvan la enunțarea conceptului ”sufletului național’’
considerându-l „realitate etnopsihologică’’, concept care apare în lucrarea
”Idei şi forme istorice: Patru lecţii inaugurale”8, unde acesta va descoperi în
țăranul român valențe ale unei puternice si structurate personalități
spirituale, pe care un observator superficial nu le poate sesiza decât
trunchiat.
În ampla lucrare „Din psihologia poporului român” Dimitrie
Drăghicescu la mod special abordează conceptul despre” sufletul etnic
românesc’’. În opinia sa, caracterul unui popor este determinat de
4

Nicolae Popea, Discursul de receptie, prezentat in 13/26 martie anul 1900, dedicat vieții
și activității arhiepiscopului și mitropolitului ortodox al Transilvaniei, Andrei baron de
Șaguna (1808-1873).
5
Vasile Pârvan, Memoriale, Cluj-Napoca, Editura Dacia 1973, pag. 217- 220.
6
Vasile Pârvan, Idei şi forme istorice: patru lecţii inaugurale, București, Editura Cartea
Românească,1920, p. 34.
7
Ibidem, p. 35.
8
Ibidem.
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„elementele etnice” de frământătura care apare precum un ”aluat de rase din
care el s-a constituit” ulterior fiind determinat şi de ”împrejurări istorice si
sociale”9. În opinia sa, există straturi succesive care au contribuit fiecare la
creionarea unui ”fel de-a fi”, ”de-a ființa” a poporului român; respectiv dacii
au lăsat ca amprentă: mândria, curajul, vitejia, voința, puterea de stăpânire;
romanii însă, ne-au lăsat limba şi conținutul ei spiritual, sacrificiul
individului în favoarea patriei, statornicia şi iubirea de ordine. Următorul
strat impregnat de populația ”daco-romană unificată” înfățișează o
caracteristică psihică comună ”rasei latine şi trace” concretizat în ”acel
popor de agricultori, cu pasiuni războinice, ei trebuiau să aibă o voință
tenace, statornică, îndrăzneață, impulsivă şi stăpână de sine. Ceva din
nepăsarea de moarte şi din fatalismul tracic trebuie să fi rămas în
caracterul lor, după cum şi ceva din spiritul de ordine, de disciplină şi de
sacrificiu în folosul societăţii, ce caracteriza pe romani. Inteligența
născocitoare, ingenioasă şi deschisă către civilizație a dacilor a găsit la
români un material intelectual nespus de mare, încât inteligența dacoromană a fost şi bogată şi vie şi complexă’’10.
În anul 1937, Lucian Blaga îşi rostește discursul la Academia
Română, discurs intitulat ”Elogiul satului românesc” în care va evidenția cu
precădere calitățile spirituale ale mediului rural, considerat ca fiind
”creatorul și păstrătorul culturii populare”, dar şi ca fiind ”singura prezență
vie”11 a felului de a fi în lume a românului. Satul este privit ca deținătorul
valorilor umane nealterate şi investit cu criteriul autenticității, criteriu bazat
pe faptul că ”satul nostru reprezintă o așezare situată şi crescută organic
într-o lume totală, care e prezenta in sufletul colectiv”12.
Simion Mehedinți, în lucrarea susținută în cadrul unei ședințe a
Academiei Române în anul 1928, intitulată ”Coordonate etnografice.
Civilizația şi cultura”, susține ideea că ”pornind de la premize noi, să
revizuim concepția despre ființa poporului nostru”13 iar în lucrarea
„Creștinismul românesc. Adaos la caracterizarea etnografică a poporului
român”, va combate unele ipoteze apărute și dezvoltate în epocă, care
priveau caracteristici ale poporului român, precum „nepăsare şi fatalism”
conform părerii exprimate de Drăghicescu, dar și ”lipsă de gânduri;
opacitate de cugetare metafizică” precum considera Vasile Pârvan.
9

Dimitrie Drăghicescu, Din psihologia poporului român, Bucuresti, Editura Garamond,
Bucuresti, 2006, p. 7.
10
Ibidem, p.187-188.
11
Lucian Blaga, Izvoade, Bucuresti Editura Minerva 1972, p. 33.
12
Ibidem,, p. 141.
13
Simion Mehedinţi, Coordonate etnografice. Civilizaţia şi cultura, în Memoriile Secţiunii
Istorice, seria III Tomul XI, pag. 146 București, Editura Cartea Românească.
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La aceste ipoteze de lucru, Simion Mehedinți răspunde prin
afirmațía conform căreia caracteristica principală a românului (rezidă după
opinia sa) nu în toleranță după cum a ilustrat, Lucian Romier, ci constă în
”discreție izvorâtă dintr-o reală omenie ... semnul unei reale maturităţi
sufletești, dobândită printr-o lungă experiență istorică”14. În viziunea lui
Mehedinți, la baza acestei experiențe stau trei acte:
1. vechimea neamului carpatic;
2. nivelul superior al civilizației carpatice;
3. şi cel mai semnificativ, înălțimea culturii carpatice15.
Simion Mehedinți, constată astfel existența unei reale ”ortodoxii
arhaice a poporului român/…./creștinism înainte de creștinism”fapt care ar
conferi românilor „sentimentul statorniciei şi l-a întărit în rezistența”16
făcându-l apt de provocările pe care va cunoaște in timp. Această opinie
îmbrățișată de Simion Mehedinți nu reprezintă neapărat adevărul științific,
ci, mai curând, dorința de-a oferi viziunea unui trecut puternic care poate
deveni o sursă de întărire contemporanilor, un îndemn de-a fi la măsura unui
trecut glorios.
Particularităţi naţionale româneşti
1. Conștiința istorică
”De unde venim si unde mergem, trecutul si viitorul, iată toata fiinţa
noastră, iată mijlocul de a ne cunoaşte” 17, spunea Mihail Kogălniceanu.
Conștiința faptului ca romani au fost strămoşii lor a avut o largă penetrare în
mediul larg al locuitorilor, fapt consemnat în epistola lui Flavio Biondo, din
1453, adresată regelui Siciliei, Alfons de Aragon, în care se face referire la
atitudinea vlahilor, care ’’îşi proclamă ca o onoare şi îşi afișează originea
lor romană”18 ceea ce ne poate îndreptăţi să credem că dacă români îşi
asumau în 1453 paternitatea latină, cu atât mai mult în sec. al - XIX – lea,
românii indiferent de nivelul lor de educație aveau această conştiință a
originii lor. Putem invoca în sprijinul acestei opinii şi variantele de Pluguşor
în care împăratul Traian apare ca un prototip al întemeietorului prin
descălecarea sa, dar şi ca un semănător mistic.
Raportarea înfăţişării exterioare a vlahilor la strămoşii lor romani are,
ca obişnuită etnografică, o tradiţie care se întinde mult dincolo de începutul
14

Simion Mehedinţi, Creștinismul românesc.Adaos la caracterizarea etnografică a
poporului român, București, Editura Cugetarea 1941, p. 34-36.
15
Ibidem.
16
Ibidem, p. 41 şi 68.
17
Mihail Kogălniceanu, Texte social-politice alese, București. Editura Politică 1967, p. 187.
18
Ștefan Bârsănescu, Pagini nescrise din istoria culturii româneşti, București Editura
Academiei R. S .R. 1953.
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perioadei noastre de cercetare, până la Martin Opitz19 şi la poemul său
transilvănean ”Zlatna oder von Ruhe des Gemütes”20, Zlatna sau pace a
minții. Privind la frumuseţea unor tinere ţărănci, îmbrăcate în ie, ca într-un
costum de duminică, K.E. Franzos se simte transportat în epoca augustană.
Ceea ce este însă diferit ca reacţie, se poate sesiza dacă privim ceea
ce s-a încercat a se ilustra şi anume originea latină în Transilvania, că aici
într-un spațiu mult mai nobiliar şi ca titulatură şi ca importanţă, se invocă
noblețea originii, această nobilă ascendenţă urma să se răsfrângă şi asupra
urmaşilor (românilor) într-o societate în care sângele albastru avea o reală şi
cuprinzătoare valoare.
În Moldova şi Ţara Românească, dacă s-a accentuat originea dacă,
această accentuare era menită să se determine o imagine favorabilă asupra
demersurilor politice privind Unirea Ţărilor Române, dar şi se contracara
evidenta presiune slavă exercitată de Rusia imperială. Din anul 1880,
recursul la teza originii dace a poporului român, nu mai este uzitat şi de la
începutul sec. XX nici referirile la teza originii latine nu mai pote fi
considerat a fi revelatoare deoarece se impune o a treia teză privind originea
românilor, respectiv teza în care se afirmă că originea românilor poate fi o
mixtură rasială21.
În lumea apuseană, percepţia despre români şi lupta lor naţională era
instabilă şi mereu în schimbare datorită a doi factori: primul surprinde
realitatea că românii erau cunoscuţi în exterior prin presa şi administraţia
austriacă şi cea maghiară care exprimă modul acestora de autoprotecţie şi
concomitent de izolare a comunităţii române, iar în al II- lea caz, imaginea
românilor şi a scopurilor lor, se datorează propagandei unor diverse persoane
pro sau împotriva românilor. Astfel, începând cu 1840, apar diverse forme
de percepere a românilor şi, în consecinţă, mult mai multe descrieri. În
aceste descrieri, românul apare ca un om ”cu înfăţişare exterioară extrem
de atractivă„22 este redat cu anumite atribute, particularităţi, care posedă un
19

Martin Opitz (născut în Bunzlau 1597 – decedat în Danziej 1643) a fost pionierul
profesorilor europeni chemați, de către principele Gabriel Bethlen să predea în colegiul
ctitorit de el. Colegiul în cursul timpului a fost frecventat şi de elevii români. A fost
recomandat de nepotul principelui Ştefan Bethlen şi a lui Ştefan Geleyi, care i-au fost
colegi de studii la Universitatea Heidelberg, ca atare M.Opitz acceptă invitaţia de-a preda la
colegiul princiar din Alba Iulia, în cadrul căruia va preda, poeții clasici doar un an (16221623).
20
Klaus Heitmann, Oglinzi paralele. Studii de imagologie româno-germană, București,
Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996, p. 14.
21
Ibidem, p. 115.
22
Klaus Heitmann, Oglinzi paralele. Studii de imagologie româno-germană, Editura
Fundaţiei Culturale Române, București, 1996, p. 13.
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grad de stereotipie deosebit de mare. Româncele sunt lăudate ca fiind
frumoase având măreaţă ţinută umană, posesoare ale unei graţii evidente şi
cu o înfăţişare solidă. În unele cazuri observatorii sunt atraşi de fizionomia
„deosebit de nobilă” ”posesoare a unei trăsături pregnante, frumoase şi
regulate, de cele mai multe ori”23.
Începând cu mijlocul sec. al XIX- lea, în literatură se evidenţiază
ample pasaje despre farmecul femeilor transilvănene. Caracteristic, ar putea
fi considerat portretul de româncă pe care-l realizează E. von Berg 24 „sexul
frumos merită cu adevărat această denumire, la tinereţe, n-am mai văzut la
nici un alt popor atâtea chipuri de femei cu adevărat frumoase şi
graţioase”25.
Obiceiuri şi moduri de-a trăi ale românilor
Referinţele privitoare la teme precum munca, modestia, băutură etc.
sunt de multe ori contradictorii, fapt care se datorează diferențelor cauzate de
orizonturi de aşteptare diferite ale celor care au observat aceste aspecte.
Mărturiile privind lipsa de curăţenie, de exemplu, acest aspect are în vedere
locuinţele românilor, categorie în care se considera a se afla cea mai mare
parte a populaţiei românești, se pot afla în diferite lucrări compilatori.
Împotriva acestor tipuri de preconcepţii, se vor ridica unii cunoscători mai
avizaţi care au formulat: „curăţenia atât în ce priveşte îmbrăcămintea cât şi
în locuinţe caracterizează deosebit de avantajos populaţia
moldovenească„26.
Studiind formele culturii populare Traian Herseni evidențiază faptul
ca în rândul colindelor de Crăciun, un număr ridicat dintre ele ilustrează
aspecte profane, din viața oamenilor: lupte între feciori, activităţi casnice,
ocupații rurale, căsătorii, iar altele nefiind decât simple urări. La celelalte
manifestări studiate –urări, mulțumiri, cântece de zăurit- predominante sunt
colindele profane, care au in principal o utilitate concretă fapt care l-a
îndreptăţit pe Traian Herseni a concluziona că satul: ’’a fost o realitate
tradiţională mai veche decât creştinismul”27”caracterul principal al
colindelor, îngăduia îngrămădirea de texte de proveniența şi înțelesuri
foarte variate, era urarea, adică dorința de fericire exprimată, direct sau
23
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indirect prin cântare, care se adresa oamenilor cu acel prilej de
sărbătoare”28.
Colindele dedicate nașterii lui Iisus Hristos au duioşia unei mame
care îşi dezmiardă pruncul într-un sat românesc ’’la poalele codrului, sub
aripa cerului’’, iar în ziua Răstignirii, Fecioara Maria este înfăţişată ca o
femeie îndurerată precum în Mioriţa29. Mistica păgână a secondat
creștinismul în cele două milenii de spiritualitate românească, dar nu a
influenţat-o în mod hotărâtor. Creștinismul, în dimensiunile sale teologice,
dar mai ales în cele practice de rit, la noi a avut şi un caracter mundan mai
evident deoarece preoții, indiferent de treapta sacramentală, au fost
sfătuitori, oameni de cultura, Biserica fiind prezentă în viața păstoriților ei,
atât în mijlocul evenimentelor principale din viața, acestora – naștere,
căsătorie, moarte, fie pentru a cataliza bucuria, fie în a alina durerea.
În Ardeal în lipsa unui stat românesc, preotul a preluat rolul
sancționator sau recompensator al statului, iar „Evanghelia a devenit un fel
de lege nescrisă, ținând locul magistraturii’’30 preotul devenind
conducătorul sfatului de bătrâni, reminiscență a sfatului gentilic utilizat de
dacii. ”… pentru preotul ţăran şi pentru credincioşii săi, legea consta
exclusiv în rit - posturi, numărul sărbătorilor ale Bisericii Răsăritene, în
venerarea Sfinţilor, în vechiul calendar şi în vechea limbă liturgică”31. Acest
tip de adunare bisericească a devenit prin Statutul lui Andrei Șaguna forma
de conducere a Bisericii Ortodoxe din Transilvania și din 1920 după
ridicarea la rangul de Patriarhie a vechii Mitropolii a Ungro-Valahiei, forma
de conducere a Bisericii Ortodoxe Române, formă unică de conducere şi
atunci şi azi în toată lumea ortodoxă.
Vechile tradiții romanești includeau ca fundamente ale vieții unui
om: credința - dragostea şi hărnicia. Bucuria faptului împlinit, a lucrului
bine făcut sunt atribute care sunt amintite ca fiind prezente și respectate din
vechime la strămoşii noștri. Homer amintește un episod mitic, conform
căruia zeul Hefaistos în urma unei neascultări făţişe faţă de Zeus, se va
adăposti de teama pedepsei la tracii din Lemnos, renumiți ca fierari.
Folclorul românesc abundă în elemente ludice, fiind strâns legat de viaţă şi
evenimente care se regăsesc de-a lungul vieţii. Folclorul este strâns legat de
munca şi viața, cuprinzând cântece şi urări de fertilitate, precum caloianul
sau cântecul cununii este o elogiere a belșugului agricol sau dansuri mistico
28
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– rituale, precum, Paparuda, Drăgaica sau Căluşul. La români, munca este
privită ca un dat necesar vieții omul muncitor ca pomul roditor. Idealul
omului din popor a fost legat întotdeauna de belșug, de rodnicie ca rezultat al
unei activităţii clar structurate, de aceea a fost posibil ca lenea şi trândăvia să
fie ridiculizate, leneșul „vântură vântul, așteaptă să cadă para mălăiață,
face umbră degeaba pământului’’.
Referitor la muncă, apare o întrebare: cum se explică faptul că
observatorii care au în general o părere pozitivă faţă de români când se
referă la muncă, constată că hărnicia nu este o calitate a românilor şi în
manualele şcolare germane de la începutul secolului nostru întâlnim părerea
că românii se caracterizează prin dragoste faţă de comoditate şi prin lipsa de
poftă de muncă32. Să fie oare această apatie determinată de desele sărbători
religioase din calendarul religios ortodox, la care se adaugă posturile
îndelungate sau se poate adăuga resemnarea bărbaţilor determinate de
greutăţilor vieţii şi viciul băuturii ?
Complementar acestor opinii, este însă elogiul adus hărniciei
femeilor românce – la un moment dat fiind considerat ca un privilegiu al
femeii române – „ pe cât de mult pierd bărbaţii valahi, în comparaţie cu alţi
bărbaţi, pe atât câştigă femeile, în comparaţie cu cele de felul lor din alte
regiuni. Femeile valahe sunt deosebit de supuse, prietenoase, îndatoritoare
şi harnice. Femeia munceşte pe câmp, hrăneşte copiii şi animale domestice,
toarce şi ţese pentru nevoile casei, dar şi pentru a vinde îşi confecţionează şi
îşi curăţă singură costumul, creşte orătenii, le poartă sau le conduce la târg
spre a fi vândute, lucrează neîntreruptă cu fusul”33.
Dar din 1890, apare ideea conform căreia atitudinea faţă de muncă
dintr-o ţară încă nedezvoltată din punct de vedere economic nu se poate
evalua cu aceeași unitate de măsură uzitată în ţările dezvoltate de la acea
dată, deoarece munca depusă de cioban sau ţăran este intermitentă şi nu atât
de constant precum este activitatea depusă într-o fabrică.
În anul 1775, cititorul de limbă germană, se putea informa dintr-o
serie de lucrări cu caracter etnografic, ce aveau ca subiect obiceiurile
românilor, cum că aceştia ar avea o predispoziţie spre băutură. Această
informare privind consumul de alcool este însoţită de precizări care doresc a
explica contextul acestui consum. De regulă, aceste informări se referă la
consumul de alcool în zile de sărbătoare, însă fără a se specifica dacă acest
consum, dacă acest accent bahic, este la aceeași cantitate şi în zilele ordinare.
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Există şi lucrări care trec dincolo de obiectivitatea ştiinţifică şi de-o
corectă clasificare a raporturilor, care nu ţin cont nici de specificul naţional,
gradul de dezvoltare al culturii, putem exemplifica prin observația lui R.
Kunisch, care în cadrul unei lucrări34 compară chibzuinţa, moderaţia
românului, cu caracteristicile similare aparţinând naţiunilor din Nordul
Europei, dar şi ale unor popoare din Europa apuseană. În acest cadru,
necalibrat pentru o reală validare, această raportare este favorabilă
românilor, aceştia (românii) sunt prezentaţi într-o lumină net avantajoasă
faţă de naţiunile etalonate.
Căsătoria
Referitor la viaţa sexuală, din perioada josefinistă până la începutul
sec. al XX-lea, se vehicula ideea conform căreia fata intra în mariaj fecioară,
dar după consumarea căsătoriei, viaţa amoroasă a femei căsătorite, cuprindea
numeroase aventuri extraconjugale, ”în timp ce frumuseţea şi curăţenia
moravurilor la fete sunt lăudate, lucrul acesta se întâmplă mai rar în
legătură cu femeia (căsătorită)”35.
Puterea paternă, bine conturată în comunitatea românească precum şi
în familia românului, se dobândea prin intermediul a două modalităţi, prin
căsătorie sau prin adopţie.
Căsătoria putea debuta fie prin furt de fete :
„ la vânătoare,
Vânătoare nsurătoare
După fete bălăioare”36, fie după ce vitejii, eroii cu valori arhetipale
(care - conform mitului popular) dobândesc fata după o trecere în cadrul unei
alte lumii: a zmeilor, a fiinţelor supranaturale care-l transformă într-un
iniţiat; fie prin căsătorie consimţită:
„ Floare albă colilie,
Zi mă-tii să te de-a mie
Că-mi eşti dragă dintr-o mie,
Primind răspunsul:
Dacă-ţi trebuie muiere
Vin la maica şi mă cere37.
Relaţiile conjugale sunt clar conturate, femeia este stăpâna slugilor,
doamna soţului, în familiile cu stare, sau simplu: femeia omului – bărbatul
34
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fiind ”om”, femeia îl completează, aceasta nu este în sine întreagă.
Consimţământul fetei la mariaj este definitoriu, se considera că lipsa
exprimării libere a fetei la căsătorie atrage invariabil pedeapsa Lui
Dumnezeu.
Privitor la vârsta necesară pentru căsătorie, tinerii nu putea să încheie
o căsătorie validă – în Biserică –fără binecuvântarea părinţilor sau a moşului.
Lipsa consimţământului autorităţii familiale putea fi înlocuit de justiţia
civilă, care dacă găsea refuzul întemeiat îl aproba sau, dimpotrivă, în lipsa
unui temei, acorda dispensa necesară căsătoriei. Militarilor le era necesară
dispensa acordată de comandantul regimentului sau de cel care le purta de
grijă pentru a se putea căsători.
Conform Pravilei de la Govora38 părinţii aveau obligaţia de a-şi
căsători tinerii, băieţii la 15 ani şi fetele la 12 ani, obligaţie menită să
prevină relaţii sexuale în afara căsătoriei.
Conform prevederilor din cadrul aceleiaşi Pravile, căsătoria rezultată
din răpirea fetei era aspru sancţionată, cel „ce ia cu sila muierea trebuie să
aibă pocanie ( canon ) 3 ani şi să dea pârcălabilor ce i se cade; deci că nu
iaste zis să se însoare cu sila cu această iastă tâlhărie şi curvie şi toată
ruşinea” glava (articol) 22 iar în glava 114, alin.2 se specifică că se
pedepseşte cu canon de 3 ani şi 36 de metanii zilnice răpitorul de femei. În
cazul unor căsătorii determinate de forţă, asupra fetei sau a părinţilor,
această căsătorie se anulează numai la apelul persoanei silite, lipsa cererii
venite de la persoana abilitată legal determinând menţinerea căsătoriei.
Cei lipsiţi de minte, respectiv cu un grad sau altul de dizabilitate
mentală, sau epileptici, nu se puteau căsători decât în perioadele de
luciditate, iar cei cu deficienţe senzoriale dacă îşi puteau afirma voinţa,
puteau fi căsătoriţi.
Obiceiuri de nuntă
Peţitul sau căpăreala. Feciorul însoţit de-o rudă, părinţi sau frate, era
invitat de părinţii fetei trei zile, joi - sâmbătă – duminică la discuții privind
viitorul însurățeilor, stabilindu-se după masă detaliile nunţii, viitorul mire
dând o „căpără” respectiv o plată pentru fată.
Zestrea era constituită din pământ şi animale (boi, vaci) fata
pregătindu-şi lada de zestre cu haine, ţesături, podoabe. Cu o săptămână
înainte de nuntă erau trimişi „givări” respectiv chemători la nuntă, sau „
dolierii ” adică purtători, plosca de ţuică fiind împodobită cu o basma roşie,
dantelă şi flori, pentru a face invitaţiile la nuntă.
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Ospăţul, de regulă, se ţinea în casa fetei, mirii se ospătau din acelaşi „
blid ” cu excepţia supei deoarece se considera că procedându-se în alt mod,
s-ar provoca soarta în sens negativ, respectiv existând posibilitatea de a se
naşte un copil neputincios. După masă, urma jocul şi cinstea tinerilor.
Căsătorii mixte
Privitor la căsătoriile mixte, Locotenenţa maghiară nr. 20384, din 6
oct. 1807, stipula obligaţia preoţilor de-a cere recomandarea – sfatul –
episcopului în acest caz. Aceeași, Locotenenţă prin intimatul ei nr. 20784 din
12 oct. 1807, prevedea următoarele:
- Dacă tatăl este greco-catolic sau romano-catolic, toţi copiii vor fi
botezaţi şi crescuţi în această confesiune;
- Dacă tatăl este necatolic, înainte de căsătorie va trebui să consimtă
ca toţi copiii să primească legea catolică. Ajunşi la majorat, ei pot îmbrăţişa
orice confesiune;
- Copiii nelegitimi, dacă tatăl este catolic, copiii sunt crescuţi în
cadrul confesiuni catolice, dacă tatăl este necatolic, copiii sunt botezaţi de
preotul catolic. Dacă tatăl îi poate întreţine era liber să-i crească în cadrul
oricărei confesiuni, dacă nu avea posibilităţi, copiii se vor creşte „ la
hrănitoare rânduită” (orfelinat) pentru astfel de copii şi vor fi crescuţi în
cadrul confesiuni catolice
Episcopul de Arad, Gherasim Raţ, în cadrul unei circulare emise la
data de 5 dec. 1835 reglementează cununiile între ortodocşi şi uniţi. Ca atare,
dacă mirele sau mireasa erau uniţi, căsătoria era făcută de preotul unit fără ca
prin această căsătorie cel ortodox să devină unit.
Dacă bărbatul era ortodox, atunci copiii, băieţi, rezultaţi din căsătorie
erau cu necesitate botezaţi în ritul ortodox, iar fetele în ritul unit, iar dacă
soţia era ortodoxă, copiii urmau ritul soţului. Problema fundamentală care
apărea în cazul căsătoriilor mixte era deci, confesiunea viitorilor copiii,
conform Legi III din 1866, copiii urmau în funcție de sex, confesiunea
părinţiilor, însă Consistoriul Mitropolitan din 25 august 1895, prin Circulara
nr. 138, rânduia ca preotul să insiste în a convinge credincioşii ca taţii
copiilor din căsătoriile mixte să fie botezaţi şi cununaţi în ritul ortodox.
Concubinajul
Referitor la cazurile de concubinaj, acestea îşi găseau explicaţia fie
în faptul că fiind minori nu au avut binecuvântarea Bisericii sau fie că unul
îşi părăsea soţia sau soţul convieţuind cu o altă persoană care se găsea în
acelaşi status canonic.
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În cadrul protocolului despre şedinţele Sinodului eparhial pe anul
1883 , se găseşte o hotărâre a Consistoriului Eparhial prin care se dă glas
îngrijorării legate de atitudinea unor preoţi care din pricina unor interese
imputabile lor, acceptă concubinajul fie din dezinteres faţă de enoriaşi şi
misiunea sa, fie concubinajul este datorat unor taxe mult prea mari pentru
credincioşi.
Episcopul Ioan Meţianu, prin intermediul Circularei nr. 495, din 20
feb. 1884, îşi manifestă îngrijorarea determinată de amploarea luată de
fenomenul concubinajului cerând protopopilor, dar şi preoţilor, o energică
conlucrare în vederea stopării cât mai rapide a acestui fenomen. Ulterior
revine la această temă prin Circulara nr. 2621, din 22 noiembrie 1890, și cere
ca fiecare parohie să întocmească o situaţie clară a numărului de cazuri de
concubinaj, cauzele care au determinat apariţia lor, dar şi demersurile
efectuate de preot în vederea stopării şi îndreptării situaţiei.
După 1894, când se introduce Oficiul Stări Civile şi astfel Sf. Taină a
Cununiei rămâne optativă pentru tinerele perechi, Biserica a trebuit să se
adapteze acordând dispense pentru efectuarea de cununii în timpul Posturilor
de peste an.
Divorţul
Biserica ortodoxă precum şi Biserica unită au fost nevoite să accepte
această soluţie şi au privit cu reticenţă divorţul, deoarece este în totală
opoziţie cu Sfânta Scriptură: „Ce a împreunat Dumnezeu, omul nu poate să
despartă ”( Mat. XIX. 6.).
Deşi preotul era o persoană cu autoritate în comunitatea în care era
rânduit a fi sacerdot, când erau probleme mai sensibile, se implica
protopopul sau chiar ierarhul, pentru a se impune decizii fondate pe normele
juridice ale Dreptului canonic şi / sau Dreptul civil.
Canoanele bisericeşti au reglementat cu minuţiozitate modul în care
se poate acorda divorţul, motivele determinante fiind:
- erezia;
- dobândirea stării monahale de ambii soţi, sau soţul este ales episcop
iar soţia se călugăreşte;
- neputinţa trupească, care dacă era cunoscută înainte de căsătorie ar
fi dus la neîncheierea acesteia, dar dacă acest handicap a fost cunoscut
înainte de căsătorie şi liber asumat, căsătoria era în continuare validă;
- adulter: femeia care s-a căsătorit pentru a-şi ascunde starea de
graviditate şi soţul nu era tatăl copilului, era dezlegat de căsătorie,
considerându-se că Taina cununiei nu a avut putere;
- dispariţia soţului / soţiei.
39
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În Decretul din 6 martie 1786, emis pentru cetăţeni necatolici, se mai
adăuga următoarele:
- dacă un soţ preacurvește sau atentează la viaţa celuilalt soţ acesta
poate cere desfacerea căsătoriei şi instanţa de judecată trebuie să dea decizia
de divorţ;
- dacă soţul/soţia îşi părăseşte căminul conjugal, fără motiv, plecând
într-un loc necunoscut;
- fata (femeia) care a fugit din căminul conjugal şi după trei strigări
de reîntoarcere la casa ei, refuză şi nu oferă un răspuns pentru fuga sa,
instanţa este abilitată în a oferi divorţul soţului rămas.
Pentru scăderea numărului de divorţuri în viitor, Consistoriul
Eparhial din Arad, încă din data de 26 aprilie 1821, a impus preoţilor să
îndrume, să catehizeze tineri, responsabilizându-i asupra importanţei
sacramentale a Cununiei şi totodată să ceară tinerilor să se căsătorească din
proprie voinţă şi nu din cauza impunerii părinţilor sau a rudelor40.
Tribunalele laice erau cele abilitate în soluţionarea problemelor
legate de moştenire, întreţinerea soţiei, dar şi a copiilor rezultaţi din
căsătorie.
În primă fază autoritatea bisericească competentă era Oficiul
Protopopesc și funcţiona ca instanţă de bază; Consistoriul Eparhial,
funcţiona ca instanţă a -II- a, iar Consistoriul Mitropolitan funcţiona ca a III- a instanţă.
Etape:
- partea lezată era abilitată a cere divorţul;
- soţii prezentau preotului paroh motivele divorţului, probe şi își
nominalizau martorii, pentru confirmarea motivelor;
- preotul paroh iniţia o împăcare a părţilor;
- se trecea la formarea dosarelor, întocmire efectuată de preot şi al
cărui opis era alcătuit din piese precum: certificatul de botez, cununie și
ulterior redacta mărturiile;
- dosarul era înaintat protopopului.
Oficiul Protopopesc, ca instanţă de judecată, avea ca preşedinte pe
protopop, un consiliu alcătuit din şase preoţi din parohii diferite, cu vot
decisiv, un notar şi un defensor matrimonial cu voturi consultative.
Funcţionând ca instanţă de judecată, Oficiul Protopopesc putea
soluţiona cazurile deferite judecăţii în două moduri:
- acordau divorţul unuia dintre soţi;
- respingeau cererea, considerând-o ca fiind nefondată.
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Toate aceste soluţionări veneau după analiza cazului, iar dacă se
considera necesar, mai puteau cere informaţii suplimentare. Cazul era deferit
instanţei superioare - Consistoriul Eparhial - unde în cadrul Senatului
Bisericesc restrâns, care se ocupa de cazurile matrimoniale, se putea aproba
sau infirma soluţia găsită de Oficiul Protopopesc. Decizia era comunicată în
scris Oficiului Protopopesc, care la rândul său, comunica celor în cauză
sentinţa finală.
Copiii sunt datori în avea şi arăta în acelaşi grad respectul cuvenit
părinţilor, blestemul mamei era considerat mult mai puternic decât al tatălui,
tradiţia bisericii arată că după blestemul, afurisenia episcopului, blestemul de
mamă este cel mai puternic. Corecţia fizică putea fi exercitată şi de mamă ca
şi de tată, fapt ilustrat şi de cuvântul popular conform căruia, „unde dă
mama, carnea creşte”.
Recăsătoria
Rata ridicată a divorţului a atras după sine ca efect, un nivel ridicat al
căsătoriei a II-a.
Căsătoria a IV-a în Biserica ortodoxă nu este îngăduită canonic –
devenind un fenomen des întâlnit la români, spre deosebire de Biserica
catolică, care era şi este mult mai severă.
„Când moare prima lor soţie, românii se recăsătoresc întotdeauna
pentru a doua oară, dar o fac numai arareori pentru a treia oară, deoarece
preoţii lor o îngăduie cu greu. Preoţii atunci când devin văduvi nu se pot
recăsători”41. Un alt autor menţionează „nici un român nu are voie să se
căsătorească mai mult de trei ori. După moartea celei de-a treia soţii,
bărbatul devine văduv, oricât ar fi de tânăr. Mai mult, dacă încalcă această
rânduială, episcopul său îl va afurisi, iar dacă punga n-ar fi în stare să
dezlege blestemul, nu va mai putea intra în biserică”42.
Înmormântarea şi practici rituale
Decedatul era spălat fie de-o rudă, fie de-o persoană din sat care se
ocupă în mod uzual de spălarea morţilor. Se pregătea o lumânare de ceară de
dimensiunile mortului, în sân punându-i-se bani ca plată pentru vămile
văzduhului.
Pentru a preveni descompunerea decedatului, se punea pe abdomenul
acestuia var amestecat cu oţet, iar pentru a nu deveni strigoi, în sicriu se
41

Francesco Griselini, Încercare de istorie politică şi naturală a Banatului Timişoarei,
Timişoara, Editura Facla, 1984, p. 187.
42
Ehrler Johann Jakob, Banatul de la origini până acum, 1774, Timişoara, Editura de Vest,
2000, p. 44.
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introduc pietricele, tămâie, usturoi, marmură, iar cu lumânarea pe care a
avut-o înainte de-a deceda, se face cruce în sicriu şi peste sicriu.
Dimensiunile sicriului erau luate cu ajutorul unui băţ, care ulterior se
introducea în mormânt. În cele trei zile de priveghi se oferea, mâncare şi
băutură, dar aveau loc şi diferite jocuri. După ce mortul era scos afară din
casă, se răsturna masa pe care a fost aşezat decedatul, iar vasul în care a stat
lumânarea de la capul decedatului era spart pentru a se preîntâmpina decesul
unui alt membru al familiei, iar peste sicriul mortului era dăruită ca pomană
o găină vie şi o oală de apă.
Pe mormântul tinerilor necăsătoriţi se obişnuia a se pune un brad –
tradiţie întâlnită la tinerii decedaţi din zona Hunedoarei, Sudul Ardealului şi
Oltenia.
În Banat, Moldova, Bucovina, a fost atestată o rămăşiţă a sacrificiului
religios care a fost păstrată în mentalul colectiv, respectiv „în seara
dinaintea înmormântării, în prezenţa preotului se tăia un berbec negru, îl
orienta cu capul spre Apus, îi lipea o lumânare de ceară în coarne, îi citea o
rugăciune şi apoi îl tăia, lăsând să curgă sângele într-o groapă anume
săpată, numită ară. Capul şi pielea vitei tăiate se dădeau preotului, de unde
a rămas proverbul ”a da pielea popii”, care înlocuieşte verbul a muri. Din
carnea lui se preparau bucatele pentru ospăţul funerar la încheierea
ceremonialului”43.
Conform opiniei profesorului Ioan Chinoiu44, numele agrar al acestui
rit al sacrificiului efectuat în memoria defunctului (ară sau aratu) este
moştenire care ne vine de la omul preistoric și denotă faptul că pentru acesta
înhumarea avea, sau transmitea același fior pe care îl avea semănătorul în
timpul semănatului efectiv al unei parcele de pământ, ambele fiind acţiuni
naturale.
Coliva45, ofrandă a divinităţii grâului, este preparată în mod special în
cadrul ceremonialului funerar. Se face din grâu curat care se zdrobește întrun vas, dedicat special acestui scop, Chivă, şi se fierbe până dobândeşte
consistenţa unei paste dense. După răcire se amestecă cu miere, nuci pisate şi
se întinde pe o tavă care simbolizează mormântul defunctului.
Colacii, care sunt consideraţi a fi pereche sufletului și fără de care
sufletul defunctului nu se poate integra în rândul strămoşilor, se preparau
43

Pr. Prof. Dr. Ioan Stancu, Obiceiuri şi practici ale celor vii pentru cei morţii, Sursa,
http://www.crestinortodox.ro/inmormantarea/obiceiuri-practici-celor-pentru-morti68783.html.
44
Ioan Chinoiu, Cultul morţilor în Lumea de aici, lumea de dincolo, Ed. Fundaţiei
Culturale Române, București, 1999, p. 111.
45
Mircea Eliade şi-a exprimat ideea conform căreia coliva specifică (după părerea sa)
Peninsulei Balcanice, este un rit funerar care vine din Preistorie.
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precum pâinea, erau copţi în ţest, cuptor în sobă sau direct pe plita sobei, de
femeile bătrâne şi curate, rude sau vecini.
Pomul încărcat cu fructe, reprezintă un alter ego al decedatului şi care
aminteşte de Pomul vieţii, din Cartea Facerii. Pomul era împodobit cu
diferite fructe din care la înmormântare preotul, naşul, participanţii puteau
servi acele fructe. Pomul era apoi pus la capul mormântului sau aruncat pe
apă curgătoare, fapt care face trimitere la un rit precreştin în care morţii erau
călăuziţii spre lumea de dincolo de apă sau pe apă, la fel precum se proceda
(în unele zone încă mai există această tradiţie) cu cojile de ouă care se
aruncă pe apă curgătoare şi denumită, ”apa sâmbetei”, pentru ca blăjenii,
fiinţe mitice din lumea de dincolo, să cunoască faptul că a sosit Ziua Învierii.
Pomana se organiza, de regulă, fie în casa decedatului, după care
participanţii primeau / primesc diferite ofrande, începând cu o găină vie şi
un ştiulete de porumb, dar și colaci, fie se organiza în cimitire de Ziua
Învierii.
Toate aceste obiceiuri şi practici rituale, legate de această mare
trecere, se fundamentează pe credinţa că viii prin rugăciuni personale şi de
cult, dar şi prin gesturi ritualice specifice pot realmente a ajuta sufletul celui
adormit.
Comportamentul social
A circulat o lungă perioadă de timp ipoteza, întâlnită până la sfârşitul
sec.al - XIX – lea, conform căreia românii ar constitui un popor pe jumătate
sălbatic, (prin comportament sălbatic înţelegându-se lipsa de considerare a
românilor faţă de viaţă; proprietatea şi corpul altor persoane) puternic,
sumbru, încăpăţânat46 duşmănos, dornic de răzbunare şi suspicios.
În opoziţie cu această opinie, putem cita pe G. Velburg47 „ una peste
alta, mi-am format convingerea că românii sunt un popor deosebit de blând
şi de cinstit”, această diferenţă de păreri, îşi are o posibilă explicaţie în
depărtarea geografică a autorilor care de multe ori au citat din alţi autori şi
nu din cunoaşterea directă a comunităţii româneşti.
Aspectul de ”sălbatic” al românului este determinat de felul de a fi,
de-a relaţiona al ţăranului, al ciobanului transilvănean „ felul de a se
prezenta a acestor oameni este atât de curios şi are atâtea asemănări cu
modul în care ni-l imaginăm pe sălbaticii din America”48.
46

F. von Rougemount, Nandbuch der vergleichenden Erdbechreibung (Manual de
geografie comparativă), 1839, p. 161.
47
Gerhard Velburg, Rumänische Etappe Minden, 1930, p. 219.
48
Klaus Heitmann, Oglinzi paralele. Studii de imagologie româno-germană, Editura
Fundaţiei Culturale Române, București, 1996, p. 22.
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Sălbăticia, ostilitatea, pofta de răzbunare, reprezintă însă pe de-o
parte, un stereotip format de etnografii austrieci sau filo-austrieci. Aceşti
etnografi au extins o imagine despre români din arealul Transilvaniei, la
toată populaţia românilor, imagine în opoziţie clară cu imaginea formată de
etnografii germani care au călătorit prin Moldova şi Ţara Românească.
Punctul comun al tuturor etnografilor în ceea ce priveşte românul este
ospitalitatea, blândeţea, prietenia arătată străinilor prin adăpost, hrană şi
ajutor. Această ospitalitate este cu atât mai apreciată cu cât vine din partea
ţăranului, lipsit de bunăstarea ţăranului din ţara de origine a etnografului,
ospitalitate care este de multe ori lăudată de autor într-un crescendo
admirativ.
Arhiepiscopul romano-catolic de București Raymund Netzhammer 49
relatându-şi experienţa sa, cu ocazia vizitei efectuate în Baia de Aramă,
(Mehedinți), relatează, că nicăieri precum aici, nu a resimţit mai adevărat,
faptul că românul este ospitalier.
Concepţia despre lume şi despre viaţă a românului
Un alt tip de clişeu, care este des întâlnit în literatura de specialitate
de limbă germană, este şi acela în care se vorbeşte de o specificitate
melancolică ce devine evidentă prin intermediul muzicii populare, dansurile
populare, simţul sacru şi religiozitatea românului. Conform acestei opinii
aproape unanime, românul este religios cu o reprezentare deformată asupra
religiosului şi asupra conceptului de Dumnezeu, dar care îşi asumă destinul
şi înţelepciunea soartei.
Teza cea mai des întâlnită până la începutul sec. XX, este cea
conform căreia precaritatea culturii românilor, dar şi a clerului ortodox,
căruia i se mai impută slaba pregătire teologică, dar care are o puternică
influenţă asupra poporului pe care îl păstoreşte, s-ar datora confesiunii. Ritul
ortodox este considerat ca fiind un obstacol evident în dezvoltarea naţiunii
atât din punct de vedere cultural cât şi economic. Acest concept a fost uzitat
într-o lucrare celebră în care autorul Samuel Phillips Huntington 50 creionează
49

”Arhiepiscopul Raymund Netzhammer și problemele antichităților dobrogene”, autor
Cristina Georgeta Alexandrescu în revista ”SCIVA STUDII ŞI CERCETĂRI DE ISTORIE
VECHE ŞI ARHEOLOGIE”, Nr.58/3-4,2007 ” trebuie menționat însă și faptul că
interesul lui nu s-a limitat la Dobrogea. A vizitat Sucidava/Celei și ruinele podului lui
Constantin cel Mare, Drobeta( Turnu Severin), presupusa Constantiniana Daphne ori
gurile Argeșului” p. 215.
50
Samuel Phillips Huntington fost profesor la Harvard și analist politic, a obținut
notorietatea internațională prin lucrarea “Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii
mondiale”, în care a susținut ipoteza unei noi ordini mondiale, instaurată după sfârșitul
Războiului Rece. Ipoteza sa, a formulat-o în 1993, în “Foreign Affairs”, unde a publicat un
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frontiera culturii Europei Apusene ca fiind suprapusă cu desfăşurarea
lanţului Munţilor Carpaţii, de pe teritoriul României de azi.
Gheorghe Lazar în ”Prefața” la ”Povățuitorul tinerimii”, „fericit este
Nemul acela carele are credincioşi patrioți şi oameni întru științe luminați /
…./ fericirei Nemului vine din statornica pace a legilor strămoșești”51.
Odele, baladele, cântecele eroice, peanele precum odinioară în
mediul dac, aduc prinos de recunoștința celor care au luptat pentru neam:
Horea, Cloșca şi Crișan precum şi Avram Iancu. Acestea sunt moduri de
permanentizare a sentimentului de recunoștință față de cei care şi-au asumat
destinul poporului până la sfârşit. Prin aceste creaţii lirice, românii au
transformat în mituri şi legende pe cei care au contribuit la transfigurarea
artistică a diferitelor momente istorice prin care poporul a trecut în decursul
timpului. Pe aceste creaţii populare românii şi-au dezvoltat atât respectul de
sine – în momente în care nimeni nu le acorda acest respect – dar au şi putut
spera într-un viitor promițător, acest orizont de aşteptare fiind asemănător
celui iudaic, care risipiţi fiind şi fără de ţară şi-au menţinut unitatea naţională
prin Tora (Vechiul Testament) şi au putut spera la Aliyah, respectiv
reîntoarcerea în Pământul Făgăduinţei, care a fost considerată dintotdeauna
ca o faptă lăudabilă printre evrei, fiind prevăzută și în cele 613 porunci
(Mițvot ) rabinice.

articol care se numea “Ciocnirea civilizațiilor ?”. Articolul lui Samuel P. Huntington, sa
dori a fi o replică la celebra lucrare a lui Francis Fukuyama, “Sfârșitul istoriei și ultimul
om” (1992).
51
”Povăţuitorul tinerimei către adevărata şi dreapta cetire”, atribuită lui Gheorghe Lazăr.
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Transparenţa decizională şi accesului liber la informaţiile de
interes public în administraţia publică
Mihaela Ozarchevici
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad
Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane şi Educaţie fizică şi Sport

This paper is going to present the communication mechanism
between local government and journalists, using official websites and
information that, according to the the current transparency legislation, have
to be displayed on official websites. In literature, the subject was an
interesting one, due to the fact that one of the public administration’s
principles is transparency of the services provided to the citizens, through
quality information and through the establishment of clear mechanisms for
their participation to the administrative decisions.
In my research, I’ve started from the assumption that in the Internet
age, journalists use the institutions websites in order to access the
information and transform it into articles, for the citizens information. The
current legislation establishes a set of data that public institutions is obliged
to put at the public’s and media disposal, ex officio. In this context, the
reserch questions are the following: is this data interesting for the media?
Do the journalists use this information to write specialized articles or default
data is not attractive to the press, and the mass-media preferrs a totally
different kind of information?
I will analyze the provisions of Law no. 544/2001 on free access to
public information and Law no. 52/2003 of transparency which establish
some rules on how information regarding the activity of public institutions
reaches to the citizens, analyzing the usefulness of this data from the
journalist’s point of view, in order to answer to another question: is
information displayed on transparency the most efficient for mass-media or
this list must be adapted to the realities of 2016, requiring a change in the
culture dialogue between public administration and citizen.
Key words: transparency, public administration, web site, mass-media,
internet
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Introducere
Lucrarea de faţă are ca obiectiv analiza modului în care se derulează
în România comunicarea între instituţiile administraţiei publice şi massmedia, din perspectiva accesului liber la informaţiile de interes public şi a
transparenţei datelor cărora legea le instituie în mod obligatoriu un caracter
public. Comunicarea în cadrul instituţiilor administraţiei publice centrale şi
locale a cunoscut, în ultimii ani, o evoluţie pozitivă, marcată de eforturile
din ce în ce mai vizibile depuse de reprezentanţii administraţiilor pentru a
intra în contact cu cei în interesul cărora acţionează: oamenii obişnuiţi,
publicul
larg.
„Comunicarea
publică
urmăreşte…modernizarea
administraţiilor”1, astfel încât activitatea zilnică a unei administraţii să fie
prezentată într-o lumină cât mai transparentă publicului. „Comunicarea
publică se referă la folosirea din ce în ce mai vizibilă şi mai bine organizată
a mijloacelor publicitare şi a relaţiilor publice de către administraţiile de
stat”2. Într-o societate în continuă schimbare, în care transparenţa activităţii
este tot mai invocată, persoanele care activează în cadrul adminitraţiei
publice trebuie să înţeleagă necesitatea şi importanţa comunicării, a
transmiterii datelor şi informaţiilor către public. Publicul are dreptul de a
primi informaţiile solicitate, mai mult, trebuie încurajat să participe la actul
decizional, indiferent că este vorba despre administraţia publică locală sau
centrală. Comunicarea nu doar informează, ci şi formează publicul în ceea
ce priveşte drepturile şi obligaţiile sale, astfel încât acesta să reacţioneze în
cunoştinţă de cauză în faţa unei informaţii, să ştie când aceasta este falsă sau
spune adevărul. Potrivit lui Bernard Miège, informaţia publică reprezintă
„…memoria activă a organizaţiei, în cadrul bazei de date”3.
Administraţia publică poate păstra legătura cu publicul său prin
intermediul mass-media. Aceasta se constituie într-un liant între cele două
entităţi, fiind un factor esenţial în stabilirea unei bune relaţionări. George
David este de părere că „presa, fie ea scrisă sau audiovizuală, reprezintă un
canal important de comunicare cu publicuri largi şi diverse, un canal cu
posibilităţi nebănuite nu numai de informare, ci şi de formare şi influenţare
a opiniilor, atitudinilor şi comportamentelor oamenilor”4.
1

Vasile Tran, Irina Stănciugelu, Vasile Tran, Irina Stăngiucelu, Teoria comunicării, ed.
Comunicare.ro, 2003, p. 41.
2
Cristina Pripp, Marketingul politic, Bucureşti, ed. Nemira, 2002, pag. 118.
3
Bernard Miège, Societatea cucerită de comunicare, Iaşi, ed. Polirom, 2000, pag. 74.
4
George David, Tehnici de relaţii publice, Iaşi, ed. Polirom, 2008, p. 14.
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„Indiferent de domeniu, politica de informare publică a
organizaţiilor poate fi reactivă (de simplă reacţie la informaţiile aflate în
circulaţie în mass-media, în mediile publice) sau activă (organizaţiile având
în permanenţă iniţiativa preparării şi difuzării mesajelor prin canalele
interne şi externe). O politică ofensivă, activă în relaţiile cu mass-media
presupune: cunoaşterea profilului mass-media; stabilirea contactului şi
menţinerea unui flux informaţional continuu către massmedia (prin tehnici
specifice de relaţii publice); monitorizarea şi evaluarea mesajelor massmedia”5.
În opinia lui Joe Marconi, „relaţiile cu mass-media trebuie să fie
dezvoltate şi nu pot fi luate ca atare”6. Având în vedere importanţa pe care o
are legătura cu cetăţeanul, desfăşurată prin intermediul mass-media, fiecare
instituţie este obligată, chiar dacă nu prin acte normative, ci doar prin
conturarea unei politici proprii, să îşi stabiliească propria strategie de
comunicare.
Urmare a schimbărilor operate în tehnologie, administraţiile publice
din România au în prezent posibilitatea de a interacţiona cu mass-media şi
prin intermediul internetului, legislaţia fiind aceea care prevede
obligativitatea difuzării din oficiu a unor informaţii prin intermediul acestui
mijloc de comunicare. În era internetului, prevederile legislative în cauză au
devenit normalitate pentru eficientizarea comunicării dintre administraţie,
public şi mass-media.
Din punct de vedere al rolului pe care mass-media îl are în
informarea publicului, implementarea comunicării prin intermediul
internetului de către adminsitraţia publică a fost un pas înainte în facilitarea
accesului la informaţie. Întrebarea care se pune este legată de utilitatea
informaţiilor pe care legea pe stabilieşte ca fiind obligatoriu de postat din
oficiu pe pagina de internet instituţională. Sunt aceste informaţii cele mai
potrivite? În ce măsură mass-media foloseşte aceste informaţii, cât din
datele prezentate din oficiu pe site-uri se regăsesc în ştiri, informaţii şi
articole de presă? Este legislaţia realizată în conformitate cu nevoia de
informaţie a mass-media sau în acest domeniu se impune o regândire a
politicilor privind transparenţa şi accesul liber la informaţiile de interes
public?
5

D. Iacob, D-M Cismaru, Relaţiile publice: eficienţă prin comunicare, ed. Comunicare.ro,
Bucureşti, 2003, p. 25.
6
Joe Marconi, Ghid practic de relaţii publice, Iaşi, ed. Polirom, 2007, trad. Camelia
Cmeciu, p. 194.
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1. Prevederi legislative privind accesul liber la informaţiile de
interes public şi transparenţa decizională
În România, accesul la informaţiile de interes public se realizează în
baza a două legi: Legea 544/2001 şi Legea 52/2003, privind transparenţa
decizională7. Articolul 1 din Legea nr 544/2001 prevede că „accesul liber şi
neîngrădit al persoanei la orice informaţie de interes public constituie unul
dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile
publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele
internaţionale ratificate de Parlamentul României”. Astfel, orice cetăţean are
legiferat dreptul de a primi informaţii de la orice instituţie publică, în
limitele legii, dacă acesta formulează o cerere în scris sau orală. Prin
autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate ori instituţie
publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice
regie autonomă, companie naţională, precum şi orice societate comercială
aflată sub autoritatea unei autorităţi publice centrale ori locale şi la care
statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar
unic ori majoritar8.
Informaţie de interes public este orice informaţie care priveşte
activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii
publice, conform art. 2 din Legea 544/2001. Fiecare autoritate sau instituţie
publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de
interes public: actele normative care reglementează organizarea şi
funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice; structura organizatorică,
atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de
audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; numele şi prenumele
persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale
funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; coordonatele
de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul,
numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil; programele şi strategiile
proprii; lista cuprinzând documentele de interes public; lista cuprinzând
categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit
legii; modalitatile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice
7

Legea 544/2001publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663/2001 şi
Legea 52/2003 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 70 din 3 februarie
2003
8
Legea 544/2001, art. 2.
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în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de
acces la informaţiile de interes public solicitate.
Accesul la informaţiile de mai sus se realizeaza prin afişare la sediul
autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al
României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii,
precum şi în pagina de Internet proprie, potrivit prevederilor art. 5 al. 4 din
actul normativ mai sus invocat.
O categorie aparte de comunicare au autorităţiile publice centrale şi
locale şi instituţiile publice care utilizează resurse financiare publice
reglementată prin Legea nr. 52 din 21 ianuarie 20039, privind transparenţa
decizională în administraţia publică. Transparenţa decizională se referă la
obligaţia instituţiei de a informa în prealabil asupra problemelor de interes
public care urmează a fi dezbătute, precum şi asupra proiectelor de acte
normative. Anumite proiecte şi iniţiative de interes local nu se pot adopta
fără informarea locuitorilor şi eventual consultarea lor şi a asociaţiilor legal
constituite. Şedinţele care dezbat hotărâri şi proiecte se desfăşoară cu
accesul publicului precum şi al jurnaliştilor. Odată adoptate, hotărârile
trebuie afişate la sediul instituţiei şi publicate pe site-ul propriu, conform art.
10 din Legea 52/2003. La sfârşitul fiecărui an, instituţiile publice sunt
obligate să întocmească un bilanţ privind transparenţa decizională, o
evaluare a activităţii în raport cu publicul, în care vor fi incluse toate
deciziile luate, participarea publicului la şedinţe. Acest bilanţ va fi făcut
public la sediul instituţiei şi, din nou, pe site-ul propriu.
De-a lungul timpului, modul în care prevederile celor două legi au fost
aplicate a constituit obiectul mai multor studii, realizate mai ales de ONGuri axate în buna funcţionare a administraţiei publice. Vorbim despre studii
realizate în special de Asociaţia Pro Democraţia, România Curată sau
Centrul de Resurse pentru Participare Publică10, care au cercetat timpii de
reacţie ai autorităţilor locale la cereri adresate în baza legii 544/2001, gradul
de completare a cererilor care vizau diferite aspecte legate de funcţionarea
instituţiei, publicarea diferitelor contracte de achiziţii publice etc.
2. Metodologia de cercetare
Beneficiind de existenţa unor acte normative care reglementează
accesul la informaţiile de interes public, obiectivul acestui studiu a fost acela
9

Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 281/2013 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 679 din 5 noiembrie 2013.
10
http://www.ce-re.ro/incurajareaparticiparii, accesat la data de 01.10.2016
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de a identifica gradul în care mass-media utilizează informaţiile postate din
oficiu pe paginile de internet ale administraţiei publice. Am plecat de la
ipoteza că instituţiile publice respectă prevederile legislaţiei, iar mass-media
utilizează aceste informaţii ca primă sursă pentru ştiri şi articole. Întrebările
de cercetare au fost următoarele:
Q1: Instituţiile publice postează pe paginile de internet informaţiile
pe care legea le consideră obligatorii de comunicat din oficiu?
Q2: Este interesată mass-media de aceste informaţii?
Am ales ca metodă de lucru analiza de conţinut cantitativă. Am optat
pentru cercetarea activităţii consiliilor judeţene, considerând că sfera de
activitate a acestora acoperă pe deplin teritoriul administrativ al României,
obţinând adresele oficiale de web de pe pagina Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice http://www.mdrap.ro/regiuni-dinromania. Am studiat fiecare instituţie în parte, pentru a vedea în ce măsură
pe site-urile oficiale există postate itemii privind accesul liber la informaţiile
de interes public şi transparenţă decizională. Ulterior, pentru a determina
interesul pe care mass-media îl acordă acestor informaţii, am optat pentru
analiza de conţinut cantitativă a trei ziare centrale cu pagini web, dar şi trei
ziare locale, de asemenea prezente pe internet, pentru a vedea dacă în
perioada monitorizată au fost preluate informaţii având ca bază datele
publice în cauză. Cercetarea a fost realizată folosind ca instrument de lucru
o schemă de codare proprie, bazată pe câteva cuvinte-cheie: buletin
informativ, buget, bilanţ, conducere, audienţe, achiziţii publice. Perioada
monitorizată: 1 ianuarie 2016 - 15 septembrie 2016.
3. Analiza şi interpretarea datelor
Instrumentul de lucru utilizat în analiza de conţinut a celor 41 de pagini
web a fost o nouă grilă de codare, bazată pe doi itemi: accesul liber la
informaţii de interes public şi transparenţă decizională. Modalitatea de
măsură: (1) prezent,(0)absent.
Instituţie

CJ Alba
CJ Arad
CJ Argeş
CJ Bacău
CJ Bihor

Adresa web

Acces liber la
informaţii

www.cjalba.ro
www.cjarad.ro
www.cjarges.ro
www.cjbacau.ro
www.cjbihor.ro

1
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Transparenţă
decizională

1

CJBistriţaNăsăud
CJ Botoşani
CJ Braşov
CJ Brăila
CJ Buzău
CJ
CaraşSeverin
CJ Cluj
CJ Constanţa
CJ Covasna
CJ Călăraşi
CJ Dolj
CJ
Dâmboviţa
CJ Galaţi
CJ Giurgiu
CJ Gorj
CJ Harghita
CJ
Hunedoara
CJ Ialomiţa
CJ Iaşi
CJ Ilfov
CJ
Maramureş
CJ
Mehedinţi
CJ Mureş
CJ Neamţ
CJ Olt
CJ Prahova
CJ
SatuMare
CJ Sibiu
CJ Suceava
CJ Sălaj
Cj

www.portalbn.ro

1

1

www.cjbotosani.ro
www.cjbrasov.ro
www.cjbraila.ro
www.cjbuzau.ro
www.cjcs.ro

1

1

1

1

1

1

www.cjcluj.ro
www.cjc.ro
www.kvmt.ro
www.calarasi.ro
www.cjdolj.ro
www.cjd.ro
www.cjgalati.ro
www.cjgiurgiu.ro
www.cjgorj.ro
www.judetulharghita.ro
www.cjhunedoara.ro

1

1

1

1

1

www.sejmh.ro

1

1

www.cjmures.ro
www.cjneamt.ro
www.cjolt.ro
www.cjph.ro
www.cjsm.ro

1

1

1

1

www.cicnet.ro
www.icc.ro
www.cjilfov.ro
www.cjmaramures.ro

www.cjsibiu.ro
www.cjsuceava.ro
www.cjsj.ro
www.cjteleorman.ro
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Teleorman
CJ Timiş
CJ Tulcea
CJ Vaslui
CJ Vrancea
CJ Vâlcea

www.cjtimis.ro
www.cjtulcea.ro
www.cjvaslui.ro
www.cjvrancea.ro
www.cjvalcea.ro

1

1

1

1

Tabel 1: Lista consiliilor judeţene din România care au postat din
oficiu pe paginile web informaţii prevăzute de Legea 544/2001 şi Legea
52/2003
Urmare a cercetării efectuate, am constatat că, în totalitate, cele 41
de consilii judeţene din România au adaptat site-urile proprii la prevederile
legislaţiei privind accesul liber la informaţiile de interes public şi
transparenţa decizională. Pe toate aceste site-uri se regăsesc informaţiile
solicitate de lege, forma în care ele sunt postate fiind diferită, în funcţie de
design-ul pentru care a optat instituţia în cauză. Implementarea Legii
544/2001 şi a Legii 52/2003 a reprezentat un pas important în alinierea
legislaţiei interne la normele europene care prevăd necesitatea instituirii
unei activităţi transparente.
Având ca punct de plecare aceste date, am cercetat în ce măsură
informaţiile publicate pe site-urile consiliilor judeţene din ţară sunt
interesate pentru mass-media. Am optat pentru publicaţiile online:
www.adevarul.ro, www.jurnalul.ro şi www.gandul.info, publicatii de interes
general, axate pe ştiri naţionale şi publicaţii locale, din judeţele Arad, Cluj şi
Iaşi, respectiv: www.aradon.ro, www.ziardecluj.ro şi www.ziaruldeiasi.ro,
pentru a vedea dacă informaţiile postate de cele trei instituţii care au
corespondenţă locală – CJ Arad, CJ Cluj şi CJ Iaşi – sunt de interes pentru
presa din aceste judeţe. Cuvintele cheie utilizate au fost: buletin informativ,
buget, bilanţ, audienţe, achiziţii publice.

Cuvinte
cheie
buletin
informativ
buget
bilanţ
audiente

adevarul.ro

jurnalul.ro

gandul.info

aradon.ro

ziardecluj.ro

ziaruldeiasi.ro

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

5
1
2

2
1
1

3
1
1
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achiziţii
publice

0

0

0

2

1

0

Tabel 2: Frecvenţa ştirilor apărute în perioada 1 ianuarie 2016- 15
septembrie 2016, având ca sursă informaţiile publicate din oficiu pe
paginile web ale consiliilor judeţene
Pe site-urile www.adevarul.ro, www.jurnalul.ro şi www.gandul.info,
în perioada de referinţă, nu au fost identificate ştiri care să corespundă cu
cerinţele date. Jurnaliştii din presa centrală nu au profitat de prevederile
legilor privind accesul liber la informaţiile de interes public şi, prin urmare,
nu au publicat articole având această sursă de informare. În ceea ce priveşte
ziarele locale, în perioada analizată, au fost postate pe site-uri câteva ştiri
care au avut ca sursă buletinele informative ale consiliilor judeţene, fără însă
nicio relevanţă în totalul articolelor publicate.
Concluzii
În România, administraţia publică s-a aliniat prevederilor europene
privind implementarea acesului liber la informaţiile de interes public. Din
datele obţinute, se poate observa faptul că la nivelul consiliilor judeţene,
site-urile au fost încărcate cu datele prevăzute de actele normative în
vigoare. Fără excepţie, consiliile judeţene din ţară au prezentat, din oficiu, în
variate forme grafice, informaţiile referitoare la activitatea desfăşurată.
Aceste informaţii însă nu şi-au găsit ecou în presa din România. Cercetarea
efectuată pe site-urile a şase publicaţii, dintre care trei naţionale şi trei cu
caracter local a scos la iveală faptul că ziariştii nu sunt interesaţi de datele pe
care instituţiile publice pe dau publicităţii din oficiu. Dacă în ceea ce
priveşte publicaţiile locale, jurnaliştii mai „strecoară” câte un articol ce are
ca sursă informaţiile publicate din oficiu, şi aici ne referim la bugetul
instituţional, la audienţele pe care le ţin preşedinţii de consilii judeţene sau
la achiziţiile publice realizate de instituţie, în ceea ce priveşte presa
naţională, interesul pentru astfel de informaţii este egal cu zero.
Datele obţinute ne arată că efortul administraţiei publice de a posta
din oficiu o serie de informaţii nu este apreciat de jurnalişti, care preferă
pentru documentare alte surse şi instrumente. Cu toate acestea, apariţia şi
implementarea Legii nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes
public şi a Legii 52/2003 privind transparenţa decizională constituie o
realizare importantă în contextul unei reforme administrativă eficiente.
Acest lucru trebuie să reprezente un motiv în plus pentru cei doi actori,
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administraţie şi presă, să lucreze împreună, urmărind, eventual, armonizarea
schimbului de informaţii. Vorbim despre comunicarea în administraţia
publică, rigidă, tehnică, riguroasă şi interesul media pentru senzaţional,
pentru creşterea rating-ului şi a numărului de cititori în mediul on-line.
Folosind aceste date, se poate discuta despre utilizatea informaţiilor pentru
care legea instituţie obligativitatea postării din oficiu pe paginile web şi, în
timp, se poate ajunge la o ajustare a acestor informaţii, în raport şi cu
cerinţele mass-media.
Sunt conştientă de limitele acestei lucrări, în condiţiile în care
interesul mass-media a fost verificat pe un număr de doar şase publicaţii din
România. Datele rezultate din cercetare mă fac însă să consider că
diferenţele aproape inexistente constatate între publicaţiile cercetate
constituie un comportament general al mass-media şi nu doar nişte rezultate
izolate.
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Medalioane
O evocare a lui Moise Nicoară de către avocatul român din
orașul Arad, Ioan Arcoși de Comlăuș (secolul al XIX-lea)
Dan Demșea,
Societatea Ştiinţifică de Istorie-Filiala Arad

Despre biografia juristului român din orașul liber regesc Arad,
nobilul Ioan Arcoși de Comlăuș1 am comunicat recent (în toamna anului
2014) la un Simpozion în orașul Ineu2. La rândul său, Ioan Arcoși (17971883) – ceva mai tânăr decât nobilul jurist român crișan, născut în anul 1784
la Jula (azi Gyula, în Ungaria) Moise Nicoară – este al doilea biograf al
acestuia din urmă, după prezentarea biografică a lui Iosif Vulcan3.
Dorim să scoatem în evidență, printre altele, câteva momente în care
tânărul elev Ioan Arcoși intrase în contact cu acest personaj deosebit care
era eruditul Moise Nicoară.
Momentul anului 1812
Până la proba contrarie, credem că Ioan Arcoși își amintea că – la
vârsta de 15 ani, pe când intra în prima clasă a gimnaziului inferior din Arad
–aflase dela membrii familiei Nicoară despre faptul că pe parcursul anului
1812 – în momentul înființării Preparandiei din Arad, destinată pregătirii
învățătorilor în limba română – cei patru „apostoli” români bănățeni
împreună cu Moise Nicoară formaseră un comitet care să ceară „guvernului
eliberarea bisericii românești de uzurpațiunea mitropoliei sârbești”4.
Momentul anului 1815
Ioan Arcoși așternea pe hârtie în primăvara anului 1870 –în zilele din
preajma primului Sinod eparhial din Duminica Orbului, deschis la Arad în
noua configurație juridică și teritorială a Episcopiei greco-ortodoxe române
1

Sat românesc, inclus comunei Sântana după anul 1918 (județul Arad).
Dan Demșea, Biografia longevivului avocat român arădean Ioan Arkoși (1797-1883), în
volumul lucrărilor Simpozionului din 3 octombrie 2014 de la Ineu (Arad), Mit, legendă și
istorie pe văile Crișurilor, (coordonator Aurel Dragoș), „Vasile Goldiș University Press”,
Arad, 2014, p. 209-227.
3
Vezi în revista „Familia”, Pesta, 1866, nr. 17; citat după Dan Roman, Oameni de seamă ai
Aradului, Arad, 2011, „Vasile Goldiș University Press, p. 100.
4
Idem.
2
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a Aradului, deja pendentă ierarhic de Mitropolia de la Sibiu – o altă aducere
aminte, legată de data asta de anul 1815 – la vârsta de 18 ani, după socoteala
noastră – când a fost pus la curent chiar de către Moise Nicoară și tatăl
acestuia, Petru Nicoară, împreună cu parohul Teodor Șerban – unchiul
matern al lui Moise Nicoară – despre petițiile pentru numirea unui episcop
de neam român „în dieceza arădană, locuită numai de români”5.
În subcapitolul studiului său din ziarul „Albina”, intitulat
Introducere biografico-istorică, Ioan Arcoși scria despre activitatea
petiționară și cea în teren a lui Moise Nicoară următoarele: „recursul ce-l
pregătea /în anul1815/ era /menit/ să demaște procesul de sârbizare
[lingvistică în fața ochilor] bărbaților deștepți [ai Curții de la Viena, care să
ia măsuri ferme – n. n.] pentru ca poporul /român/ să nu poată fi asimilat”6.
Momentul anului 1819
În vacanța verii anului 1819, studentul Ioan Arcoși, activizat din
punct de vedere național-religios și politico-identitar, aflase despre
incidentul cu caracter provocator, petrecut în „Ospătăria la Trei Crai” din
Arad, în ziua de 27 iulie7, când – după cum scria Arcoși mai târziu în anul
1870 – Moise Nicoară fu „despoiat de pistolaș, haine și dus la temnița
comitatului”8.
Știrea despre penultima arestare a lui Moise Nicoară în 23 octombrie
1819 în orașul său natal și rămânerea sa în temniță până în luna septembrie
18209, la Arad10, nu putea să rămână fără să lase urmări în mentalul colectiv
(conștința tăcută) a poporului românesc.
5

Ioanu Arcoși, Pentru istoria național-bisericească (Foișoara), Arad, 6 mai 1870, în
„Albina”, Viena, 1870, nr. 37, p. 1. În anul 1815 covârșitoarea majoritate a populației din
teritoriul diecezei greco-neunite a Aradului era cea română iar faptul acesta era înrădăcinat
în conștința intelectualității de expresie românească.
6
Idem.
7
Cornelia Bodea, Moise Nicoară (1784-1861) și rolul său în lupta pentru emanciparea
național-religioasă a românilor din Banat și Crișana – partea I, Arad, 1943, p. 113.
8
Ioanu Arcoși, Pentru istoria național-bisericească (Foișoara), Arad, 6 mai 1870, în
„Albina”, Viena, 1870, nr. 37, p. 2. Ioan Arcoși se baza pe o informație primită fie de la
Moise Nicoară fie de la o rudenie a acestuia din urmă. Nu credem că ar fi avut ocazia să
citească Însemnările zilnice ale omului dedicat cauzei naționale, cel care a fost Moise
Nicoară.
9
Cornelia Bodea, op. cit., p. 116.
10
Cornelia Bodea, Moise Nicoară, Gyula (Ungaria) 1784 – București 1861, Editura
Enciclopedică, București, 2001, p. 45. Deocamdată nu ne rămâne decât să presupunem că
M. Nicoară a fost transferat în temnița de la Arad, din subsolul Casei Comitatului, clădire al
cărei subsol a fost reamenajată în jurul anului 2000. Atunci când am vizitat prin anul 1980,
subsolul acesteia, unele dintre ușile de scândură de la încăperi erau inscripționate cu litere
inițiale și cifrele anului 1878 etc.
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Momentul anului 1824
Ioan Arcoși își finaliza studiile juridice, fiind stagiar la Tribunalul din
Pesta. De acolo îi scria în 13 martie 1824 rânduri pline de afecțiune la Gyula
(pe atunci reședința comitatului Békés), menite să-i sporească încrederea în
misiunea sa11, nebănuind că prietenul său „într-o dimineață de sfârșit de mai
/1824/ [avea să fie] arestat și închis în temniță” 12 pentru că nu renunțase de fapt
la lupta petiționară în favoarea numirii unui episcop „de neam român” în
fruntea Episcopiei Aradului. Vestea acestei încarcerări – care avea să dureze
aproape șase luni de zile – se răspândise pe calea nemoteniilor sale, în primul
rând în părțile câmpiei Aradului, apoi între ”Luncani” (câmpia joasă a Crișului
Alb) și în Podgoria Aradului.
Actul abuziv al autorităților locale nu putea fi curmat decât printr-o
intervenție la Viena, venită din partea unei persoane din familia sa, aparent
neimplicată în mișcarea național-religioasă de emancipare de sub tutela
ierarhiei bisericești sîrbe. Din acest motiv, tatăl său, Petru Nicoară semna în 21
septembrie 1824 în capitala împărăției habsburgice, o cerere pentru eliberarea
fiului său Moise Nicoară din închisoarea comitatului Békés 13. Abia în 10
noiembrie 1824 forurile nobiliare administrativ-juridice locale primiseră avizul
verbal pentru eliberarea sa14.
Odată eliberat, Moise Nicoară s-a dus la Arad unde avea prieteni cu
studii juridice, pe Teodor Șerb și Ioan Arcoși. Acesta din urmă – mult mai tânăr
decât Șerb și Nicoară – sosit în Arad în aceeași toamnă pentru a-și ocupa postul
în administrația juridico-politică arădeană, a avut ocazia să se împărtășească din
experiența acumulată de Moise Nicoară în angrenarea poporului din Câmpia
vestică în mișcarea petiționară a greco-neuniților români pentru despărțirea de
ierarhia de expresie slavono-sârbă. Mai mult, el a avut ocazia spre sfârșitul
celui de-al treilea deceniu să se deplaseze la Viena, printre altele, în audiență la
cancelarul Réviczy, în anul 1827, folosind acest prilejul pentru a risipi confuzia
și obstacolele în calea emancipării național-religioase 15. Peste doi ani, românul
Nestor Ioanovici fu instalat în scaunul episcopal al Eparhiei Aradului.
Ioan Arcoși relata peste 46 de ani în ziarul „Albina” din primăvara
anului 1870, cum îl „cercetase din îndemn de respect” pe Moise Nicoară în
modesta cameră închiriată de la „Onuț Nica, după ce acesta a sărăcit și s-a
mutat într-o colibă [sic !] lângă /râul/ Mureș” 16. Aici, Moise Nicoară „studia.
11

Ibidem, p. 374-375.
Op. cit., p. 120.
13
Ibidem, p. 378.
14
Op. cit., p. 121.
15
Dan Demșea, op. cit., p. 211.
16
Ioanu Arcoși, Pentru istoria național-bisericească (Foișoara), Arad, 6 mai 1870, în
„Albina”, Viena, 1870, nr. 37, p. 2 (subcapitolul Introducere biografico-istorică).
12
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Stăpânit de gândul înstrăinării /de împărăția habsburgică/ se apucase să învețe
și turcește”17.
Momentul anului 1862
IoanArcoși era un vechi și înpătimit abonat al ziarelor încă de pe
vremea anilor ʼ40. Nimic nu ne îndreptățește să ne îndoim de asidua sa
„prenumerare” la foile vremii sale. Oricum, el ar fi putut afla de acest Parastas
din vara anului 1862 închinat memoriei lui Moise Nicoară cât și aceluia care
fusese pentru scurtă vreme ales mitropolit al Eparhiei Timișorii în anul marilor
reforme revoluționare pașoptiste (în persoana protopopului Dimitrie Petrovici
Stoichescu).
Momentul anului 1865
La patru ani de la înmormântarea lui Moise Nicoară în „cemeteriul
public afară la Mavrogene”, lângă București – îngropat cu cămașa unuia din
frații Golești (Alecu Golescu-Albu 18) – Ioan Arcoși putea afla din ziarul pestan
de expresie românească „Concordia” 19 amănuntele înhumării acestui
„anteluptător” al mișcării naționale. Merită să cităm selectiv textul
corespondenței profesorului de teologie Nicolae Nifon Bălășescu despre Moise
„Nicorescu”, din numărul 4 al „Concordiei” din anul 1865: „București, 30
decembrie 1864. Subscrisul, cu D/omnul/ Laurianu, contele D/imitrie/ Rosetti,
frații Golesci și alți amici l-am condus și l-am așezat în pământ /.../. Puținele
lucruri ce /le-/a avut repausatul, au rămas la D/omnul/ Alecu Golescu 20.
/.../subscrisul [Nifon Bălășescu] a scris dincolo de munți dar n-am văzut nici o
comemorațiune prin foile publice despre dânsul /.../”21.
17

Cornelia Bodea, op. cit., p. 122; Cf. Biblioteca Academei Române, Secția manuscrise
românești, Mss nr. 2440, f. 140.
18
Pecizarea a fost făcută de către Cornelia Bodea în cartea ei Moise Nicoară, Gyula
(Ungaria) 1784 – București 1861, Editura Enciclopedică, București, 2001, p. 10.
19
„Concordia”, Pesta, 1865, 24 iunie/6 iulie; citat după cercetările relativ recente ale
academicienei Cornelia Bodea – după cum ne mărturisea însăși autoarea cu ocazia lansării
la sediul Liceului Moise Nicoară din Arad a volumului citat în continuare – în Moise
Nicoară, Gyula (Ungaria) 1784 – București 1861, Editura Enciclopedică, București, 2001,
p. 10, 50.
20
Nifon Balașescu, articol fără titlu, în „Concordia”, Pesta, 1865, nr. 4, p. 14. Noi am
conspectat selectiv acest articol din exemplarul „Concordiei” aflat la Biblioteca Centrală
Universitară din municipiul Cluj-Napoca.
21
Credem că N. Bălășescu a trimis imediat după înmormântarea lui Moise Nicoară această
știre unui cunoscut din Arad, Sibiu sau Pesta. Cu sau fără știința călugărului erudit de la
Seminarul de teologie din București, totuși la biserica greco-neunită din Pesta, parohul
Ioanichie Miculescu a organizat un Parastas pentru Moise Nicoară și fostul paroh pașoptist
al Bisericii greco-neunite române din orașul Lipova, Dimitrie Petrovici-Stoichescu în vara
anului 1862; „Concordia”, Pesta, 1862, 24 iunie/6 iulie; citat după Cornelia Bodea în Moise
Nicoară, Gyula (Ungaria) 1784 – București 1861, Editura Enciclopedică, București, 2001,
p. 11.
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Epitetele atribuite acestor „antemergători” ai mișcării naționale se
conturaseră suficient în conștințele românilor de pe întinsul teritoriu al
Episcopiei Aradului, atât în Banat cât și în Crișana, la mijlocul celui de-al
patrulea deceniu al secolului al XIX-lea. Totodată, Ioan Arcoși venea în același
articol cu o distincție demnă de luat în seamă, atunci când sublinia
concomitența apariției celor patru „apostoli” bănățeni cu cea a apariției celor
„trei corifei ai Școlii Ardelene” (Gheorghe Șincai, Samuil Micu Klein și Petru
Maior)22. Desigur că el nu era primul care făcea aceste constatări. Ele intraseră
în conștința generației romantismului național românesc din întregul spațiu
dacic.
Momentul anului 1878
În vara anului 1878, octogenarul IoanArcoși, sub condeiul său neobosit,
îl alătura pe Moise Nicoară contemporanilor săi de frunte: cei „patru apostoli ai
deșteptării naționale Paul Iogovici, Constantin Loga, Ioan Mihuț și Dimitrie
Țichindeal”23.
Următorul biograf al lui Moise Nicoară a fost profesorul Vasile
Mangra, pe când era „președinte-vicar al Consistoriului eparhial ortodox-român
din Oradea (1900-1916), cercetând manuscrisele lui Moise Nicoară aflate la
Biblioteca Academiei Române24.

REZUMAT
Încercăm să scoatem în evidență contactele avocatului Ioan Arcoși cu cel
care a fost numit ulterior corifeul mișcării de emancipare național-religioasă,
juristul și polihistorul Moise Nicoară. Am intenționat să prezentăm o structurare
cronologică a contactelor cultural-politice de tinerețe ale lui Ioan Arcoși – sursă
pentru rememorările pe care el le face la bătrânețe în presa de expresie românească
din Imperiul habsburgic. După emigrarea lui Moise Nicoară, unul dintre cei care îi
continuă misiunea pentru a obține numirea unui episcop de neam românesc a fost
juristul Ioan Arcoși.

22

Ibidem.
Ioan Arcoși, Pentru istoria Episcopiei Aradului, în „Biserica și Școala”, Arad, 1878, nr.
27, p. 210-211.
24
Preot dr. Pavel Vesa, Clerici cărturari arădeni de altă dată, Arad, 2008, p. 199, 204.
23
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Iustin Monția - preot şi luptător naţional
„Cariera preoţească a fost una de excepţie, slujind în biserică cu
dragoste, participând la toate evenimentele personale şi colective ale
credincioşilor, întreţinând flacăra vie a credinţei ortodoxe, fiind la
înălţimea înaintaşilor care au salvat comuna Șicula de la tentaţiile
uniaţiei”. (Patricia Codău, stareță la mănăstirea Sfântul Simion Stâlpnicul)
Ioan Tuleu,
Societatea Ştiinţifică de Istorie-Filiala Arad

Şicula a beneficiat timp de aproape două secole de părinţi spirituali
(preoţi) înzestraţi cu harul lui Dumnezeu şi cu pregătire teologică în şcolile
înalte de la oraş. Dar, pentru că Biserica era şi singura instituţie românească
într-un imperiu asupritor şi deznaţionalizant (Imperiul Austriac şi AustroUngar) preoţii din Şicula s-au dovedit a fi şi buni români, luptători pentru
drepturile naţionale ale poporului românesc pravoslavnic. Între aceştia cel
care avea să se afirme cu pregnanţă în lupta naţională avea să fie Iustin
Monţia, aparţinător unei adevărate dinastii de preoţi patrioţi şi oameni de
cultură care îşi are ca prim reprezentant pe Isaia Monţia care a absolvit
Institutul Teologic de la Arad în anul 1829, fiind apoi hirotonisit preot, în
1830, la Şicula, el fiind urmat în 1842 de Monția Ambrosie; Monția Ioan 1858; Isaia Monţia - 1855, Monția Florian - 1870; Monția Iustin - 1905;
Monția Coriolan - 1908; Monția Corneliu – 1895. Secția pedagogică a fost
urmată de un alt Monția, cu prenumele George, pe care a absolvit-o în 1875.
Florian Monţia, care avea să fie tatăl lui Iustin Monția, s-a născut în
anul 1846, a făcut 8 clase gimnaziale și studii la Institutul teologic de la
Arad. În 1871 a fost hirotonisit de episcopul Procopie Ivașcovici preot
paroh la Şicula. Adică exact atunci când la Şicula se construia actuala
biserică de piatră, care a fost sfinţită în 1871, cu hramul adormirea Maicii
Domnului. Încă în 1967 au început pregătirile pentru edificarea unui nou
lăcaș de cult. Pentru a aduna banii necesari, comuna a valorificat 400 jugăre
de pământ din pădurea comunală, ulterior desțelenit și introdus în circuit
arabil. Șantierul s-a deschis în 1870, planurile fiind executate de arhitectul
Anton Zigler. Parohia era păstorită atunci de Isaia Monția și George Dronca.
Sfințirea a fost făcută în 1871 de delegatul chiriarhal P. C. Nicolae Beldea
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(protopop de Ineu între 1875-1881). În anul 1911 a fost târnosită de P. S.
Ioan I. Papp, Episcopul Aradului, Ienopolei și Hălmagiului.
Casa preotului era situată pe ulița bisericii, pe locul unde acum se află
casa lui Monția Florea (Florea lui Montau). Prima soție a preotului Florian
Monția a fost Maria Monția, născută Cure, sora lui Ioan Cure, preotul paroh
din Covăsânt, mare luptător pentru emanciparea națională a românilor din
Ardeal. Aceasta trece la cele veșnice încă de tânără, părintele Monția
trebuind sa-și crească singur copilul, Cornel Isaia Monția. Urmând
rânduielile bisericești, cu aprobarea Episcopiei Aradului, preotul Florian
Monția se recăsătorește cu Maria Demetrovici din Arad, căsătorie
binecuvântată de Dumnezeu cu alți cinci copii. Cel mai cunoscut, Emil
Monţia, s-a născut în 1882, a urmat dreptul şi a devenit apoi un celebru ca
muzicolog iar doi dintre fiii săi au urmat preoția, Coriolan având parohie la
Șiclău, iar Iustin i-a urmat tatălui la Șicula.
Iustin s-a născut în 1883 şi a absolvit Institutul de Teologie Ortodoxă
de la Arad în 1905, fiind hirotonisit apoi preot ortodox în comuna natală,
unde a păstorit ani îndelungaţi, până în 1957, trecând împreună cu
credincioşii săi prin numeroase lupte naţionale, prin primul război mondial,
apoi s-a bucurat de împlinirea visului naţional, Unirea de la Alba iulia din 1
decembrie 1918, a urmat reconstrucţia naţională de după război, apoi noi
nenorociri: Al Doilea Război Mondial şi instalarea regimului comunist. Au
fost anii cei mai încărcaţi de bucurii dar şi de jale din istoria românilor. La
toate răsturnările politice şi sociale a participat şi preotul Iustin Monţia,
dovedindu-se la înălţimea misiunii sale de preot ortodox şi de român.
Cariera preoţească a fost una de excepţie, slujind în biserică cu
dragoste, participând la toate evenimentele personale şi colective ale
credincioşilor, întreţinând vie flacăra credinţei ortodoxe, fiind la înălţimea
înaintaşilor care, aşa cum arăta stareţa Patricia Codău, au salvat comuna de
la tentaţiile uniaţiei (Unirea cu biserica Romei). A condus şi un cor cunoscut
în toate comunele din jur, a făcut reparaţii la biserică, a dotat-o cu cele
necesare etc. „Iustin Monția era și popă și doctor în Șicula Dacă ți-ai rupt un
deget sau ai pățit ceva imediat te-o pansat. Era foarte apropiat de oameni. El
o avut o fată și un băiat. O stat preot până la adânci bătrâneți. Este
înmormântat în curtea bisericii. Despre părintele Monția numai de bine.
Chema și corul la înmormântare. Cânta bine”. Aşa îşi aducea aminte despre
cel care a păstorit comuna mai bine de 50 de ani, veteranul Dumitru Şeran.
Profesorul Ioan Codău îl caracterizeaza pe preotul Iustin Monţia ca pe un
om cu o ţinută impunătoare, foarte bine organizat, dar cu multă popularitate.
557

„Spre deosebire de preotul Halic de exemplu el termina slujba de duminică
la ora 11,30 pentru că predica sa era mai esenţializată şi mai elevată. Era
apreciat în mod deosebit şi pentru trecutul său de luptător pentru cauza
naţională”.
A fost în acelaşi timp şi un bun familist, având urmaş un fiu, pe
nume Octavian, care a urmat dreptul şi a ajuns avocat la Ineu.
El s-a remarcat şi la nivelul Episcopiei Aradului, fiind ales în
numeroase rânduri deputat consistorial, aşa cum s-a întâmplat în 1925 când
Iustin Monția este ales comisar consistorial pentru alegerea deputaților la
sinodul eparhial arădean din partea cercului Cermeiu.
Dar el a a avut o activitate remarcabilă şi în plan naţional, preluând
de la înaintaşi sarcina de a cultiva sentimentele naţionale, de a-i reprezenta
pe concetăţenii săi în luptele politice din Ungaria începutului de secol XX.
În primul deceniu al secolului s-au desfăşurat alegeri pentru parlamentul de
la Budapesta în care a fost angrenat şi Partidul Naţional Român al cărui
membru era şi Iustin Monţia. Toţi candidaţii români au poposit şi în casa lui
Iustin Monţia, care a organizat şi adunările naţionale electorale. Iată cum
descrie fiul său, Octavian, atmosfera luptelor electorale cu reprezentanţii
maghiari pentru alegerile din 1906: „La 1906 vine Vasile Goldiș la Șicula
și spune tatălui meu: „Iustine, mâne avem alegeri parlamentare, trebuie să
răsturnăm pe baroni, să intrăm în Parlament, că vezi bine că ne sufocă. Tatăl
meu i-a spus: Bine, dar cum să facem că drept de vot nu au decât cei bogați
și aceia sunt toți angajații baronului, că de acolo au ce au. Faci cum știi, a
zis Vasile Goldiș, care era profesor și secretar consistorial la Episcopia
Ortodoxă.
Tatăl meu avea 23 de ani, era un prunc. S-a gândit el ce era de făcut.
Trimite după lotrul pe care îl cunoştea. Era epoca de glorie a lotrilor,
urmașii lui Lică Sămădău. Lotrul s-a gândit: „Oare ce vrea popa cu mine ?”
Și după ce s-a înserat a venit și a zis lotrul: „Ai trimis după mine părinte ?”
„Da, am trimis baci Petre. A fost aici domnul Goldiș, mâne sunt
alegeri, trebuie să băgăm și noi românii noștri în Parlament, vezi dumneata
ce greu o ducem”.
Bine părinte, a spus haiducul, dar eu sunt sărac, nu am drept de vot.
„Nu așa baci Petre, să te duci dumneata pe la aceia care au”. Și lotrul
s-a luminat și a zis: „Bine părinte, dacă așa-i vorba lasă-i pe mine” și a
plecat.
Erau atât de temuți lotri încât dacă ți-a scos porcul din coteț, te-ai
făcut că nici nu ai observat. Dar ei nu se ocupau cu fleacuri din acestea.
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Și s-a dus lotrul acasă și a luat în serios misiunea istorică ce
căpătase. A umplut o sticlă cu petrol și s-a dus cu ea pe la bogătași. Și le-a
ținut și el un discurs, cam așa, cum auzise de la tânărul preot: „Mâne sânt
alegerile, trebuie să băgăm deputații noștri în Parlamentul de la Budapesta,
să apere acolo drepturile poporului român, așa că, votezi mâine cu ai noștri.
Și omul repede s-a grăbit să se declare de acord pentru că lotrul a scos și
sticla de petrol și îi spunea omului vizitat: „Bine, așa să faci că de nu pe
când vii acasă tot ce ai ia foc!” Și a reușit candidatul român”. Candidatul
român a fost dr. Ioan Suciu.
În 1910 au avut loc alte alegeri şi la Şicula a venit Vasile Lucaciu
(Leul de la Siseşti), fiind întâmpinat de Iustin Monţia care s-a ocupat
personal de organizarea adunării populare. Dar din păcate candidatul român
a pierdut în faţa manevrelor şi represiunii dezlănţuite de autorităţile
maghiare care l-au declarat învingător pe baronul Solymossy.
Pentru că făcea parte din structurile de conducere ale PNR, Iustin
Monția a participat la multe activităţi organizate de acesta fiind prezent, spre
exemplu, şi la Adunarea poporală din 1 aprilie 1907, din fața catedralei
greco-ortodoxe de la Arad, unde s-a dezbătut proiectul de lege Appony
privind învăţământul, el fiind în comitetul de organizare. La fel, în calitate
de membru în clubul Comitatens Arad al Partinului Naţional Român a
participat la ședința din 16 iunie 1914, ținută în scopul reorganizării
Clubului și alegerea Comitetului, el făcând parte din comisia de validare a
alegerilor. După alegeri a fost ales în Comiteul Central Comitatens al PNR.
(Românul din 30 iunie 1914) alături de Vasile Goldiș, Ştefan Cicio Pop,
Cornel Iancu etc. Este o activitate remarcabilă şi va avea ca şi consecinţă
alegerea lui Iustin Monţia (de către Adunarea alegătorilor cercului electoral
Ineu), ca delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1
Decembrie 1918: „Subsemnații adeverim că în cercul electoral al
Boroșineului din Comitatul Arad s-au ales azi ca delegați ai acestui cerc
electoral domnii: dr. Ioan Suciu, advocat în Boroșineu, Iustin Monția, preot
în Șicula, Patriciu Covaci, învățător Boroș-Șebiș, Dumitru Nica, econom în
Moroda, Teodor Hălmăjan, econom în Răpsig, cu unanimitate”.
Activitatea politică a lui Iustin Monţia nu încetează nici după
împlinirea idealului naţional de unire cu România. Astfel, el participă din
partea Partidului Poporului, condus de Alexandru Averescu, la alegerile
parlamentare din 25 mai 1926. „După numărarea voturilor au fost validaţi
următorii deputaţi de Arad: Vasile Goldiș, Cornel Iancu, Petru Marșieu,
Bela Parecz, Iustin Montza, Dimitrie Apătean, Hans Beller, Eugen Spinanțiu
din partea Partidului Poporului și Iustin Marșieu dinpartea Partidului
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Național Român. Partidul Poporului a obținut 52,09 la sută din voturi”,
aflăm din ziarul Românul. Parlamentarii arădeni ai acestei legislaturi și-au
adus contribuția la adoptarea mai multor acte normative: „Legea pentru
împroprietărirea fără plată a ofițerilor ordinului Mihai Viteazul”, „Legea
armonizării retribuțiilor bugetarilor”, „Legea Camerelor de muncă” etc.
Pentru că Partidul Poporului a intrat în conflict cu liberalii, la 4 iunie 1927,
Alexandru Averescu a fost nevoit să-și prezinte demisia. Din însărcinarea
Regelui Ferdinand, Barbu Știrbei a format un nou guvern (4-20 iunie 1927).
Prin decret regal parlamentul a fost dizolvat și s-au anunțat noi alegeri. În
alegerile organizate Partidul Poporului a obţinut un scor foarte mic şi nu a
mai intrat în Parlament. Activitatea de parlamentar a preotului de Şicula s-a
încheiat aici şi a fost, ce-i drept, scurtă dar ea a încununat lupta de decenii a
preotului din Şicula pentru cauza poporului pentru care şi-a dedicat întreaga
viaţă.
De aici încolo, preocuparea politică slăbeşte, fiind tot mai dezamăgit
de formele şi accentele pe care le ia lupta politică, şi nu subscrie la
manifestările extremiste, fapt ce se va dovedi benefic. Se dedică tot mai
mult pastoraţiei, pentru care va şi primi recunoştinţa consătenilor care îi vor
păstra o vie amintire. Putem spune că Iustin Monţia a fost una dintre marile
personalităţi ale comunei Şicula, remarcat şi în plan naţional şi binemerită a
fi trecut în cartea ei de aur.
Bibliografie
(E. Gluck, Al. Roz – „Documente din istoria mişcării muncitoreşti”; Ioan
Tomole – „Românii din Crişana, Sălaj, Sătmar în luptele naţional-electorale
de la începutul secolul al XX-lea”; Pavel Vesa – „Episcopia Aradului,
istorie cultură, mentalităţi”; Octavian Monţia – „Amintiri de demult”
(manuscris); Ziarele Adevărul şi Tribuna; „Administraţie românească
arădeană”, vol 3; Ioan Codău – „Şicula, grai şi poezie”).
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Avram Borcuția (Cercel) - țăranul socialist din Șicula,
militant pentru Marea Unire
„ De aici așteaptă poporul mântuirea. Să fim drepți cu legile pe
care le facem ...Lumina și libertatea să se reverse și peste femei. Nu cerem
milă pentru ele, ci dreptul lor natural” (Avram Borcuţia).

Ioan Caba

Avram Borcuția (Borcuța) s-a născut în anul 1877, într-o familie de
țărani. Copilăria și adolescența le-a petrecut în satul natal Șicula, în mediul
țărănesc din acele timpuri, care a contribuit la formarea lui ca un om cu un
caracter deosebit de puternic. A urmat studiile la școala maghiară de stat
care funcționa atunci, impusă de oficialii imperiului Austro-Ungar. Elevul
silitor Avram Borcuția învață în scurt timp limba maghiară, deprinde repede
vorbirea, scrisul și cititul, fapt care îl va ajuta foarte mult mai târziu.
La formarea sa ca om și cetățean va contribui, în primul rând,
familia, tatăl și mama, oameni cumpătați, credincioși, și preoții din familia
Monția, care au fost naționaliști români, militând pentru formarea conștiinței
naționale în rândul sătenilor.
Țăran sărac, dar cu știință de carte, Avram Borcuția vine de tânăr în
contact cu ideile socialiste și se înscrie în Partidul Social-Democrat din
Ungaria, secția română, ținând o legătură strânsă cu militanții acestui partid,
mai ales cu Ioan Fluieraș, din satul vecin, Chereluș. Ideile socialiste le
propagă și în rândul sătenilor, mai ales prin intermediul ziarului Adevărul
care se tipărea la Budapesta și la care scria și Ioan Fluieraș. Ideile vehiculate
au prins într-o oarecare măsură, pentru că priveau împroprietărirea, dreptate
pentru țărani, vot universal, învățământ gratuit, spitale etc. Avram Borcuția
a fost colaborator activ al ziarului „Poporul român”, în care și-a scris
articolele, în care prezenta probleme de educație socială și națională
considerând că școala și cartea sunt „arme ale veacului” cu ajutorul cărora
românii vor lupta împotriva nedreptăților sociale. Ideile naționale cultivate
de preoții comunei îl apropie și de lupta națională, militând mai ales pentru
oficializarea limbii române. De altfel, aceste două coordonate: dreptatea
socială și libertatea națională îl vor preocupa și călăuzi toată viața.
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Pentru că cunoștea bine maghiara și avea 7 clase, după anul 1900
este angajat la primăria comunei Șicula, unde toate actele erau întocmite în
limba maghiară. Convins fiind că va veni vremea când limba română va
deveni limbă oficială, copia actele și în limba sa natală, limba română,
depunându-le în arhiva primăriei.
Pentru că simțea românește, pentru că sufletul său era impregnat de
valorile naționale și locuia într-un sat în care arta populară era la ea acasă, în
anul 1905 Avram Borcuția pleacă la Lugoj, unde activa pe tărâm național
compozitorul Ioan Vidu, originar din satul Mânerău. Întors acasă, după
multe zile de ședere în satul bănățean, aduce su sine cântecele renumitului
compozitor: „Pui de lei”, „Eroi au fost, eroi sunt încă”, „Ana Lugojana”,
„Răsunetul Ardealului”, „Răsunetul patriei”, „Peste deal” și altele care intră
în repertoriul corului local. Tot atunci, aduce în sat „Călușeru”, jocul
popular care se mai practică și astăzi în sat. Acest dans, în care era purtat în
fruntea dansatorilor steagul tricolor, a creat multe conflicte cu jandarmii
maghiari, care au interzis dansul, însă fără să reușească, steagul fiind apărat
de feciorii satului.
Deși socialist, datorită relațiilor bune cu familia Monția și cu
fruntașii Partidului Național Român se atașează mișcării naționale, care
milita pentru introducerea limbii române în administrație și pentru
autonomie culturală. Se implică, prin urmare, și în campaniile fruntașilor
români care vin să facă propagandă electorală în comună. În 1905 șiculanii
aduc și ei o contribuție importantă la victoria în alegerile pentru parlamentul
de la Budapesta a candidatului român, Ioan Suciu, care îl învinge pe
moșierul de la Mocrea, baron Solymossy, cu toate că acesta deținea în zonă
40.000 holde de pământ. O adâncă impresie a făcut la Șicula cuvântarea lui
Avram Borcuția la adunarea electorală la care a fost prezentat în 24 mai
1910 candidatul Vasile Lucaciu.
După izbucnirea Primului Război Mondial, situația socială și
națională a tărănimii devine și mai grea, lupta cu autoritățile maghiare se
ascute și mai mult. Avram Borcuția rămâne atașat pe mai departe ideilor
socialiste și naționaliste, care nu pot fi despărțite în condițiile în care masele
țărănești românești lucrează pe domeniile care aparțineau moșierilor unguri.
Asta face ca, în timpul războiului, Avram Borcuția, să fie întemnițat la Cluj,
pentru activitate revoluționară, pentru difuzarea ideilor socialiste printre
țărani și pentru că, împreună cu Uroș Pătean (1878-1824), ducea alimente și
haine românilor întemnițați la Seghedin. Asta se întâmpla în timpul în care
au fost luate măsuri pentru restrângerea dreptului țărănimii române de a
cumpăra pământ, pentru limitarea dreptului la vot și se intensifica
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deznaționalizarea pe cale culturală. Guvernul de la Budapesta a interzis și
activitatea partidelor politice între care a Partidului Național Român și a
secției române a PSD din Ungaria, iar organele de presă ale acestora au fost
suspendate. Închisoare a făcut în acel timp și fostul deputat Ioan Suciu,
întemnițat la Sopron. Deasemenea, pe baza unor acuzații false au fost
aruncați în închisoare și protopopul Ioan Georgia și învățătorul Pavel Dârlea
din Ineu.
Cu toate măsurile preventive luate de autoritățile locale din Arad, la
1 noiembrie 1918 izbucnește revoluția. Populația românească se organizează
pentru a impune interesele naționale românești.
Dr. Ioan Suciu, întors de la Șopron, împreună cu Vasile Glodiș și
Ștefan Cicio Pop au transformat Aradul în centru politic românesc unde
principiile wilsoniene cu privire la rezolvarea problemei naționalităților erau
dezbătute și adaptate la situația românilor. La 6 noiembrie, la Arad, se
formează Consiliul Național Român Central din care făcea parte și Ioan
Fluieraș din Chereluș, social-democratul cu care colabora Avram Borcuția.
În sate izbucnesc violențele, în acest început de noiembrie, populația
românească alungă administrația maghiară și atacă domeniile moșierești. La
Șicula țăranii atacă conacul lui Solymossy Laszlo și prăvăliile. Jandarmii
unguri aduși să facă ordine au ucis 6 persoane și au rănit alte trei. Vărsarea
de sânge putea fi evitată. Dar iată cum s-au petrecut lucrurile: Țăranii
șiculani s-au adunat la conacul Atzelhaza de lângă Șicula și au cerut
vechilului cereale și tutun. În loc să le satisfacă cerințele acesta a tras cu
arma în ei și a ucis un copil de 13 ani, pe nume Onița Miron.
Ca răspuns țăranii au atacat casa acestuia, magazia cu cereale,
grajdurile cu vite. Servitorii, deși numeroși, nu au intervenit, ba unii au
trecut de partea răsculaților. Răsculații au împărțit între ei bunurile găsite la
Atzelhaza și de care aveau mare nevoie. Atacul a fost întrerupt de
intervenția jamdarmilor unguri care au provocat victimile amintite.
Din Șicula, notarul a fugit la 9 noiembrie 1918. Administrația locală
a fost preluată de Consiliul Național Local și Garda Națională pentru a
menține ordinea publică. Consiliul Național Român Central din Arad a
hotărât convocarea unei Mari Adunări Naționale la Alba Iulia, la 1
decembrie 1918, pentru consultarea poporului român cu privire la viitorul
său. La 11/24 noiembrie 1918, în cercul electoral Boroșineu s-au ales
delegații autorizați cu credențional pentru a lua parte cu vot decizional la
această adunare.
În delegația cercului electoral Ineu a fost ales și preotul Iustin
Monția din Șicula, dârz luptător pentru drepturile naționale ale românilor.
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Din delegația comunei Ineu, condusă de învățătorul Pavel Dârlea, făcea
parte și învățătorul Ioan Căprar din Șicula, dornic să contribuie cu votul său
pentru realizarea Marii Uniri.
Din Marele Sfat Național, ales de Marea Adunare Națională de la
Alba Iulia la 1 decembrie, făceau parte și 23 de arădeni, între care
învățătorul Pavel Dârlea din Ineu, Emil Monția, avocat în Șiria și țăranul
socialist, Avram Borcuția din Șicula.
În cuvântarea rostită de Avram Borcuția în Marele Sfat Național al
Transilvaniei, la Alba Iulia, pe lângă doleanțele naționale a ridicat și
probleme sociale ca situația femeilor în noua societate. „Noi reprezentăm
aici un neam ce a ieșit din robie. De aici așteaptă poporul mântuirea. Să fim
drepți cu legile pe care le facem ...Lumina și libertatea să se reverse și peste
femei. Nu cerem milă pentru ele, ci dreptul lor natural”.
După Marea Unire, Avram Borcuția activează în Marele Sfat
Național și în Partidul Social Democrat Român din Ardeal și Banat, ajutând
la aplicarea hotărârilor luate la Alba Iulia, printre care și la instalarea
administrației românești în Transilvania și Banat, la reforma agrară, etc.
Participă ca delegat la Congresul P.S.D de la Sibiu din 19-22
ianuarie 1919. Salută Congresul în numele a 25 de mii de țărani. La congres
el arată că „țărănimea a luat cu plăcere cunoștință de hotărârea noastră de la
Alba Iulia”. Congresul socialist de la Sibiu a adoptat programul PSD din
Ardeal și Banat. Țărănimea spera într-o viață mai bună deziderat rezolvat
parțial prin reforma agrară din 1921, în urma căreia țăranii au primit până la
5 iugăre de pământ arabil, fără inventar agricol.
În perioada interbelică, Avram Borcuția rămâne atașat de țărănime și
ajută la depășirea greutăților provocate de criza economică din 1929-1933,
iar pentru ca țăranii săraci să cumpere pământ a organizat un fel de bănci
populare, în care țăranii mai înstăriți ajutau cu bani țăranii săraci. Avram
Borcuția intermedia aceste înțelegeri în care un rol important avea cuvântul
dat, promisiunea făcută pentru plata datoriei la termenul stabilit. Mulți țărani
săraci au fost salvați în acest fel.
Avram Boruția a trăit până în anul 1940, dar amintirea lui s-a păstrat
pentru multe generații de șiculani.
Fiul său, Borcuția Iuliu, a continuat activitatea politică a tatălui său.
La alegerile parlamentare din 1946 îl găsim alături de Lucrețiu Pătrășcanu
în campania electorală a acestuia. La Ineu, în cadrul unei adunări populare
Lucrețiu Pătrășcanu înmânează primele titluri de proprietate pentru
pământul primit de țărani în urma reformei agrare din 1945. În prezidiu era
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și primarul Ineului, socialistul Gheorghe Șeran din Șicula. Atunci s-a
discutat și despre înființarea unui liceu la Ineu.
Din motive politice Lucrețiu Pătrășcanu a fost acuzat pe nedrept
judecat și executat. Toți colaboratorii săi au fost condamnați la ani grei de
închisoare. Printre aceștia s-a aflat și Borcuția Iuliu, țăranul din Șicula, care
a fost condamnat la 7 ani de închisoare, pe care i-a executat la Oradea,
Gherla, Balta Brăilei.
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Summary
The municipality city Oradea is the capital of Bihor county. From a
geographic point of wiev it is situated in the vest side of Romania, along the
Crișul Repede river. Historically speacking it is attested from the year 1113
as a catholic residence.
Based on the writings made by the austrian authorities, the historic
Petre Dejeu says that in 1722, in Oradea there lived 22 jews (which meant
22 jew families). Since then we can consider that there was a jew comunity
in Oradea.
The history of jews in Oradea is different depending on the parts of
the future city (becoming) in which they had settled. The jews, not having
the right to live in the New City(Oradea) and Olosig, had settled in Velenta
and Seleus markets. Under the castle there was a settlement made by the
jews and under military authority which was more favorable for the jews
than other administrations. In 1780, the commander of the castle, Roth
Georg, was giving some privilleges to this community(to build camps and
even houses) which already had an administration of its own, commanders
and a judge. The first judge whose name has been kept is Brod Samu.
According to the Census in 1880, the population was split in order of
religion in : 1856- orthodox, 2114-catholics, 9895- Roman catholics, 8456reformed, 733 evangelicals , 41 unitarians, 8186- israelits, 43-other beliefs.
Key words: Jews, The city Oradea, Jew community, Jew judge, israelis.
Rezumat
Municipiul Oradea este reşedinţa administrativă a judeţului Bihor. Din
punct de vedere geografic este amplasat în vestul României, pe cursul râului
Crişul Repede. Istoric este atestat din anul 1113 ca reşedinţă episcopală
catolică.
566

Pe baza conscrierilor făcute de autorităţile austriece, istoricul Petre
Dejeu spune că în anul 1722, în Oradea locuiau 22 de iudei (ceea ce
însemna 22 de familii de evrei). De atunci, considerăm că exista la Oradea o
Comunitate de evrei.
Istoria evreilor în Oradea este diferită în funcţie de părţile viitorului
oras (în devenire) în care s-au asezat. Evreii, neavând drept de locuire în
Oraşul Nou (Oradea) şi Olosig, s-au asezat în târgurile Velenţa şi Seleuş.
Subcetate era o aşezare întemeiată de evrei şi se afla sub autoritate militară
care era mai favorabilă evreilor decât alte administraţii. În anul 1780,
comandantul cetăţii, Roth Georg, acorda anumite privilegii acestei
comunităţi (să construiască tarabe şi chiar case de locuit) care avea deja o
administraţie proprie, conducători şi un jude. Primul jude evreu al cărui
nume s-a păstrat este Brod Samu.
Conform cu Recensământul din anul 1880, populaţia după religie se
împărţea astfel: 1856 – ortodocşi; 2114 – greco-catolici; 9895 – romanocatolici; 8456 – reformaţi; 733 – evanghelici; 41 – unitarieni; 8186 –
israeliţi; 43 – alte religii.1
Cuvinte cheie: evrei, oraşul Oradea, comunitate evreiască, jude evreu,
israeliţi.
“Oraşul acesta cu mulţimea sa de evrei este ca şi cum cineva, în loc să
pună dospeală în făină, ar fi pus un pumn de făină în dospeală; pâinea a
crescut, aluatul a ieşit din coş; evreii din Oradea au înălţat oraşul din starea
sa provincială. Toate acestea au făcut din acest oraş un adevărat Paris pe
malurile Peţei”. Ady Endre (1877-1919). Între 1890 şi 1910, populaţia
oraşului Oradea s-a dublat de la 38557 la 61034, a crescut şi numărul
evreilor de la 10015 la 15040. Experienţa călătoriilor, condiţiile materiale
foarte bune, spiritul de iniţiativă, aplecarea spre tot ce era modern şi nou,
apetitul de a construi au dus la o dezvoltare de proporţii nebănuite.Viaţa
comunităţii evreieşti este marcată de primul război mondial. Oradea nu a
fost teatru de război, dar în asigurarea frontului cu cele necesare cetăţenii
evrei au contribuit direct, şi-au asumat şi sarcini de organizare şi au iniţiat
activităţi caritabile. Ei s-au remarcat şi prin vitejie, numeroşi soldaţi evrei
fiind decoraţi.

_________________
1. Rotariu Traian – coordonator Semeniuc Maria, Mureşan Cornelia, Recensământul din
1880 – Transilvania , Editura Staff, Cluj-Napoca, 1997, p. 50.
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Pentru evrei, tranziţia de la imperiul austro-ungar la statul naţional
unitar român s-a desfăşurat în condiţii normale. Au urmat câţiva ani de
relativă linişte, activitatea economică a continuat, anumite ramuri au luat
avânt (industria pielăriei şi încălţămintei, precum şi industria alimentară),
comerţul a înflorit.
În urma Dictatului de la Viena, la 30 august 1940, Transilvania De
Nord a fost cedată Ungariei. Şi în Oradea s-au aplicat legile antievreieşti, în
vigoare deja din anul 1938 în Ungaria, prin care se eliminau evreii din viaţa
activă ca: medici, avocaţi, ingineri, actori, scriitori, funcţionari şi s-a stabilit
statutul de evreu pe baze rasiste. Tot atunci se interzic căsătoriile mixte sau
relaţiile cu neevrei. Bărbaţii evrei apţi de muncă au fost înrolaţi în
detaşamente de muncă forţată; nu s-a ţinut cont nici de meritele din primul
război mondial, sau de rangul militar avut înainte în armata ungară.
La 19 martie 1944, trupele germane intră în Ungaria şi, odată cu ele, şi
brigada specială a lui Adolf Eichmann responsabilă cu exterminarea fizică a
evreilor.2 Vieţile evreilor din Oradea urmează să se schimbe din acest
moment, irevocabil şi catastrofal. Umilirea evreilor orădeni a fost marcată şi
de obligarea lor din 5 aprilie 1944 să poarte în pieptul hainei, la loc vizibil
steaua cu 6 colţuri de culoare galbenă, din material textil.
Din 3 mai 1944 s-a hotărât că toţi evreii orădeni vor fi mutaţi în
ghetouri. Principalul ghetou este fixat în jurul sinagogii ortodoxe (actuala
str. Mihai Viteazu), în perimetrul delimitat de străzile Avram Iancu, Traian
Moşoiu, Mihail Kogălniceanu şi Sucevei şi era întins pe o suprafaţă de 130
de iugăre, împrejmuit de un gard de 2 m. adăpostind circa 25.000 persoane.
Pentru înfiinţarea ghetoului au fost evacuate toate stabilimentele industriale
şi comerciale creştine, la fel şi populaţia civilă creştină a fost obligată să-şi
părăsească locuinţele.
Acest ghetou era al doilea ca mărime din Ungaria, după cel din Budapesta.
Celălalt ghetou includea aproape 8000 de evrei din comunităţile rurale. La
plecarea evreilor de acasă spre ghetouri li s-a interzis să ia cu ei haine,
mâncare sau obiecte de valoare. Ghetourile erau păzite de jandarmi înarmaţi,
aflaţi sub directa conducere a lt.col. Peterffy Jenӧ. Pentru păstrarea ordinii a
fost întocmit un regulament de lagăr care a fost afişat în fiecare casă din
perimetrul ghetoului, pe uşa principală.
_________________
2. https://www.tikvah.ro/ro/evreii-in-oradea/istoria.html.
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Jandarmii aveau ordin să tragă în cei care încercau să iasă afară fără
permisiune. Circulaţia evreilor din ghetou în oraş era restricţionată la o
singură oră pe zi, între 9 şi 10 dimineaţa. În ghetouri condiţiile de viaţă erau
ca în evul mediu, fiind cazaţi în case, în fiecare cameră erau înghesuite mai
mult de 15 persoane. Fiecare persoană locuia numai în casa şi camera ce i sa repartizat. Repartizarea era făcută de către organele jandarmeriei. După ce
s-a făcut repartizarea camerele au fost numerotate, numărul camerei fiind
afişat pe o tablă de carton.
Aprovizionarea ghetoului se făcea săptămânal, contra cost, alimentele
fiind preluate şi distribuite de un comitet alcătuit din preşedintele
Comunităţii evreieşti orădene, Leitner Şandor, rabinul Vajda Pal şi avocatul
Lorincz Şandor. Deşteptarea era la ora 6, micul-dejun se va repartiza la ora
7, prânzul la ora 12, iar cina la ora 18, stingerea fiind la ora 20. În ghetou
trebuie să fie linişte şi în timpul zilei. Sunt interzise strigătele, zgomotul,
cântatul, certurile. Între deşteptare şi stingere ghetoul trebuie să fie pustiu şi
mut. Persoanele bolnave erau vizitate şi tratate de medici evrei internaţi
singurii care puteau părăsi ghetoul pentru aprovizionarea cu medicamentele
necesare. De asemenea, aici a fost amenajat şi un spital. Ghetoul era
iluminat, dar locuinţele nu beneficiau de curent electric.
În ciuda restricţiilor şi a condiţiilor precare, evreii aveau o speranţă
materializată printr-o grabnică deportare a lor în alte ghetourii din Ungaria
unde vor avea condiţii mult mai bune. Conform raportului viceprimarului
Gyapai, trimis la Budapesta din 25 mai 1944, se menţionează că un număr
de 19021 evrei din ghetoul principal vor fi deportaţi începând cu data de 27
mai 1944 spre lagărele morţii de la Auschwitz- Birkenau, Dachau,
Mauthausen şi Ebensee. Evreii au fost împărţiţi în scopul deportării în
grupuri de 2.500 – 3.000 persoane pe zi, fiind înghesuiţi în vagoane de
transport animale sub paza jandarmilor maghiari. Au ajuns la Kosice –
Cehia, unde au fost predaţi trupelor germane care i-au păzit până la lagărele
de exterminare menţionate anterior. Din 9 iunie 1944, printr-un comunicat
al viceprimarului Gyapai Laszlo, se aducea la cunoştinţă că „...teritoriul
ghetoului a fost eliberat, iar creştinii pot reveni în casele lor.” Astfel la
finele anului mai ramasesera in Oradea doar 893 evrei.4
3

_________________
3. http://www.oradeamea.com/mai-1944-ghetoul-oradean/
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Prin calvarul acestor încercări a trecut şi tehnicianul dentar, evreu
orădean, Simkovits Ignacz Iozsef (vezi foto anexe) care împreună cu familia
sa a fost ghetoizat. Din ghetoul orădean el a fost repartizat într-un
detaşament de muncă forţată în domeniul forestier, localizat în Maramureş,
undeva pe graniţă, restul familiei sale au fost deportaţi în lagărul de la
Auschwitz-Birkenau. Toată istoria familiei, documente şi fotografii mi-au
fost puse la dispoziţiţie de fiica sa stabilită în Sebiş, doamna Rozalia Venter,
după soţ.
Domnul Iozsef a văzut lumina zilei la data de 21 august 1903, în
Oradea fiind primul copil a lui Moises-Hirsch şi al Rozaliei, i-a urmat
Mikloş născut la 14 decembrie 1906 şi ultimul Ferdinand (zis Nandor),
născut la 11 decembrie 1909 - (vezi foto anexe). Ultimii doi au fost
tâmplari, iar Iozsef fiind cel mai mare a învăţat de tehnician dentar. Din cele
relatate de doamna Venter am reţinut că Mikloş s-a căsătorit cu Kohn Alice
din Timişoara, ei având un băiat, Roby care a murit în lagăr. Se stie că
Mikloş după război a emigrat în Israel, unde a şi murit la 91 de ani.
Domnul Iozsef s-a căsătorit în anul 1929 cu Iuliana Csillag, casnică şi
au locuit pentru început în Oradea, pe strada Templului nr.24. Împreună au
avut un băiat numit Gyӧrgy, nascut în 1932 şi Eva născută în 1934. (vezi
foto anexe). Familia Simkovits erau evrei de origine askenază, dar nu
vorbeau limba idiş specifică acestora, ei vorbind doar maghiara şi româna.
Din punct de vedere religios ei erau neologi, dar nu frecventau decât foarte
rar sinagoga, numai la marile sărbători. În privinţa alimentaţiei, ei nu erau
atât de riguroşi şi tradiţionalişti, pe lângă alimentele cuşher, ei consumau şi
produse neconforme cu normele religioase. Familia s-a mutat de două ori,
prima dată pe str. Clujului nr. 25, iar ulterior pe str. Sent Ferenc nr 13.
Baiatul, Gyӧrgy era extrem de inteligent, fiind preocupat în general de
probleme de electrotehnică, mulţi profesori considerându-l un adevărat
geniu. Din cele relatate, de tatăl său, profesorii au fost cei ce s-au luptat să-l
salveze pe Gyӧrgy de la deportare, făcând numeroase demersuri la
autorităţi.Toate aceste demersuri nu au avut succes, el cu mama şi sora sa au
ajuns să fie internaţi (vezi foto anexe), în lagăr unde au şi murit. Singurul
care a scăpat a fost domnul Iozsef care a ajuns în detaşament de muncă
forestieră din Maramureş, unde spre norocul său fiind tehnician dentar a fost
cooptat în corpul celor de la Crucea Roşie.
După terminarea războiului, Iozsef se întoarce la Oradea unde o
cunoaşte pe Elisabeta Toth cu care se căsătoreşte în 1946. În 14 martie
1948, în familia Simkovits avea să se nască fiica Rozalia cea care mi-a
furnizat toate datele despre istoria familiei sale.
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Pentru a putea profesa în continuare, domnul Iozsef a fost menţionat în
Monitorul Oficial din 3 martie 1948, p.1612, pentru a susţine examene de
echivalare a studiilor. (vezi foto anexe). După ce i-au fost recunoscute
studiile el s-a angajat în localitatea Ginta situată la 17 km. de oraşul Tinca.
El făcea naveta de la Oradea unde era stabilit cu familia la Ginta. A fost un
om de caracter, un bun profesionist în meseria sa. Din amintirile doamnei
Venter am aflat despre el că era un pasionat al pescuitului, hobby pe care de
multe ori îl practica la Ginta pe cursul Holodului şi la Oradea pe Criş.
Rozalia, fiica după ce a mai crescut îl întreba pe tatăl ei despre război,
despre deportări, despre sora şi fratele ei, din prima căsătorie, care au pierit
în lagăr. De fiecare dată domnul Simkovits evita subiectul, nu îi plăcea să
vorbească decât de cei doi copii ai săi din perioada de dinainte de război.
În jurul vârstei de 60 de ani el a reuşit să se pensioneze de la acelaşi
loc de muncă de la Ginta şi a rămas în Oradea alături de soţia sa, până la
decesul ei din anul 1977. Rămânând singur, el îşi urmează fiica la Sebiş
unde ea şi soţul s-au stabilit în anul 1980. Perioada petrecută la Sebiş a fost
o perioadă de calm şi de linişte sufletească. Nu de puţine ori se plimba prin
parcurile oraşului sau pe malurile Văii Dezna, amintindu-şi de perioadele în
care era un pescar înrăit. Serile de vară şi le petrecea la clubul oraşului fiind
pasionat de remmy şi table, jocuri care le practica şi cu ginerele său Mikloş.
Boala de care suferea s-a agravat tot mai mult, astfel după o perioadă de
suferinţă la 9 iunie 1988, se stinge din viaţă. La dorinţa sa a fost dus şi
înhumat la Oradea în cimitirul Rulokovszky.
Astfel s-a scurs viaţa unui evreu, orădean, care a trecut prin toate
stările posibile de la agonie la extaz şi invers, amintiri care au fost depănate
cu plăcere şi nostalgie de urmaşa domnului Simkovits Ignacz-Iozsef,
Rozalia Venter în vârstă de 69 de ani.
_________________
4. Ioan Chira, Genocidul evreilor din Bihor în perioada ocupaţiei ungare ( 1940-1944), în
"Aletheia"nr. 5/1995, p.59
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ANEXE

Simkovits Ignacz Iozsef – foto din 2 august 1958

Simkovits Ferdinand (zis Nandor)
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Eva şi Gyӧrgy Simkovits
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Actele de internare în lagăr a lui Eva şi Gyӧrgy

574

Conflictul dintre Virgil Gheorghiu şi Monica Lovinescu,
reflectat în scrierile lui Mircea Eliade şi Neagu Djuvara
Iuliu-Marius Morariu

Abstract
In this research, the author investigates the way how, the conflict
between Monica Lovinescu and Virgil Gheorghiu, generated by the refuse
of the last one to pay the translation rights of Monica, is reflected in the
writings and in the attitude of the writers Mircea Eliade and Neadu Djuvara.
The two one's correspondence is very useful for our research, but also their
memories. The first one offers a perspective from his letters, and the second
one, from his memories.
Their attitude betrayed their friendship with Monica Lovinescu and
her husband, Virgil Ierunca, but also the jalousie on the success of the 25th
Hour, the mobile of the debate. After he reads the book, and appreciate it a
lot (as we can see from his letter send in 1949 to Gheorghiu), Mircea Eliade
recommend him to Gabriel Marcel, for being published at Plon Press, and
for receiving a foreword signed by him. After the conflict, he will write to
Alexandru Busuioceanu, Mircea Handoca and other friends that, his life
great sin was to "discover" Constantin Virgil Gheorghiu and to recommend
him to Gabriel Marcel. On the other side, the notes of Djuvara will start
from a comparison with the situation of Vintilă Horea, and then, they will
continue, by showing how he really sustain the position of the family
Ierunca-Lovinescu in this problem (at the end, even by persiflage of him).
Despite of their attitude, their notes are important because they offer
interesting information about the situation of the Romanian exile from Paris
and about their cultural and financial problems, highlighted by conflicts like
this one.
Keywords: Gabriel Marcel, Plon, editorial policy, copyright, legionary.
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Parisul anului 1949, ca de altfel întreaga Franţă, au fost marcate,
după cum remarcă profesorul Florin Ţurcanu, de apariţia a trei opere
importante ale unor scriitori români, respectiv Ora 25 a lui Constantin
Virgil Gheorghiu, Mitul eternei reîntoarceri a lui Mircea Eliade, şi
Manualul de descompunere al lui Emil Cioran, gazdele editoriale fiind
prestigioasele Plon şi Gallimard1. Cea dintâi dintre ele, care i-a asigurat
autorului celebritatea, făcându-l să fie tradus în mai multe limbi şi
ecranizat2, a fost şi cea mai controverastă, generând un adevărat scandal,
fapt ce îi va face pe toţi cei care se vor referi la autorul ei şi importanţe pe
care ea a avut-o, să remarce caracterul său controversat3.
Despre povestea Orei 25 şi a scandalului ce a stat în spatele ei, aflăm
informaţii din mai multe surse4. După cum reiese chiar şi din corespondenţa
dintre Virgil Gheorghiu şi Monica Lovinescu, protagoniştii evenimentelor,
problemele principale au fost cele financiare5. Sosit în Franţa, după ce a stat
o vreme ca prizonier într-un lagăr american şi apoi, mai multă vreme a fost
în exil în Germania, Constantin Virgil Gheorghiu a adus cu el manuscrisul
romanului, în limba română. A reuşit să o convingă pe Monica Lovinescu să
îi traducă romanul în limba franceză, promiţându-i, întrucât nu avea în acel
1

Florin Ţurcanu, "Un moment roumain a Paris", in Mihail Neamţu, Bogdan TătaduCazaban (eds.), Memory, Humanity and Meaning. selected essays in Honor of Andrei
Pleşu's Sixtieth Anniversary offered by New Europe College Alumni&friends, Zeta Books,
Bucureşti, 2009, pp. 515-516.
2
Prestigiul de care se bucura Gheorghiu în spaţiul francez, chiar şi după scandalul generat
de Ora 25, se vede şi în faptul că a fost chemat să-şi dea cu părerea în problema lui Vintilă
Horea, la un deceniu de la apariţia ei. Cf. Marilena Rotaru, ,,Dosarul premiului Goncourt
1960", în Cristian Bădiliţă, Basarab Nicolescu (eds.) În căutarea ,,Omului total".
Moştenirea literară şi spirituală a lui Vintilă Horea, Seriile de autor ,,Vintilă Horea",
Editura Vremea, Bucureşti, 2016, pp. 187-188.
3
Iată un astfel de exemplu: ,,Constantin Virgil Gheorghiu (1916-1992) – care, cu toată
biografia sa extrem de frământată şi de controversată, urma să devină celebru ca scriitor
român în exil prin romanul Ora 25, apărut în 1950 la Paris şi tradus imediat în numeroase
limbi – a fost, între 1942 şi 1944, ataşat cultural al Ambasadei Române la Zagreb". Eva
Behring, Scriitori români din exil (1945-1949) . O perspectivă istorico-literară, trad.
Tatiana Petrache, Lucia Nicolau, col. ,,Critică şi istorie literară", Editura Fundaţiei
Culturale Române, Bucureşti, 2001, p. 26. Chiar şi Florin Ţurcanu se plasează în acelaşi
areal, afirmând că: ,,Deşi imaginea publică a scriitorului a fost ulterior umbrită de
descoperirile privitoare la reportajele de un antisemitism virulent pe care le-a scris în timp
ce era corespondent al unui jurnal bucureştean pe frontul din Est, publicarea romanului său
a constituit un veridic succes şi o a doua ediţie a fost publicată în anul 1950". Florin
Ţurcanu, "Un moment roumain a Paris", p. 520.
4
Pentru o descriere pe larg a situaţiei, a se vedea: Constantin Cubleşan, Escale în
croazieră. Constantin Virgil Gheorghiu, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2011, pp. 25-34.
5
Arhiva Personală Thierry Gillyboeuf, Corespondenţă Constantin Virgil GheorghiuMonica Lovinescu, nepaginat, 14. 04. 1950.
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moment bani, că o să îi ofere un sfert din încasări 6. Odată tradus, romanul a
beneficiat de lectura lui Mircea Eliade, care l-a apreciat şi l-a trimis mai
departe lui Gabriel Marcel, recomandându-l spre publicare7. Din perioada
lecturii, datează chiar o scrisoare a marelui scriitor către Gheorghiu, în care
acesta apreciază calitatea lucrării:
,,Dragă Domnule Virgil Gheorghiu,
Sfârşesc de citit romanul D-tale şi nu mă încumet să mă culc înainte
de aţi spune măcar câteva cuvinte cât sunt de entuziasmat. Te felicit din
toată inima şi te asigur că voi face ce-mi stă în putinţă ca acest roman să
vadă cât de curând lumina tiparuui. N-am citit nimic, nici o literatură, care
să se apropie, cât de departe, de teroarea istoriei pe care o îndură
personajele D-tale. Consider Ora 25 una dintre cele mai mari cărţi ale
generaţiei noastre din toate ţările. Evident, aşa cum se întâmplă întotdeauna,
defectele sunt pe măsura talentului, şi adică tulburătoare. Dar sunt sigur că o
nouă revizie a manuscrisului le va putea lesne înlătura.
Încă o dată felicitări!
Cu multă prietenie,
Mircea Eliade"8.
Ulterior, după publicarea ei, Gheorghiu îi va oferi Monicăi
Lovinescu procentul solicitat doar pentru primul tiraj, refuzând să facă la fel
cu celelalte tiraje imprimate. Acest lucru o va determina pe traducătoare să
îi intenteze un proces, unde îl va cita drept martor chiar şi pe Mircea Eliade,
6

Ibidem, 12. 01. 1950. Cf. Florin Ţurcanu, "Un moment roumain a Paris", p. 518. Iată cum
descrie traducătoarea însăşi, ce-i drept, tardiv şi sub imperiul unor emoţii puternice,
momentul: ,,Încă din octombrie 1948, începusem să traduc Ora 25 a lui Const. V.
Gheorghiu. Să traduc, să tai şi să rezum, din vreo 800 de pagini să rămână vreo 200-300.
Autorul, lungan şi lingău, sosise la mine cu o tonă de manuscrise, după ce încercase în
zadar să-şi găsească vreun traducător pe gratis (n-avea nici un ban, trebuia riscat alături de
el, fără să poţi şti dacă romanul va fi publicat). În orice caz, nu pentru bani – deşi înfruntam
pentru prima oară greutatea şi nesiguranţa zilei de azi şi de mâine -, m-am hotărât să traduc
acest roman care, de fapt, nu corespondea în nici un fel gusturilor mele literare. Intuisem
însă că prin această carte de sfârşit de lume, atenţia va fi atrasă asupra Estului captiv. Aşa
credea şi Greg, cu care în unele seri reciteam, corectam, tăiam. Privirea sa din exterior mi-a
fost deosebit de utilă pentru a măsura şi impactul textului". Monica Lovinescu, Posteritatea
contemporană – unde scurte, vol. III, col. ,,Memorii – jurnale", Editura Humanitas,
Bucureşti, 1994, p. 65.
7
,,Prefaţa semnată de Gabriel Marcel a contat în mod cert foarte mult în reuşita cărţii, la fel
ca şi dimensiunea autobiogrfică a romanului". Florin Ţurcanu, "Un moment roumain a
Paris", p. 520.
8
Mircea Eliade, Europa, Asia, America... Corespondenţă, vol. al III-lea -,,R-Z", ed. Mircea
Handoca, Editura Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 545.
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dar pe care îl va pierde însă, întrucât nu semnase nici un contract oficial cu
scriitorul şi, nici pe volum nu se semnase cu propriul ei nume, ci Monique
Saint Come9. Din pricina acestui fapt, scriitoarea română din exilul francez
va trebui să se mulţumească doar cu o parte din suma ce i s-ar fi cuvenit.
Acest fapt îl va determina pe soţul ei, Virgil Ierunca10 să traducă anumite
pasaje din lucrările de tinereţe ale lui Gheorghiu, respectiv: Ard malurile
Nistrului, Am luptat în Crimeea şi Cu submarinul la asediul
Sevastopolului11, într-un mod trunchiat pe alocuri, să i le strecoare pe sub
uşă lui Gabriel Marcel12, discreditându-l astfel şi făcându-l să pară legionar
şi antisemit, şi plătindu-i astfel, dacă ar fi să îi dăm crezare lui Marin Preda,
nişte poliţe mai vechi13. În plus, faptul de a se fi certat cu familia LovinescuIerunca, a însemnat într-un fel marginalizarea lui din partea exilului
9

Virgil Gheorghiu, La vingt-cinquieme heure, trad. Monique Saint-Come, Librairie Plon,
Paris, 1949.
10
,,Nu pot citi însă această carte dezgustătoare decât după căsătoria mea cu Virgil Ierunca,
el fiind cel care a iniţiat dezumflarea mitului Martorului suprem. Cu atît mai primejdios
acest mit, cu cât Martorul se va prezenta în cărţile ulterioare ca singurul român rezistent şi
antifascist, tot restul ţării oscilând – nu numai în timpul războiului, ci şi în perioada
interbelică – între lagăre şi pogromuri". Monica Lovinescu, La apa Vavilonului, p. 66.
11
Cf. Constantin Virgil Gheorghiu, Ard malurile Nistrului, Editura Geea, Bucureşti, 1993;
Idem, Reportaje de război, ed. Ioan Cişmileanu, Editura Agaton, Făgăraş, 2008.
12
Momentul este evocat şi de Constantin Virgil Gheorghiu în Omul care călătorea singur.
A se vedea: Idem, Omul care călătorea singur, trad. Gheorghiţă Ciocioi, Editura Sophia,
Bucureşti, 2010, pp. 73-74.
13
,,Toto Orleanu mi-a povestit şi aventurile celor de la popasuri cu un anume Constantin
Virgil Gheorghiu, care după amplul său reportaj antisovietic Ard malurile Nistrului,
monopolizase, cu ajutorul lui Eugen Cristescu, şeful serviciului secret, faptul divers a cel
puţin şapte ziare. Scria pe plombagină, în şapte exemplare, ştirile despre crime, procese
spectaculoase şi ucideri senzaţionale, le trimitea la şapte ziare şi încasa şapte salarii ca de la
şapte vaci grase, luând pâinea de la gură a cel puţin şapte reporteri care mâncau astfel de la
vache engragee. Furioşi, Ion Caraion şi Virgil Ierunca s-au dus şi ei la poliţie după
informaţii pentru ziarul de dimineaţă Poporul să culeagă fapte diverse, să câştige şi ei un
ban. Comisarul care împărţea ştirile, un coţcar şi un pilangiu, nici nu s-a uitat la ei. A fi
reporter de fapte diverse, ehe, asta ridică tirajul unui ziar, şi lui, comisarului, ce-i ieşea de
aici? Nu-i cunoştea pe cei doi şi nu le-a spus nimic. Şi atunci, Ion Caraion şi Ierunca au
născocit ei, după metoda lui Caracudi, al lui Caragiale, fapte diverse de un senzaţional care
depăşea faptul real, bine scrise, cu suspens, cu amănunte de roman foileton, atât de gustate
de public. Poporul le publica. Poziţia lui C. V. Gheorghiu, ca şi a comisarului coţcar, erau
minate. Tirajul ziarului a crescut, eroziunea faptului divers a stârnit derută. Comisarul
pilangiu era acuzat că vinde altora ştirile tari. Pe urmă, cei doi imitatori ai lui Caracudi s-au
plictisit, deşi primeau 6000 pentru ficţiunile lor, şi au abandonat ziarul Poporul. Eram
bucuros că puterea imaginaţiei era superioară, în ochii publicului, brutalului fapt divers. Şi
că Ion Caraion era mai destins, dacă putuse inventa un astfel de joc vesel..." Marin Preda,
Viaţa ca o pradă, ed. Nicolae Preda, ediţia a III-a, Editura Marin Preda, Bucureşti, 1993, p.
301.
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românesc din spaţiul francez, care l-a considerat, după acel moment, în mare
parte şi dintr-un sentiment de solidaritate cu cei doi oameni importanţi,
drept un trădător şi un om de o condiţie morală îndoielnică.
Nu este însă scopul acestei cercetări de a stabili ce pondere din
vinovăţie i-a aparţinut, sau în ce măsură, faptul ce a fi fost privit drept un
extremist şi clasificat adesea ca legionar, cum el însuşi se plângea în
apendicele unui roman14. Ne dorim aici doar să reliefăm modul în care se
reflectă conflictul dintre el şi Monica Lovinescu în scrierile a doi scriitori
români importanţi ai exilului francez, respectiv Mircea Eliade şi
centuagenarul Neagu Djuvara.
Cel dintâi a fost, după cum am arătat, unul dintre primii lectori ai
manuscrisului lui Gheorghiu, şi cel care l-a recomandat lui Marcel pentru
prefaţare şi editurii Plon pentru publicare. Acest fapt îl şi recunoaşte într-o
scrisoare pe care i-o trimite în anul 1950, lui Mircea Handoca:
,,Am multe păcate, dar cel mai greu este acela de a fi ,,descoperit" pe
Gheorghiu şi de a-l fi ajutat să se ,,lanseze". Dar cum puteam bănui că e o
canalie dementă care, pentru a vinde încă 10000 de exemplare, e dispus să-şi
înjure mama? Nu l-am văzut de trei ani. Am rupt orice raporturi cu el. Dar,
în Franţa, unde orice succes e efemer, acest specialist al Dramei Umanităţii
în Era Maşinismului e luat în serios..."15
Dacă vom analiza şi alte pasaje ale corespondenţei lui, vom vedea
însă că, încă de la începuturile apariţiei Orei 25, acesta era puţin gelos pe

14

C. Virgil Gheorghiu, La Cravache – roman, col. "Feux Croises. Ames et terres
etrangeres", Librairie Plon, Paris, 1951, p. 228.
15
Mircea Eliade, Europa, Asia, America... Corespondenţă A-H, vol. 1, ed. Mircea Handoca,
Editura Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 459. Acelaşi lucru îl scria în 1952, lui Brutus Coste,
după cum aflăm de la profesorul Florin Ţurcanu: ,,În decembrie 1952, Eliade îi scria
prietenului său Brutus Coste, care trăia în Statele Unite, despre romanul La Seconde
Chance (a Doua Şansă) al scriitorului român Constantin Virgil Gheorghiu, publicat recent
la Paris. Autor al Orei 25, o carte care făcuse deja să se vorbească despre el, apărută în
1949, cu o prefaţă de Gabriel Marcel, Gheorghiu îşi manifestase public antisemitismul
virulent în România în timpul războiului. În La Seconde Chance, descria totuşi atrocităţile
săvârşite de Garda de Fier împotriva evreilor, din timpul rebeliunii din ianuarie 1941,
îndreptată contra Conducătorului Antonescu. Eliade este revoltat. Da, îi scrie el lui Brutus
Coste, crimele antisemite comise la Bucureşti în ianuarie 1941, şi pogromul de la Iaşi,
săvârşit cinci luni mai târziu, reprezintă ,,pagini negre" în istoria poporului român. Dar sunt
totuşi ,,singurele" episoade de acest tip. Nu merită să fie popularizate prin intermediul unor
romane precum Caput de Curzio Malaparte şi La Seconde Chance a unui fost antisemit ca
C. V. Gheorghiu". Florin Turcanu, Mircea Eliade – prizonierul istoriei, trad. Monica
Anghel şi Dragoş Dodu, ediţia a II-a, Editura Humanitas, Bucureşti, 2007, p. 487.
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succesul pe care o avea aceasta în raport cu a sa La nuti Bengali16, fapt ce îl
va face chiar să dorească un succes mai mare decât cel al acesteia, unor
lucrări precum cea a lui Vintilă Horea17. Un moment important al relaţiei lor
îl va constitui refuzul lui Gheorghiu, devenit autor cunoscut şi bogat, de a
finanţa un număr dedicat lui Eminescu al revistei Luceafărul18. El va fi
urmat la scurt timp de un altul, în care Gheorghiu a refuzat solicitarea
aceluiaşi de a ajuta un grup de studenţi tuberculoşi, fapt ce-l va face să-i
scrie lui Stig Wandler că refuză să scrie despre el într-o revistă suedeză:

16

,,Europa întreagă şi, mai ales, Franţa – e în panică. Vânzarea cărţilor a atins cel mai [de]
jos nivel cunoscut vreodată de editura franceză. De aceea, deşi apare într-o foarte ,,lansată"
colecţie a lui N. R. F., nu-mi vac nici o iluzie despre La nuit Bengali (= Maitreyi). Ultimul
moment l-a prins Gheorghiu". Mircea Eliade, Europa, Asia, America... Corespondenţă AH, vol. 1, p. 436. Se prea poate ca dezamăgirea să fi fost amplificată şi de faptul că, în urma
succesului romanului, Gheorghiu nu i-a oferit maşina promisă, ci doar o pipă, după cum
reiese dintr-o scrisoare datând din 20 decembrie 1949: ,,Multe mulţumiri pentru darul atât
de plăcut sufletului meu de fumător de pipă, convertit, de nevoie, la ţigarete denicotinizate!
Suplich-Hollandische Rischung e o minune. Rândurile acestea îţi vor ajunge în preajma
Ajunului (căci nu mai ştiu dacă locuieşti la acelaşi hotel). Îţi urez deci, în npul an 1950,
sporirea tuturor succeselor de tot felul, inaugurate atât de strălucit în 1949.
S-ar utea să mă căsătoresc. Încă n-am aflat data precisă. Voi fi fericit să ne aflăm împreună
în pragul acestei noi vieţi care începe pentru mine.
Omagii D-nei, iar D-tale, o prietenească strângere de mână". Mircea Eliade,
Europa, Asia, America... Corespondenţă, vol. al III-lea -,,R-Z", pp. 545-546.
17
,,Sper că acest roman se va vinde destul de bine, ca lumea să vadă într-un romancier
român şi altceva decât îi oferă C[onstantin] V[irgil] Gheorghiu. Succesul romanelor d-tale
ne va consola de existenţa nenorocoasă a acestui individ abject. Dar mai este altceva. Aduci
în Dieu est ne en exil o spiritualitate care ne va ajuta să supravieţuim iminentelor catastrofe
politice (unele, pe ccale de realizare). Din toate punctele de vedere, succesul literaturii Dtale va fi şi un semn spiritual de care nu numai exilul nostru, ci şi celălalt: al lumii, va avea
nevoie". Ibidem, p. 481.
18
După cum reiese dintr-o scrisoare din 8 noiembrie 1950, adresată lui Vasile
Posteucă: ,,Povestea Luceafărului e tristă. În ianuarie, i-am scris lui C[onstantin] V[irgil]
Gh[eorghiu] să subvenţioneze numărul închinat lui Eminescu şi mi-a răspuns că nu are
bani. De atunci, am rupt orice relaţie cu acest domn" (p. 523). Nu cred însă că putem decide
,,transportarea" revistei în USA înainte de a vedea ce se face cu Fundaţiile Regale". Idem,
Europa, Asia, America... Corespondenţă, vol. al II-lea - ,,I-P", ed. Mircea Handoca, Editura
Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 523-524. Situaţia i-o va împărtăşi şi lui Alexandru
Busuioceanu: ,,M-am adresat lui C[onstantin] V[irgil] Gheorghiu, implorându-l să ne ajute
să omagiem pe Eminescu. Mi-a răspuns că o va face ,,atunci când va avea posibilitatea".
Încep să înţeleg că milionarii numesc ,,posibilităţi" veniturile miliardarilor!... Stăm cu
revista gata – şi-aşteptăm! Oricât – e dulce şi frumoasă rezistenţa noastră!.." Idem, Europa,
Asia, America... Corespondenţă, vol. al III-lea -,,R-Z", ed. Mircea Handoca, Editura
Humanitas, Bucureşti, 1999, p. 427.

580

,,În ce priveşte articolele pentru ziarele suedeze, iată la ce mă
gândesc: aş putea să vă trimit unul despre întâlnirile de la Ascona. Nu vreau
să scriu despre Constantin Virgil Gheorghiu, căci omul m-a decepţionat
profund, a depăşit cu mult ingratitudinea faţă de ţara sa (a refuzat, de
exemplu, să ajute câţiva studenţi români tuberculoşi, cu toate că are o avere
considerabilă...); e aproape nebun"19.
Dacă asta era părerea lui Eliade despre Gheorghiu, să vedem însă ce
credea despre el Neagu Djuvara. Om şcolit la Sorbona 20, diplomat rămas
într-un exil autoimpus în spaţiul francez, acesta îi dedică un medalion
amplu, de trei pagini, în memoriile sale. Debutul textului său este marcat, ca
şi în evocările altor oameni importanţi precum Emil Cioran 21, de o
19

Ibidem, p. 257. Ulterior însă, la 25 februarie 1951, va accepta totuşi să vorbească despre
el pentru Lund: ,,Pentru Alianţa Franceză, aş putea vorbi despre literatura română de limbă
franceză (Panait Istrati, Constantin Virgil Gheorghiu, Emil Cioran etc.)". Ibidem, p. 260.
20
Pentru mai multe informaţii cu privire la viaţa şi activitatea lui, a se vedea şi: Eugenia
Vodă, Neagu Djuvara, Profesioniştii, vol. 3 – Neagu Djuvara, Editura Humanitas
Multimedia, Bucureşti, 2009;
Devis Grebu, Valeriu Stoica, Cristian Pătrăşconiu,
Repere intelectuale ale dreptei româneşti -interviuri realizate cu Andrei Pleşu, Al. George,
Virgil Nemoianu, Neagu Djuvara, Vladimir Tismăneanu, Nicolae Manolescu, Gabriel
Liiceanu, Andrei Cornea, Horia-Roman Patapievici, Lucian Boia, col. ,,Cultura libertăţii",
Editura Humanitas, Bucureşti, 2010; Dorin Popa, Convorbiri euharistice – Petre Ţuţea,
Neagu Djuvara, Sorin Dumitrescu şi Andrei Pleşu, vol. ,,Texte de frontieră", vol. 2, Editura
Institutului European, Iaşi, 1992; Dan Zamfirescu, Istoria românilor văzută de dl. Neagu
Djuvara – fals ştiinţific sau trădare de ţară?, Editura Semne, Editura Roza Vânturilor,
Bucureşti, 2012.
21
,,Seara, m-am dus la Cioran pentru a-mi reface moralul după o săptămână sinistră:
discuţii sterile în legătură cu Const. Virgil Gheorghiu şi interviul din Figaro, cu pachetelecapcană şi, în fine, cu scrisoarea anonimă... N-am să scap niciodată de poveştile astea!
Cioran dezaprobă, dar simt, stând de vorbă cu el, că slăbiciunile mele sunt obiectivate, şi
într-un anume sens, împărtăşite, căci Cioran, deşi păstrându-şi distanţele, urmăreşte cu
interes ironic comedia umană care se joacă în culisele Exilului. În legătură cu C. Virgil
Gheorghiu, mi-a povestit din nou scandalul Gheorghiu din 1953, pe care l-a trăit. Am aflat
în treacăt că romanul cu pricina (Ora 25)a fost scris pe baza a 10000 de fişe. Cioran nu
fusese de acord cu declanşarea campaniei contra lui C. V. Gh., care avea să aibă urmări
nefaste pentru toţi intelectualii din Exil. Într-adevăr, scandalul Gheorghiu i-a lovit pe toţi
intelectualii român. Lui Vintilă Horia, de pildă, i s-a retras premiul Goncourt. Atunci a rupt
Cioran cu mediul românesc. ,,Noi n-am fi făcut aşa ceva unuia de-ai noştri" se pare că i-ar
fi spus atunci un scriitor ungur. Cioran s-a dus să-l bvadă pe C. V. Gh. după scandal. Îşi
aminteşte un lucru curios: C. V. Gh. nu era supărat pe cei care declanşaseră cabala. Aici
intervine, spune Cioran, aspectul anormal al lui Gheorghiu. Omul este un fel de monstru
din punct de vedere moral. Ceea ce l-a revoltat însă pe Cioran împotriva lui C. V. Gh. a fost
ce s-a petrecut ulterior, când C. V. Gh. a fost invitat de Peron în Argentina unde se
vânduseră 2500000 de exemplare din Ora 25. C. V. Gh. fusese invitat să scrie biografia lui
Peron. Locuia la palatul prezidenţial, îl vedea pe Peron în fiecare dimineaţă pentru a lua

581

comparaţie cu Vintilă Horea şi situaţia lui 22. De altfel, descrierea situaţiei
triste a acestuia este cea care îi generează, într-un mod de-a dreptul
proustian, prezentarea autorului Orei 2523. După ce-şi declină competenţa în
sfera criticii literare, el începe totuşi o analiză a lucrării ce vădeşte totuşi
dorinţa de a se plasa în tabăra familiei Lovinescu-Ierunca, exprimând păreri
personale, în legătură cu anumite aspecte stilistice sau secvenţe narative şi
subliniind anumite elemente ce contribuie la generarea unui cadru de
artificialitate în carte:
,,Nu sunt critic literar. Chiar sunt îm mare admiraţie faţă de cei care,
prin instinct şi pregătire, şi-au format criterii de judecare. Mie un scris îmi
place sau nu-mi place – nu ştiu să spun de ce. Nu-mi plăcuse romanul de la
primele pagini. Desigur, mă bucuram mai întâi să văd astfel dezvăluită
drama ţării mele prinsă în cleşte între Germania şi URSS, drama atâtor
nevinovaţi zvârliţi, de la un război la altul, într-un labirint absurd. Intriga
romanului era mânată cu binăcie, formule-şoc apăreau la locul potrivit, cu
tonul înţeleptului care a văzut multe. Făcea impresie. Pentru cine cunoştea
însă ţara, personajele apăreau neadevărate, fictive sau intenţionat simbolice,
şi situaţiile, de cele mai multe ori, artificiale, la limita neverosimilului.
notiţe despre viaţa lui. Dar când Peron a pierdut puterea, C. V. Gh. a fost primul care l-a
atacat, într-un articol josnic, povestind viaţa intimă a generalului. Cioran a găsit acest lucru
inadmisibil. I-a spus-o şi apoi i-a întors spatele. Acestea fiind zise, Cioran oscilează între
curiozitatea lui faţă pe personajul lui C. V. Gh., pe care-l consideră un amestec de balcanic,
de ţigan şi de slav şi dispreţul pe care acesta i-l inspiră". Sanda Stolojan, Nori peste
balcoane. Jurnal din exilul parizian, trad. din franceză de Micaela Slăvescu, revizuită de
Sanda Stolojan, col. ,,Memorii – jurnale", Editura Humanitas, Bucureşti, 1996, p. 106.
22
În anul 1960, Vintilă Horea primeşte premiul Goncourt pentru romanul Dumnezeu s-a
născut în exil, însă din pricina unor înscenări făcute de Securitate şi de o parte dintre
scriitorii din România, care reuşesc să convingă opinia publică franceză în legătură cu
orientările lui legionare, este nevoit să renunţe la el. Pentru mai multe informaţii, a se vedea
şi: Vintilă Horea, Dieu est né en exil : journal d’Ouvide a Tomes – roman, col. "Le Signe",
Libraire Arthème Fayard, Paris, 1960; Vintilă Horia, Memoriile unui fost Săgetător, ed.
Cristian Bădiliţă, Silvia Colfescu, col. ,,Fapte, idei, documente", Editura Vremea,
Bucureşti, 2015; Cristian Bădiliţă, Basarab Nicolescu (eds.) În căutarea ,,Omului total".
Moştenirea literară şi spirituală a lui Vintilă Horea, Seriile de autor ,,Vintilă Horea",
Editura Vremea, Bucureşti, 2016; Monica Lovinescu, Jurnal, vol. 5- 1996-1997,
col. ,,Memorii-jurnale-convorbiri", Editura Himanitas, Bucureşti, 2005, p. 284.
23
,,Sancţiunea care-l lovea pe vintilă Horia îmi părea cu atât mai nedreaptă cu cât alt
compatriot al nostru, mult mai deochiat şi mult mai puţin talentat, care avusese, cu vreo
zece ani înainte, un succes răsunător, fără ca ,,democraţii" de la Bucureşti să fi sărit să-l dea
la fund: l-am numit pe Constantin Virgil Gheorghiu, cu Ora douăzeci şi cinci (1949)".
Neagu Djuvara, Amintiri din pribegie (1948-1990), Ediţia a X-a, Editura Humanitas,
Bucureşti, 2012, p. 164.
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Apoi, însuşi numele eroului întregii aventuri: Johann Moritz! Să dai unui
ţăran român din Ardeal un prenume tipic nemţesc şi un patronimic evreiesc!
Prea era de oaie! De acolo, totul mi-a apărut fabricat, artificial, fals"24.
Apoi, Neagu Djuvara îşi reliefează direct intenţiile şi subscrierea la
atitudinea mai-sus pomenită, vorbind despre o întâlnire cu el şi evocând
anumite aspecte ale experienţei sale ca asistent social al refugiaţilor 25.
Lectura pasajului relevă însă interesul său vădit de a-i da întru totul dreptate
Monicăi Lovinescu şi soţului ei şi de a nu ieşi din trendul general al vremii.
De altfel, însăşi structura argumentării, devenită de-a dreptul clişeistică
pentru scriitorii români din exil, trădează parcă un angajament de-a dreptul
tezist. Urmează apoi, descrierea propriu-zisă a situaţiei, în cadrul căreia
insistă asupra rolului esenţial avut de traducătoare în destinul romanului:
,,În timpul celor trei ani petrecuţi în nenorocitele barăci pentru
refugiaţi din Germania, cu nesiguranţa zilei de mâine şi poate şi teama ca
vreun compatriot care-i cunoştea trecutul să nu-i facă un pustiu de bine, avu
vreme, cu bogata-i imaginaţie de ziarist şi cu un iz de ,,antiamericanism
primar", să-şi gătească răzbunarea sub forma unui roman de senzaţie.
Ajuns în fine la Paris, avusese norocul s-o cunoască pe Monica
Lovinescu, care, simţind imediat interesul pe care romanul său îl putea
prezenta în contextul epocii, i-a propus să-l traducă în franţuzeşte – ceea ce
a şi făcut, ite şi bine. Ba l-a prezentat pe Gheorghiu filozofului Gabriel
Marcel, care a făcut cărţii o prefaţă.
Calitatea traducerii a fost decisivă, fără îndoială, întâi în acceptarea
manuscrisului de către editor, apoi în succesul cărţii. Gheorghiu, care nu
avusese bani să plătească traducerea cărţii, îi făgăduise Monicăi un
24

Ibidem, p. 164.
,,Pe urmă, în calitatea mea de asistent social al refiguaţilor români, spovedindu-i pe mulţi
dintre ei la CAROMAN, am aflat mai multe despre autor. Alt duş rece. Cică îşi începuse
cariera de ziarist la serviciul Propagandei, mergând cu armata în Rusia în 1941 –
bineînţeles, nu ca un pifan ca mine, în linia întâi. Se întorsese de acolo cu un roman, Ard
malurile Nistrului, unde antisemitismul lui era afişat tot atât de virulent ca filosemitismul în
Ora douăzeci şi cinci. După Stalingrad, găsise mai prudent să se pună la adăpost mai spre
Apus şi aranjase să fi enumit la Serviciul nostru special ca ataşat la ambasada română de la
Zagreb. Când a venit apelul regelui, din seara de 23 august '44, toată ambasada s-a supus
directivei regale, afară de el care, cu pistolul în mână, ar fi încrrcat să-l silească pe
ambasador să treacă de partea ,,guvernului naţional" al lui Horia Sima. Cum însă frontul s-a
mutat cam repede, s-a trezit, Dumnezeu ştie cum, într-un lagăr american din Germania de
Vest – bineînţeles în postură de victimă a nazismului. Acolo l-am întâlnit eu prima oară, în
vara 1948, în cursul turneului meu cu colonelul Căpităneanu şi cu Săndesch-Ţache, de care
am pomenit mai sus". Ibidem, p. 164.
25
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procentaj din drepturile de autor. Când s-a văzut cu un bsetseller, a retractat
şi a trebuit un proces, destul de neplăcut, pentru a-l sili la un compromis; şi,
întrucât, în cursul procesului Monica fusese ajutată de prietenul Gheorghe
Rosetti, autorul nostru, acum celebru, scotaea câţiva ani mai târziu un al
doilea roman, în care eroul negativ, ofiţerul român, trufaş, brutal şi lichea,
era un locotenent Rosetti! Alt proces, intentat de astă dată de un Gheorghe
Rosetti-Solescu (a cărui mătuşă era soţia mareşalului Paulus, sacrificatul de
la Stalingrad) şi de vărul său îndeărtat Pierre Rosetti-Bălănescu (nepotul
lingvistului Alexandru Rosetti). Editorul a fost silit să retragă toate
exemplarele din circulaţie şi să le înlocuiască cu o nouă versiune, în
care ,,urâtul" purta alt nume..."26
Apoi, Neagu Djuvara nu uită să evidenţieze două pasaje importante,
respectiv invitaţia pe care i-a făcut-o Juan Peron lui Gheorghiu27, şi
hirotonia sa întru preot, pentru a-şi încununa astfel tirada anti-gheorghiană.
Lectura textului său relevă, atât prin insistenţa asupra rolului jucat de
Monica Lovinescu, cât şi datorită notelor ironice ce-l împodobesc, faptul că
autorul nu se doreşte un cronicar veridic sau măcar un martor al celor
prezentate, ci este un partizan zelos ce vrea să readucă în atenţie un episod
ce a marcat istoria exilului românesc din spaţiul francez la mijlocul
secolului trecut, să-l ponegrească pe protagonist, şi să-şi arate sus şi tare
aderenţa la opinia uneia dintre părţi.
Atât însemnările lui, cât şi cele ale lui Eliade oferă informaţii
interesante cu privire la conflictul dintre Ghheorghiu şi Monica Lovinescu şi
modul în care acesta a influenţat atitudinea scriitorilor români din exilul
26

Ibidem, pp. 165-166.
,,Câtva timp, nu s-a mai auzit de Gheorghiu. Se zvonea că se deda băuturii, că risipise toţi
banii câştigaţi cu celebrul roman... când se răspândeşte vestea că fusese poftit de Juan
Peron, omul forte al Argentinei, să scrie o carte spre lauda realizărilor sale. I se face la
Buenos Aires o primire clasa I, apartament de lux, telefoane de aur masiv, tot. Ghinion: pe
când era acolo, Peron e răsturnat. Ce are a face? Cu materialul adunat spre laudă,
Gheorghiu oferă la Paris celui mai mare săptămânal ilustrat un articol de senzaţie, în care
perechea Peron e ridisulizată şi împroşcată cu noroi. Ăsta era omul! Pe mine mă întrista
gândul că, printr-un capriciu al sorţii, în Occident, revelaţia literară a dramei ţării mele se
făcuse prin mihjlocirea unui roman mediocru, scris de un personaj abject. Omul ăsta, de l-ar
fi surprins comunismul în ţară, nu mă îndoiesc că şi-ar fi întors încă o dată cojocul şi s-ar fi
luat la întrecere în infamie cu alte Eugen Barbu şi alţii eiusdem farinae. Aeeaşi marfă!
Ceva mai târziu, aflăm neîncrezători, uluiţi, că se dusese undeva în Orientul
Apropiat, ca să fie hirotonisit preot ortodox! Şi-l vom vedea apărând la Paris în rasă lungă,
îngrijită, cu o cruce greacă, atârnând cu lanţ până pe burtă, capul uşor plecat, smerit, privire
oblică, umbrită de ochelari mari, fumurii. Un preacucernic părinte. Să fi găsit şi el la
Damasc calea luminoasă? Mai şti? Căile Domnului sunt nepătrunse!". Ibidem, pp. 166-167.
27

584

parizian în raport cu cel dintâi. În plus, ele arată că comportamentele ostile
erau potentate fie de prieteniile dintre scriitori şi familia Ierunca-Lovinescu,
importantă în peisajul cultural românesc de aici, dar şi de anumite gelozii
scriitoriceşti (în cazul lui Eliade, care chiar îşi exprimă, în paginile unei
scrisori, tristeţea că La nuit Bengali nu va avea niciodată succesul cărţii lui
Gheorghiu, acest lucru este mai vizibil ca în cazul lui Djuvara).
Dacă cel dintâi dintre autorii pomeniţi în titlu nu face referiri directe
la conflict şi Monica Lovinescu, lăsând totuşi ca anumite referiri la
afirmaţiile ea să deconspire poziţia lui (de exemplu: ,,Monica Lovinescu îmi
spune că nu îndrăzneşte să traducă ,,literatură"; pe Gheorghiu, îl consideră
document, ziaristică")28, cel din urmă nu se sfieşte nici măcar să se arate
partizanul partidei ei, lăsând parcă să se întrevadă faptul de a i se fi solicitat
o astfel de opinie.
Oricum ar fi privite lucrurile, conflictul dintre Constantin Virgil
Gheorghiu şi Monica Lovinescu rămâne un moment crucial în istoria
relaţiilor dintre românii exilului parizian, contribuind la dezbinarea lor şi la
decredibilizarea acestei formaţiuni ce se dorea omogenă, şi reliefând
existenţa unor orgolii şi atitudini meschine, care s-a interpus adesea între ei
şi vocaţia lor culturală, ocultându-o.

28

Mircea Eliade, Europa, Asia, America... Corespondenţă A-H, vol. 1, p. 468.
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Recenzii
Medalioane ale preoţilor şi învăţătorilor din Protopopiatul
Ortodox Român Arad 1812-1918, Timişoara, Ed. Eurostampa,
2016, 272 p.
Lucrarea cercetătoarei Maria
Alexandra
Pantea,
intitulată
Medalioane ale preoţilor
şi
învăţătorilor din Protopopiatul
Ortodox Român Arad 1812-1918,
apărută la Timişoara la Editura
Eurostampa în 2016, vine ca o
completare a tezei sale de doctorat,
intitulată Preoţi şi învăţători români
din protopopiatul ortodox al
Aradului (1812-1918), care a văzut
lumina tiparului la Cluj-Napoca,
Editura Academia Română, Centrul
de Studii Transilvane, în 2015. Prin
cercetările efectuate în arhive şi
biblioteci autoarea încearcă să aducă
la lumină figurile unor oameni puţin
cunoscuţi, care au fost daţi uitării,
fiind consideraţi „anonimi ai
istoriei”, dar a căror activitate a fost
esenţială
pentru
formarea
şi
dezvoltarea sentimentului naţional în lumea rurală românească.
Preoţii şi învăţătorii au constituit pentru societatea românească din
monarhie o adevărată „elită măruntă”, care nu doar că a răspândit ştiinţa de
carte sau învăţăturile religioase, ci s-a implicat în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea într-o serie de activităţi culturale şi politice, contribuind
la luminarea românilor şi la trezirea identităţii lor naţionale. La sfârşitul
secolului al XIX-lea unii dintre ei erau implicaţi în publicarea unor articole
sau broşuri conţinând învăţături morale sau practice, alţii au scris cărţi, au
pus bazele unor ziare, s-au implicat în fondarea unor bănci populare,
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contribuind astfel la modernizarea lumii tradiţionale româneşti, implicânduse din ce în ce mai mult în procesul de emancipare naţională şi făcând ca
politica de deznaţionalizare a autorităţilor maghiare să nu atingă rezultatele
dorite. În acest context, unii preoţi şi învăţători au fost modele demne de
urmat, contribuind la luminarea poporului şi la formarea unor personalităţi
care aveau să se afirme ca parte a „elitei majore”. Autoarea analizează
modul în care aceştia s-au impus drept modele în lumea rurală românească,
o lume care la începutul secolului al XIX-lea începea a se „lumina” şi
afirma. Din parcurgerea acestor medalioane se poate observa că învăţătorii
şi preoţii sunt încadraţi în veritabile „dinastii”, care îşi transmiteau vocaţia
din tată în fiu de-a lungul unui secol, perioadă în care societatea românească
s-a modernizat şi s-a afirmat din rândurile sale o elită care a contribuit la
împlinirea unitaţii naţionale în 1918.
Maria Alexandra Pantea are meritul de a analiza „elita minoră” a
satului românesc arădean, prin realizarea unor medalioane ale preoţilor şi
învăţătorilor care au activat în lumea rurală şi care au contribuit la afirmarea
economică, culturală şi politică a naţiunii române moderne din zona
Aradului. Alcătuirea și publicarea acestei lucrări este un pas important în
cunoaşterea atât a istoriei locale, cât şi a celei regionale.
Chiar dacă nu au fost oameni perfecţi, chiar dacă unii au avut
contribuţii mai mari decât alţii, chiar dacă unii mai sunt cunoscuţi, iar alții
nu, este important să le cunoaştem activităţile, convingerile şi chiar
gândurile, acolo unde e posibil. Preoţii şi învăţătorii sunt pentru societatea
românească din Banat şi Transilvania cei ce au pus de multe ori în mişcare
rotiţele istoriei, iar noi avem datoria să le studiem şi să le facem cunoscută
munca şi activitatea lor. Tocmai în aceasta constă şi meritul tinerei autoare.
Prin cercetări laborioase efectuate în biblieci şi arhive, prin parcurgerea unui
număr impresionant de cărţi, ziare, memorii sau documente de arhivă, a
reuşit să scoată la iveală figurile unor oameni care au trăit o viaţă în slujba
celorlalţi şi au semănat de multe ori sămânţă bună, care a dat roade bogate.
Mulţi au fost oameni ale căror concepţii de viaţă şi activitate ne pot servi
drept repere și azi, când ne plîngem de lipsa modelelor.
Președinte SSIR – Filiala Timiș
Prof. Dr. Mihai Pârvulescu
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„Evadarea din trecut – mărturii dintr-un secol zbuciumat”

Cartea profesorului Ioan
Valeriu Tuleu face parte din
categoria istoriei orale, el
publicând 36 reportaje cu
veterani de război care au luptat
pe fronturile celui de al Doilea
Război Mondial, alte articole
cuprind mărturii despre rezistența
anticomunistă,
inclusiv
trei
exemple de evadare din sistemul
pe care protagoniștii l-au respins
ca opresiv.
Mărturisirile cuprinse în
cele 320 de pagini ale cărții se
remarcă prin autenticitatea lor,
autorul păstrând inclusiv graiul
local al eroilor săi, mulți dintre ei
descriindu-și viața începând chiar
din anii copilăriei mergând până
la evenimentele care i-au marcat
pentru totdeauna și din care
încearcă să evadeze pentru a se
elibera de povara trecutului.
Sunt pagini emoționante, care sigur vor impresiona cititorii, dar mai
ales scrierile vor fi utile istoricilor care se ocupă de istoria recentă. Acest
volum scos de editura Mirador sperăm că va impulsiona și pe alți istorici
pentru recuperarea memoriei unor semeni de ai noștri care au trăit într-o
lume plină de contradicții, au muncit și au creat în condiții de multe ori
dificile. Memoriile oamenilor, dacă nu sunt recuperate în scris, ar putea să
se piardă definitiv odată cu trecerea în eternitate a celor care au trăit
evenimentele, iar din acest punct de vedere carte prezentată o considerăm
ca având o mare valoare de documentare.
Sorin Bulboacă,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
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198 de personalităţi arădene în 3 volume de interviuri
de andrei ando, bujor buda şi petre don
Emil Şimăndan

1. ANDREI ANDO: „ARADUL LA INTERSECŢIILE
ISTORIEI”
La mijlocul anului 2016 publicistul Andrei Ando a tipărit o nouă
culegere de interviuri, întitulată „ARADUL LA INTERSECŢIILE
ISTORIEI”, optrindu-se de data aceasta – după voluml dedicat primarilor
postdecembrişti arădeni şi după cele dedicae fostului rector al UVA, prof
Lizica Mihuţ, şi regretatului pictor Mihai Takacs – la un număr de 30
interlocutori, „selecţionaţi” din rândul istoricilor şi cercetătorilor arădeni
(din vechea şi noua „gardă” postdecembristă) şi din rândul unor cadre
didactice preuniversitare şi universitare, plus mai mulţi jurnalişti din presa
locală, română şi maghiară, pensionari încă activi, deşi unii se află la o
vârstă venerabilă.
Cele 36 dialoguri din culegerea amintită (aparţinând unui număr de
30 intervievaţi) nu sunt noi, ele sunt binecunoscute arădenilor întrucât au
fost realizat în studioul televiziunii regionale West TV şi difuzate pe post,
după care au fost publicate în cotidianul „Aradul” şi în ziarul on-line
„www.vestic.ro”. Recintindu-le în volum am constatat că interviurile au nu
nuami o unitate stilistică, legată de personalitatea şi priceperea jurnalistului
Andrei Ando de a pune întrebări potrivite fiecărui oaspete de televiziune,
dar şi un numitor comun de conţinut, prin faptul că sunt orientate,
preponderent, spre trecutul istoric al Aradului (mai apropiat sau mai
îndepărtat) într-o unitate postmodernă de diversitate.
Incontestabil interviul este un gen publicistic foarte pretenţios,
pentru a-l realiza cu suces se impune cultură generală, cunoştinţe
psihologice, dar mai alse o empatie nativă faţă de interlocutori şi o poftă
specială pentru aflarea adevărului prin dialog. Astăzi, interviul (numit şi
dialog sau convorbire) este un gen de nelipsit din presa modernă, naţională
şi internaţională. În România, nu a fost întotdeauna aşa. De pildă, în primii
ani ai comunizării ţării, după cel de Al Doilea Război Mondial, interviul a
fost un gen eclipsat de presa comunistă, neglijat, abandonat în virtutea unor
teorii proletcultiste, simplificatoare, viciate, teorii „de import” în viziunea
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cărora ziaristica era cantonată în jurul articolului, care era un pilon combativ
în „opera” de comunizarea forţată a ţării, prin lichidarea unor clase sociale,
ori pături sociale. După moartea lui Stalin (1953), interviul a cunoscut în
publicistica românească un reveriment, şi-a câştigat un loc de bază în presa
cotidiană, dar mai ales în publicaţiile şi revistele săptămânale. Odată cu
Revoluţia din Decembrie 1989, interviul a redevenit în presa scrisă, precum
în presa interbelică, un gen publicistic de bază, fundamental, de neînlocuit.
Interviul este susţinut de jurnalişti foarte talentaţi, curajoşi, care au învăţat
să realizeze dialoguri captivante, gustate de publicul presei scrise şi de
publicul presei vorbite, de radio şi televiziune. În acest context s-au
specializat şi afirmat cu mult succes şi o serie de jurnalişti arădeni, printre
care îi amintesc în mod deosebit pe ANDREI ANDO – în televiziunea
locală (West TV), BUJOR BUDA – în jurnalismul radiofonic (Radio Arad)
şi PETRE DON – în presa scrisă, în cotidianul „Glasul Aradului”. Toţi trei,
prin culegerile de interviuri pe care le-au publicat în ultimii ani
postdecembrişti, au reuşit să ofere o valoroasă (şi necesară) „cronică orală”
a istoriei locale recente, alcătuită din mărturii vii, ca importante (şi
necesrare) documente pentru viitorii istorici ai Aradului.
Oprindu-ne în mod deosebit la volumul publicistului Andrei Ando,
am remarcat ca o coloană de bază, verticală, a fiecărui interviu, claritatea
întrebărilor pe care publicsitul le adresează persoanei intervievate. Autorul
evită „floricelele” stilistice şi divagaţiile personale, caută o exprimare cât
mai precisă a ideii, la obiect, „scormonind” opina în mod nedisimulat a
interlocutorului. În felul acesta publicistul Andrei Ando se dovedeşte şi un
bun psiholog, întrucât reuşeşte să creeze un climat de sinceritate, de
încredere reciprocă, lucru ce stimulează interlocutorul spre confesiune.
Convorbirile pentru televiziune au, evident, alături de „regie” şi o
spontaneitate reală, fără „preţiozităţi” inutile sau supărătoare. Andrei Ando
are ştiinţa de a pune întrebări exact în conformitate cu specialitatea
invitatului, cu tema abordată, şi, în acelaşi timp, harul de a incitat pozitiv
intervievatul, să evite contraversa numai de dragul contraversei, cum fac
unii moderatori de televiziune, iar dacă totuşi contraversa se impune, aduce
în discuţie contrargumente logice.
În cele mai reuşite interviuri, odată gândirea declanşată cu întrebările
adresate invitatului, ideile valoroase circulă alert, în ambele sensuri, de la
jurnalist la interlocutor şi viceversa. În acest sens am reţinut interviurile de
opinie, care vizează prioritar gândirea (şi atitudinea) interlocutorului, ca de
pildă gândirea economică (Ioan Cuzman), istorică (Petre Hugel, Sorin
Bulboacă, Doru Bogdan, Corneliu Pădurean, Nicolae Boşca, Ujj Janos,
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Antoniu Martin, Eugeniu Criste, Ioan Tuleu), educaţia (Aurel Ardelean,
Marius Grec), patrimoniul material şi spiritual, (Florin Mărginean, Victor
Sava, Doru Sinaci, Horai Truţă, gen. Vasile Heredea, col. Horea Gana,
Vasile Jurca, Nicolae Criste, Janko Andraş, Fekete Karoly, Francisc Kelen)
cultura şi teatrul (Lizica Mihuţ), urbanismul şi administraţia (arh. Gheorghe
Seculici, primarul Gheorghe Falcă, Puskel Peter), toate aceste discuţii
înscrise în sfera patriotismului spiritual şi material local, arădean, dar şi întrun context de multiculturalitate Central Europeană, ce definesc întreaga
cultură şi istoriei a Aradului.
O ultimă categorie de interviuri la care dorim să ne mai referim sunt
cele legate de istoria noastră recentă, îndeosebi despre Revoluţia din
Decembrie 1989 de la Arad, dar şi într-un plan mai larg, la nivel naţional,
acordate de Lavinia Betea, Valemntin Voicilă şi Emil Şimăndan, interviuri
care fixează opinii pe care viitorul - după ce se vor deschide arhivele
Revoluţiei - le va confirma sau infirma.
Putem concluziona că după ce am urmărit de-a lungul ultimilor ani
interviurile publicistului Andrei Ando la postul de televiziune regional West
TV - transcrise apoi în cotidianul „Aradul” şi pe saitul www.vestic.ro, iar în
prezent în volumul antologic „Aradul la intersecţiile istoriei” - privindu-le
cu „ochiul” unui veteran al presei locale, desprindem că intervievantul, în
planul „stilisticii” gazetăreşti, îmbină armonios procedeul unei temeince
predocumentări (cu un repertoriu de întrebări gândit din timp, în funcţie de
persoana căruia îi ia interviul), cu întrebări spontane, născute în timpul
discuţiei şi cu divagaţii interesante, dar care sunt aduse mereu pe făgaşul
temei principale abordate. Astfel, cu multă ingeniozitate, Andrei Ando
reuşeşte să orienteze fiecare interviu, fiecare dialog spre o finalitate
educativă şi de cunoaştere concretă, istorică, administrativă, educativă,
culturală, teatrală etc., încât în cele peste 500 de pagini putem afirma că nu
s-a „strecurat” nici un interviu ratat! Aşadar, publicistul Andrei Ando ne-a
oferit o nouă antologie care poartă pecetea polivalentă a binecunoscutului
jurnalist frenetic, o carte ce fixează Aradul, prin convorbirile cu cele 30 de
personalităţii contemporane într-o laborioasă cronică locală, de adâncime şi
seriozitate, de gândire civică, istorică, filosofică, culturală şi educativă, întro plifonie-multiculturală, pentru care îl felicităm.
2. BUJOR BUDA: DOUĂ VOLUME MONUMENTALE DE
INTERVIURI RADIOFONICE
În primii ani ai mileniului al III-lea au apărut, la Editura „Mirador”
din Arad, (în 2001 şi în 2003) două volume monumentale de interviuri
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radiofonice semnate de inginerul, publicistul şi scriitorul Bujor Buda,
realizate la Radio Arad. Cele două volume (despre care considerăm că s-a
scris prea puţin în presa locală din Arad) se întitulează „FIVE O’CLOCK
LA RADIO ARAD” şi conţin 108 interviuri cu personalităţi arădene ale
momentului, fiecare volum având peste 580 de pagini, aşadar, în total peste
1160 de pagini, format A4 .
Înainte de a face câteva succinte comentarii doresc să îmi exprim
deplina mea satisfacţie şi gratituidine faţă de publicistul şi scriitorul Bujor
Buda, care prin interviurile sale radiofonice la emisiunea „Bujor Buda şi
invitaţii săi la Radio Arad”, transcrise în file de carte, ne-a lăsat două
volume-document de o deosebită valoare socilogică şi sentimentală privind
elita locală a mementului prin cei mai reprezentativi scriitori, artişti plastici,
jurnalişti, oameni de cultură şi oameni de succes ai Aradului de la sfârşitul
secolului 20 şi începutul secolului 21.
Cei 108 interlocutori ai lui Bujor Buda îşi deapănă în faţa
microfonului de la „Radio Arad” amintiri personale, după un canon bine
ales, legat de primul învăţător, de părinţi, de bunici, de profesorii din liceu
sau din facultate, de primul „bileţel roz” strecurat în taină „unei
năbădăioase Ilene Cosânzene”, despre vise împlinite, dar şi pentru care
intervievatul „se luptă cu îndârjire”. Avănd în vedere specificul interviului
radiofonic, publicistul şi scriitorul Bujor Buda, prin farmecul său personal,
reuşeşte să creeze o atmosferă plăcută de comunicare sonoră, face
conexiuni, asociaţii de idei, ştie să asculte cu mare atenţie (şi răbdare) pe
invitatul aflat în faţa microfonului, apoi ascultându-i biografia îl provoacă
pronind chiar de la cele afirmate de interlocutor, inistând în mod deosebit
pentru detalierea secretelor cum acesta a ajuns la o serie de succese
(performanţe) personale.
Publicistul şi scriitorul Bujor Buda, în cei patru ani cât a durat
emisiunea sa la „Radio Arad” s-a dovedint un remarcabil maestru în ştiinţa
stimulării interlocutorului; răspunsurile interesante pe care le obţine se
datorează tocmai faptului că a reuşit să creeze un climat de sinceritate şi
confesiune intimă, reuşind, cu fiecare invitat, o convorbire aparent simplă,
„fără pretenţii” filosofice, dar cu răspunsuri interesante, sugestive,
revelatorii. Exemple concludente sunt interviurile din primul volum cu
scriitorii: Florin Bănescu, Gheorghe Schwartz, Lizica Mihuţ, Vasiel Dan,
Gheorghe Mocuţa, Ioan Matiuţ, Ion Corlan, Iuliana Petrian, Iulian Negrilă,
Ondrej Ştefanko, Horia Ungureanu, Lia Alb, Constantin Butunoi, Anton
Ilica, Emil Şimăndan, Horia Ştefan Simon, Lucia Cuciureanu, ori cele cu
artişti plastici, muziceni, actori, arhitecţi, profesori, oameni de cultură,
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medici şi oameni de succes precum sunt: Onisim Colta, Miloş C. Cristea,
Ovidiu Cornea, Dorin Fradeş, Florin Didilescu, Ioan Ioiart, Gelu Zoica,
Laurean Oniga, Ioan Peter, Gheorghe Seculici, Doru Bogdan, Doru Popa
ş.a. Interviurile curg cu multă substanţă, iar atunci când intervievantul
constată că discuţia ar putea cădea în banal, intervine cu întrebări incitante,
prin care reanimă discuţia. În cazul unor scriitori sau artişti întrebările
vizează pe lângă cele legate de şcoală, de familie, şi întrebări legate de
sistemul de cunoştiinţe literare sau artistice, reacţiile pe care aceştia le au la
anumiţi stimului creatori, de ordin personal, sufletesc, intim, ori exterior,
respectiv cenaclier sau grupului (curentului literar-artristic) de care aparţine.
Trecând la cel de al doilea volum, din anul 2003, intervievantul
reuşeşte cu multă competenţă, precum în primul volum, să creeze în faţa
microfonului de la Radio Arad aceeaşi intimitate, în care fluxul amintirilor
(memoriei) îşi găseşte ritmul (exprimarea) în condiţiile cele mai propice,
chiar dacă uneori datorită trecerii anilor amintirile revin mai anevoios, dar,
întotdeauna, în final, interesant şi surprinzător. Şi de data aceasta, în cel de
al doilea volum, se evidenţiază măiestria publicistului şi scriitorului Bujor
Buda care conduce discuţia cu mult talent în a orienta (şi stimula)
confesiunile invitaţilor din faţa microfonului de la Radio Arad. Aşadar, alţi
arădeni: actori, oameni de cultură, profesori, istorici, jurnalişti, medici,
între care îi amintim pe: Ion Văran, Tiberiu Novac, Gheorghe G. Domşa,
Corneliu Pădureanu, Aurel Ardelean, Peter Hugel, Stelian Boia, Pavel
Sârbu, Ileana Bucurescu, Ioan Iaercan, Lavinia Betea, Ştefan Tabuia, Kelen
Francisc, Ioan Biriş, Lazăr Faur, Nicolae Eberlein – Tuby, Liviu Moldovan,
Maria Puşchiţă, Cătălin Lăzurca, Marius Lăzurca, Petru M. Haş, Vasile
Leac, Gheorghe Flueraş, şi oamenii politici ai momentului: Caius Mihai
Parpală, Gheorghe Pele, Alexa Achim, Emil Roman, Czister Kalman,
Cristian Moisescu, Gheorge Falcă, Zoltan Hossu, Gheorghe Schill, Titu
Nicolae Gheorgheof, Alexandru Pârv ş.a. îşi prezintă la microfon amintirile.
Prin numărul lor mare, invitaţii publicistului Bujor Buda alcătuiesc, prin
răspunsurile şi confesiunile pe care le-au făcut, o nepreţuită cronică
sentimentală a momentului în care interviurile au fost acordate. Confesiunile
invitaţilor, în cele peste 1160 de pagini de carte, sunt doldora cu amintiri,
ele au devenit documente preţioase, la hotar de milenii, pentru cunoaşterea
psihologiei şi gândurilor locuitorilor unui oraş important din vestul
Transilvaniei şi Ţării, într-un binecuvântat spaţiu Central-European. Meritul
intervievantului Bujor Buda este şi acela că nu a încercat nici o clipă ă-şi
maltereze invitaţii cu întrebări „sofisticate”. Dimpotrivă a pus permanent
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întrebări fireşti, pe înţelesul tuturior categoriilor de ascultători ai postului de
Radio Arad.
Cele două volume de convorbiri radiofonice au devenit,
incontestabil, cărţi monumentale de publicistică, antologii care se ridică la
remarcabile standarde ale genului radiofonic abordat. Bogăţia şi densitatea
confesiunile, amintirilor, trăirilor şi ideile exprimate de intervievaţi rămân
memorabile pagini de istorie vie, orală. Recitind în acest început de an cele
două volume de interviuri am conştientizat cu şi mai multă claritate
perenitatea actului publicistic realizat de omul de cultură, de inginerul,
jurnalistul şi scriitorul Bujor Buda, care prin profesionalismul său a reuşit să
scoată la lumină frumoase amintiri, confesiuni şi reflecţii ale invitaţilor pe
care i-a avut.
Încheiem această cronică de carte, elogiind încă o dată virtuţile
publicistice ale unui jurnalist harnic şi talentat, integrat cu toţi porii
sufletului său în cultura şi spiritualitatea arădeană. Îndemnăm iubitorii de
cultură şi istorie locală să treacă pe la Biblioteca Judeţeană „A.D.Xenopol”
şi să citească (ori recitească) această carte vie, captivantă, în două volume,
care prezintă 108 personalităţi şi oameni de suces ai Aradului în portrete
interesante de contemporani, care au rămas pentru totdeauna în memoria
noastră afectivă!
3. PETRE DON: „DIALOGURI DESCHISE”
La sfârşitul anului 20016, în Editura „Mirador”, poetul Petre Don a
publicat o nouă carte, de data ceasta de publicistică, întitulată
„DIALOGURI DESCHISE” în care antologhează un număr de 60 de
artişti, scriitori, profesori, actori, istorici, ziarişti, arhitecţi, sportivi, oameni
de cultură cu „interviuri – după cum mărturiseşte autorul în „Argumentul”
ce deschide volumul – născute din dorinţa de a scormoni înăuntrul celor
mai valoroase personalităţi din zona culturii arădene, de a le cunoaşte
intimităţile, problemele, visurile, şi s-au publicat în ziarul „Glasul
Aradului” pe parcursul a doui ani: 2014 şi 2015”
În lunga carieră de jurnalist m-am întrebat de mai multe ori de unde
vine interesul atât de mare al omului contemporan pentru interviu?
Răspunsul l-am găsit în tinereţe, încă din primii ani de gazetărie (am mai
scris despre acest lucru), când am conştientizat că jurnalismul modern este
înainte de toate un jurnalism al dialogului. Din punct de vedere istoric, după
cel de Al Doilea Război Mondial în presa din întreaga lume interviul a
devenit un mijloc preferenţial de prezentare a informaţiei, dar mai ales în
prezentarea biografiilor unor personalităţi literare, artistice sau politice.
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Dincolo de semnificaţia pe care o poate avea acest gen publicistic, în
limitele unei prese cât mai interesante, dialogul are, primordial, o atitudine
activă, el se constituie într-o premisă atrăgătoare pentru participarea
cititorului contemporan la satisfacerea interesului său pentru adevăruri
particulare, de mărturii şi de mărturisiri, fie ele şi subietive, ori asupra lumii
în general şi a modului de a fi (şi a reacţiona) în această lume.
Din această perspectivă teoretică, interviurile lui Petre Don, publicist
cu vechi ştate şi talentat poet, antologate în volumul „Dialoguri Deschise”
sunt concepute, cum de fapt precizează însăşi autorul în „Argument”, în
perspectiva descoperirii intimităţii personalităţilor intervievate, motiv pentru
care vom încerca să exmplificăm cele subliniate cu unele crâmpee de idei şi
sentimente obiectivate din fiinţa interioară a intervievaţilor. În contextul
lansării volumului, poetul Vasile Dan afirmă că „fiecare carte scrisă sau
citită e o nouă viaţă asumată. E o formă de a da cu tifla morţii”, în vreme
ce pentru poetul şi criticul literar Gheorghe Mocuţa, „literatura se
îndreaptă spre propria ei esenţă, care este dispariţia!”(p.39), iar prozatorul
Gheorghe Schwartz se confesează reporterului: „Ciclul „Cei O Sută”
reprezintă o istorie livrească a istoriei atestate a omenirii. Adică o perioadă
de aproximativ 2500 de ani. Ceea ce a fost înainte de aceasta nu ne-a
parvenit decât, în principal, din legendă şi din mit” (p.150).
Spicuim alte confesiuni semnificative, precum cele făcute de
prozatorul Horea Ungureanu, care intră adânc, ca un „briceag” în carnea
citititorului: „Tatăl meu, preotul Constantin Ungureanu, a fost arestat şi
condamnat la aproape doi ani de închisoare pentru că a refuzat să tragă
clopotele la moartea lui Stalin. S-a întors din puşcărie fără dinţi şi cu
stomacul făcut praf”(p.74), în vreme ce poetul şi editorul Ioan Mateuţ îşi
arată o pioasă recunoştiinţă faţă de înaintaşul său literar: „Şansa mi-a scos
în cale un poet valoros al generaţiei ’60: Ilie Măduţa. Mi-a fost vecin şi
profesor doi ani la Şcoala generală din Mişca. El mi-a aprins gustul pentru
literatură”p.(87). Pentru actorul Bogdan Costea, directorul Teatrului Clasic
„Ioan Slavici”, „Teatrul este o teribilă „monedă” ce schimbă vieţi, destine.
El este un adevăr asumat al celor ce au curajul de a merge pe sârmă. Toate
aceste lucruri participă, alcătuiesc viaţa noastră de zi cu zi. (...). Viaţa din
teatru este limita între a iubi cu patimă şi a te sacrifica fără a te mai uita
înapoi.” (p.53), iar pentru actorul şi dramaturgul Ioan Pdeter Pit „Iubirea ca
dar divin este esenţială. Nădăjduiesc să nu fiu pus vreodată în situaţia de a
renunţa la iubire” (p.24)
Pentru Bujor Buda – inginer, scriitor, publicist, intervieveur de
radio şi televiziune, autor a două volume de interviuri radiofonice, un rol
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esenţial în are spontaneitatea. „La un interviu de radio sau televiziune
discuţia curge bine sau rău, continuu, fără întreruperi. Gafa, odată făcută,
ai două alternative: ori o scoţi la montaj, ori refaci interviul cu o nouă
înregistrare. Iar timbrul vocii, ineditul gestului, exclamaţiile, tăcerile, au un
efect mai pregnant la interviul radio-tv, pe când la interviul scris aceste
mijloace ajutătoare se lasă la închipuirea cititorului, intervieveurul
intervenind destul de rar pe aceste lucruri.” (p.66). Poeta şi bibliotecara
Lucia Bibarţ mărturiseşte că „drumul meu profesional trebuia să se
oprească la catedră, dar m-am dus înspre bibliotecă, cărţi, oameni,
manifestări culturale şi chiar înspre scris.” (p.360), iar prozatorul Cornel
Marandiuc, întrebat de reporter ce părere are despre invazia fără control a
presei şi cărţilor electronice, acesta este de părere că „o să treacă nebunia
asta (cu avantajele ei parţiale)! Cartea şi ziarul vor supravieţui, vor reveni
în foţă, sigur!”(p.356-357). Pentru sculptorul Mihai Păcurar „performanţa
în artă implică o viaţă dură, foarte grea” (p.352).
Ziaristul Tristan Mihuţa, după o lugă carieră în presă, afirmă că
„Este o naivitate să te crezi Zeu, în presă. Şi mai mare eroare, capitală
eroare, este să crezi că poţi manipula opinia publică. (...). Am trăit şi eu la
braţ cu asemenea Iluzii. (...). „Adevărul gol – goluţ” e o carte dură, pentru
că taie în carne vie, nu analizează fosile. Oamenii sunt vii, faptele lor sunt
recente.” (p.201), iar binecunoscutul artist plastic Onisim Colta subliniază
că „în jur de 30 din lucrările mele figurează în 14 colecţii muzeale din ţară
şi străinătate. În spatele acestor lucrări sunt mulţi ani de muncă tăcută, de
nelinişti, frământări intime, căutări şi renunţări, rateuri şi reuşite” (p.173)
etc. Asemenea „opusuri” pentru fiecare intervievat am putea să le
continuăm, dar cred că sunt deja suficiente în exemplificarea pe care am
dorit să o facem în planul „stilisticii” abordate de intervievant. Poetul şi
publicistul Petre Don este conştient că un interviu se motivează doar în
măsura în care suscită interes, ori un aport de cunoaştre, motiv pentru care a
pregătit pentru fiecare invitat întrebări adecvate acelei personalităţii, precum
şi legate de succesele profesionale pe care le-a obţinut de-a lungul anilor. În
cuprinsul antologiei – în afară de personalităţile deja menţionate - întâlnim
artiştii :Mihai Takacs, Ioan Kett Groza, Lucian Cociuba; scriitorii:
Romulus Bucur, Petru M. Haş, Domnica Pop, Ion Corlan, Otilia Ţigănaş,
Ioan Vodicean, Dagmar Maria Anica, Monica Rodica Iacob, Emil
Şimăndan; muzicenii Florin Frandeş, Teo Boar, Daniel Julean, Bernadette
Sara, Mario Ovidiu Madius, Alin Văcean, Petrică Paşca, Robert Daniel
Rădoiaş, Rodica Ardelean, Roberto Salvaialo, Cornelia Căprar Roman,
Virgil Iuga, Voichiţa Suba; actorii şi regizorii: Doru Nica, Dorina Darie
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Peter, Mariana Buruiană, Dan Antoci, Oltea Blaga, Laurian Oniga;
profesorii: Carmen Neamţu, Marieta Gavra, Silvia Demian, Eugen
Rogojan; istoricii: Dan Demşa, Horia Truţă; medicul Gheorghe Furău;
oamenii de cultură: Florin Didilescu, Andrei Moţ, Mărioara Micle;
arhitecul Radu Drăgan; etnologul: Elena Rodica Colta; artistul fotografi
Virgil Jireghie; sportivul Sensei Teo Răduţ; creatorul de modă Eli
Lăslean; primarul Petru Antal – cu toţii, împreună, „forjează” o coloană
fără sfârşit din comunitatea spirituală arădeană, care este „sufletul” actualei
noatre generaţii.
În finalul acestor succinte note de lector mai dorim să subliniem că
în această tranziţie de la comunism la economia de piaţă, interviul din presă
scrisă, ori de radio şi de televiziune cunoaşte o largă audienţă în rândurile
celor mai diverse categorii de cititori. Iar în acest context, poetul şi
publicistul, Petre Don, prin seriozitatea întrebărilor pe care le adresează
invitaţilor din antologia „Dialoguri Deschise”, se dovedeşte un remrcabil
cunoscător al spiritualităţii arădene, mărturisirile şi mărturiile celor 60 de
concitadini, îndeosebi scriitori şi artitişti, dar şi din multe alte diferite
domenii profesionale, aflaţi în „prima line” a societăţii arădene, realizează o
binecuvântată „cronică vie” a istoriei noastre recente, pentru care îl felicităm
pe autor.
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Marius Eugen Fernolendt, Zimbrul cu colţii de fier, Editura
Solness, Timişoara, 2017, 190 p.
Dr. Marius Eugen Fernolendt, cercetător ştiinţific principal gradul I,
biolog principal, Doctor în Biologie, specialitatea Microbiologie,
actualmente pensionar pentru limită de vârstă.
S-a angajat la Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Timişoara, pe
baza unei repartiţii ministeriale, în luna august 1962 şi, după peste 41 de ani,
a fost pensionat din acelaşi loc de muncă.
Datorită unei munci perseverente reflectată de cele 170 de lucrări
ştiinţifice comunicate şi publicate, a reuşit să obţină toate gradele ştiinţifice
din cercetare, gradele principale, precum şi Doctoratul în Microbiologie.
A fost pensionat acum 13 ani, în deplină putere de muncă, fără drept
de reîntoarcere, pentru că miniştrilor de la sănătate nu le plăcea prezenţa
biologilor în schemele lor de personal.
Acum mai bine de cinci ani, după decesul soţiei, şi-a reluat pasiunea
de a scrie şi, până în momentul de faţă, a scris romanul autobiografic
„Ucenic la şcoala de împăraţi”, Ediţia I, Editura Solness, Timişoara, 2015,
Ediţia a II-a, Editura Solness, Timişoara, 2016, cel de al treilea volum, cu un
titlu de invidiat: „Gurahonţ, 1386-2015, Higigiş pe lângă Criş. Monografie
sentimentală”, iar acum, romanul pseudo-istoric „Zimbrul cu colţii de fier”.
În pregătire sunt volumele intitulate „Reîntoarcerea ucenicului risipitor” şi
volumul „Vremea vine... vremea trece... Nuvele, schiţe şi amintiri”.
Autor fiind, Dr. Marius Eugen Fernolendt doreşte ca volumul de faţă
să trezească amintiri şi nostalgii celor care sunt plecaţi departe de aceste
meleaguri înfloritoare.
Urmărind îndeaproape preocupările scriitoriceşti ale lui Marius
Eugen Fernolendt (febricitante, observ, în anii din urmă), cutez a considera
cel mai proaspăt titlu al său (adică volumul „Zimbrul cu colţii de fier”) o
carte de tranziţie. Fiindcă, cercetându-i traseul, îndrăznim un pronostic: e
lesne de bănuit că, în curând, dl. Fernolendt va semna pactul ficţional! După
impresionantul efort documentaristic, rodind editorial în Higigiş pe lângă
Criş, ca monografie omagial-sentimentală, el testează acum o formulă
hibridă, Zimbrul cu colţii de fier fiind livrat sub eticheta unui „pseudoroman istoric”. Un titlu „fistichiu”, se apără autorul, poate o replică /
parafrază la celebrul poem doinaşian, şi el din zonă, oricum un proiect
trudnic, înscris ciclului plănuit, încercând a împăca şi înviora limbajul arid,
îndatorat filelor de cronică colbuită, cu pigmentul epic. Între borne ferme,
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respectând sever cronologia evenimentelor, autorul colorează epic
întâmplările, îndulcind tonul. Dacă, fireşte, ne raportăm la Cronica Parohiei
Zimbru, ţinută de preotul Valeriu Cristea, slujind acolo vreme de 39 de ani;
părintele-paroh, cu ochi de moralist, denunţa scârbit desfrâul care se lăţea în
comunitate, odată cu „împopularea” şi „belşugul de bani”. Notând lacunar
că oamenii nu mai cercetau biserica şi, în „birturi tixite”, „emulau”, zicea
cronicarul, în consumarea şampaniei, etc.
Invitându-ne să citim „printre rânduri” astfel de surse, inclusiv
rezumatul profesorului Paul Nicuşor, cu extrase comentate (prea docil,
credem) şi trimiteri la documente, coborând în arhive, dl. Fernolendt
reconstituie, cu febrilitate reportericească, pe alocuri, atmosfera, pedalând
pe spectaculos şi senzaţional (precum, de pildă, sub flamura feminismului
timpuriu, invazia „damelor de consum”), folosind partitura unui western
(localizat). Înflorea lotria, „focul la şmeltzer” asigura bunăstarea
zimbranilor, groful Bochdanovits trăia, alături de Katy, o frumoasă poveste
de dragoste, cu iz basmic. Iar frumosul sat zărăndan, urmărit „filmic”, etnodemografic şi economic, pe întinderea unui secol şi jumătate, se va zbate
„între agonie şi extaz”, sub privegherea legendarului Zimbru, invocat sub
cupola unor întâmplări romanţate.
Cum spuneam, Zimbrul cu colţii de fier, redactată secvenţial,
repetitiv este, însă, o carte pregătitoare. Doldora de întâmplări, condeiul
ficţionarului ne rezervă, în viitorul imediat, surprize, vestind alte titluri.
Aici, prea îndatorat, vădind docilitate sursieră, imagismul său izbucneşte
parantetic. Când va încredinţa paginii nucleele epice (întrezărite abia),
dezvoltate nuvelistic, injectate şi cu substanţă autobiografică, vom descoperi
în Marius Eugen Fernolendt, venit din depresiunea Gurahonţului, un
mesager al unei lumi care a apus. Şi pe care o reînvie, documentându-se
temeinic pentru a umple „un gol”, înaripând documentul, părăsind limbajul
apter, revărsându-se epic, cum sperăm, în volumele care vor veni. Ucenic la
şcoala de împăraţi (2013, 2015) evidenţia potenţele prozastice ale celui
care, dezvăluindu-se ca scriitor la bătrâneţe, este capabil de binevenite
surprize. Le aşteptăm.
Profesor universitar, Doctor
Adrian Dinu Rachieru, critic literar, eseist
Prodecan al Universităţii „Tibiscus”, Timişoara

* * * * * * * * * * * * * * **
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Intitulat modest un pseudo roman istoric, opera d-lui Marius
Fernolendt este o lucrare complexă. În aparență este o cronică a satului
Zimbru din Zarand, dar în realitate este o desfăşurare de forțe pe două
planuri. Unul este cronica reală a satului aşa cum a fost ea descrisă de un
preot local. Al doilea plan este cel al romanului în care autorii reali sunt
personajele principale. Acțiunile lor depăşesc cadrul real, dar îl îmbogățesc.
Cronica satului vorbeşte despre trecerea de la o economie de
subzistenţă la una de extragere şi prelucrare a bogățiilor subsolului.
Modernizarea satului are aspecte pozitive dar şi negative. Goana după profit,
după bani, aduce localuri, jocuri de noroc, libertinajul, distrugerea unor
familii. Eroii sunt parte activă la această operă. Viața lor, a familiilor, este
descrisă cu măiestrie. Faptele lor bune sau rele sunt parte a evoluției
societății în general, a satului Zimbru în particular.
Merită citit cu atenție căci romanul scoate la iveală situații reale din
prefacerea socială a veacului al XIX-lea. Indiferent dacă ne place sau nu
ceea ce citim, recunoaştem pana autorului şi dorința Domniei Sale de a
readuce la viață un sat şi existența sa.

Cercetător ştiinţific I, Dr. Ioan Haţegan
Institutul de Studii Bănăţene Titu Maiorescu
Academia Română, filiala Timişoara
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Romanians Defending Vienna. The Romanian Central Military
Senate of the Officers and Soldiers, Saarbrücken, Éditions
Universitaires Européennes, 2017, 94 p.

Recent a văzut luminat
tiparului
în
Germania
lucrarea
Romanians
Defending Vienna. The
Romanian Central Military
Senate of the Officers and
Soldiers,
Saarbrücken,
Éditions
Universitaires
Européennes, 2017, 94 p.
(ISBN 978-3-639-73112-5).
Lucrarea este rezultatul
muncii
a
trei
tineri
cercetători ardeleni, MihaiOctavian Groza, DianaMaria Dăianu şi IuliuMarius Morariu, care prin
studiile şi cercetările făcute
în arhivele din ţară şi
străinătate au adunat o serie
de
informaţii
inedite,
valorificate în acest volum.
Lucrarea se bazezază
pe documente emise de
Senatul Militar Central
Român din Viena, dar cuprinde şi unele însemnări memorialistice şi
informaţii prezentate în paginile săptămânalului Timpul Nou, publicație a
soldaţilor şi ofiţerilor români din Viena, care nu se mai păstrează decât
parţial în Biblioteca Naţională a Austriei. Paginile acestui volum aduc în
centrul atenţiei istoricilor activitatea soldaţilor şi ofiţerilor români, care
trebuie să fie cunoscută pentru a înţelege mai bine evenimentele din Europa
Centrală din toamna anului 1918.
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Lucrarea este importantă, pentru că autorii prezintă activitatea
ostaşilor şi ofiţerilor români care se găseau la Viena, iar după terminarea
conflictului activau în cadrul Senatului Militar Român Central din Viena,
înființat în 31 octombrie 1918, fiind recunoscut de autorităţi. Soldaţii şi
ofiţerii români sunt cei care prin activitatea lor s-au pus în slujba naţiunii
române, contribuind la realizarea Marii Uniri, dar şi la menţinerea ordinii şi
liniştii în Viena în noiembrie 1918, într-o perioadă marcată de transformări
profunde, când vechiul imperiu dispărea, iar pe scheletul lui apăreau o serie
de state naţionale.
Lucrarea aduce în centru atenţiei figurile lui Iuliu Maniu şi a
generalului Ioan Boeriu, cele mai importante personalităţi care au activat în
cadrul Senatului Militar. Prin cercetările lor, cei trei autori aduc în centrul
atenţiei personalitățile celor doi, contribuind la o mai bună cunoaştere a
vieţii şi activităţii lui Iuliu Maniu şi îl scot din uitare pe cel care a fost
generalul Ioan Boeriu.
Paginile acestei lucrări sunt importante atât pentru cercetătorii
români, cât şi pentru cei din străinătate preocupaţi de istoria Europei
Centrale. Lucrarea publicată în limba engleză în Germania la Editura
Universităţii Europene din Saarbrücken este o dovadă a faptului că
activitatea ofiţerilor şi soldaţilor români a avut un puternic impact în
Europa, iar acest subiect nu mai aparţine numei istoriografiei române, ci şi
celei europene.
Dr. Maria Alexandra Pantea,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
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IOAN BIRIȘ - Nadăş. Ţara Zărandului – Judeţul Arad
(Monografie)

Profesorul universitar Ioan Biriș
realizează, pe 320 de pagini, într-o
frumoasă formulă grafică, o excelentă
monografie a satului Nadăș situat între
dealurile Zarandului. Ca fiu al Nadășului
el se dovedește un bun cunoscător al
oamenilor și locurilor, iar ca filozof și
sociolog realizează o investigație a
realităților istorice și de mediu dintr-o
perspectivă inedită pentru astfel de
scrieri. În primul rând integrează spațiul
geografic și istoric al localității într-o
perspectivă mai amplă, cum de altfel ne
spune și în titlu. În al doilea rând satul
este privind și ca punct de iradiere spre
alte zone a valorilor și realităților locale.
Monografia de față autorul o
integrează unor scrieri asemănătoare care vin pe tradiția școlii monografice
inițiată de Dimitrie Gusti și aceasta se observă și din modul de abordare a
întregului material adunat în cursul documentării. Ioan Biriș respectă
structura clasică a lucrărilor de acest gen, începând cartea cu capitolul care
tratează „Cadrul natural. Satul Nadăș de la poalele Debelagorei” și
continuând cu „Repera istorice”, „Economia” și în continuare alte capitole
care abordează evoluția populației, biserica, școala, sănătatea, cultura și
civilizația tradițională, personalitățile, încheind cu două scrieri
nemaiîntâlnite până acum la alți autori. Prima, intitulată „De la mit...la jaf!
Sau restitutio in integrum”, este un articol-eseu care prezintă dintr-o
perspectivă inedită cazul retrocedării pădurilor de la Nadăș, prin care
localitatea a devenit cunoscută pe plan național, iar în a doua scriere
„Arhaicul în mijloc de secol XX la Nadăș. Istorie trăită” autorul povestește,
cu certe virtuți literare, viața satului așa cum a trăit-o și a simțit-o el.
Monografia scrisă de Ioan Biriș se mai remarcă și printr-o limbă
românească curată, fără întorsături inutile, firul narativ nu se împotmolește
nici un moment, iar nenumăratele detalii ale acestei istorii amănunțite sunt
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aduse laolaltă cu măiestrie. Este o carte scrisă cu mult sentiment, în primul
rând pentru consăteni, dar suntem siguri că va fi folosită de istorici ca o
importantă sursă bibliografică. Este așadar o carte pentru toți cei care sunt
interesați de oameni Zărandului care merită să fie mai bine cunoscuți.

Ioan Tuleu
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SUMMA SUMMARUM
Studii şi comunicări de istorie-societate-etnologie, publicate
în volumele „90 de ani de administraţie românească în Arad”
şi „Admimistraţie românească arădeană”, vol. I-XII, Doru
Sinaci, Emil Arbonie (coord), „Vasile Goldiş” University
Press, Arad, 2010-2017
Emil Arbonie, Doru Sinaci,

1. Arbonie, Emil, Reorganizarea administraţiei municipale arădene – 30
aprilie 1920, în: „90 de ani...”, pp. 167-181;
2. Idem, Funcţionarii Primăriei Municipiului Arad (1919-1926), în:
„Administraţie... ”, în: vol. I, pp. 121-229;
3. Idem, Intabularea dreptului de proprietate cu titlu de drept de
împroprietărire al unor arădeni în baza Reformei agrare din anul 1921 (17
octombrie 1930), partea I, în: vol. II, pp. 188-284;
4. Idem, Colectivizarea autorităţii judecătoreşti arădene (1947), în: vol. III,
pp. 281-222;
5. Idem (coautor), Separarea puterii judecătoreşti de administraţia
comitatensă arădeană (1871), în: vol. IV, pp. 207-239;
6. Idem, Activitatea Consiliului Dirigent de reorganizare a asociaţiilor
profesionale ale avocaţilor transilvăneni (1919), în: vol. V, pp. 233-255;
7. Idem, Avocaţii evrei arădeni şi consecinţele aplicării dispoziţiilor
privitoare la starea juridică a locuitorilor evrei din România (august 1940septembrie 1944), în: vol. VI, pp. 361-412;
8. Idem, Organizarea şi funcţionarea autorităţilor de supraveghere şi
controlul trecerilor peste frontiera româno-ungară, parte integrantă a
procesului de consolidare a statului naţional unitar român în zona
arădeană (1919-1920), în: vol. VII, pp. 433-459;
9. Idem, Colectivizarea avocaturii arădene, în: vol. VIII, pp. 276-325;
10. Idem, Transformarea Justiţiei arădene într-un „însemnat instrument al
dictaturii proletariatului” (1947-1948), în: vol. IX, pp. 269-280;
11. Idem, Unele aspecte referitoare la activitatea Parchetului Tribunalului
Arad în perioada democratizării şi popularizării instituţionale (1948-1952),
în: vol. X, pp. 544-561;
12. Idem, Poliţia urbană arădeană (1929-1949), în: vol. XI, pp. 253-272;
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13. Idem, Şefii de secţii a gardienilor publici arădeni (1929-1949), în vol. XII, pp.
188-197;

14. Ardelean, Aurel, Rolul lui Vasile Goldiş în realizarea învăţământului
românesc la Arad, în: „90 de ani...”, pp. 7-15;
15. Axentii, Ioana Laura, Educaţia – factor al progresului cultural în
Basarabia (1918-1940), în: vol. VIII, pp. 546-556;
16. Baiski, Duşan, Lugojul în vârtejul istoriei. Funeraliile lui Traian
Grozăvescu, filmate, în: vol. VII, pp. 608-619;
17. Barbă, Maria (coautor), Restabilirea şi dezvoltarea legăturilor de
colaborare a intelectualilor din Basarabia şi Bucovina în anii 1918-1940,
în: vol. VIII, pp. 155-169;
18. Barbu, Vasile, Redescoperindu-ne valorile trecutului. Balerinul
uzdinean Aurel Miloş (1906-1988), în: vol. IX, pp. 679-683;
19. Bădiţoiu, Bogdan, Măsuri ale arhivelor statului privind extinderea
serviciului arhivistic în Basarabia şi Bucovina după Primul Război
Mondial, în: vol. VIII, pp. 170-178;
20. Băiţoiu, Ştefan, (coautor), Sporturi aeronautice la Arad, în: vol. X, pp.
487-499;
21. Bătrâna, Alexandru (coautor), Relaţia dintre istorie şi artă. Monumentul
„Crucea martirilor Unirii 1918-1919” din Arad, în: vol. I, pp. 295-304;
22. Biriş, Ioan, Arhaicul în mijloc de secol XX la Nadăş, judeţul Arad.
Istorie trăită, în: vol. XI, pp. 572-597;
23. Boar, Liviu, Un arhivist ardelean – Ioan Eugen Puşcaş (1929-1989), în:
vol. VIII, pp. 689-696;
24. Bogdan, Doru, Preparandia din Arad şi Şcoala Ardeleană în conştiinţa
intelectualităţii româneşti, „90 de ani...”, pp. 26-77;
25. Idem, Preparandia din Arad creatoare de intelectualitate românească,
în: vol. II, pp. 32-76;
26. Idem, Istoriografia Preparandiei din Arad (1818-1912), în: vol. IV, pp.
122-197;
27. Idem, Profesorul Eduard I. Găvănescu despre dr. Ştefan Cicio Pop, în:
vol. VI, pp. 314-322;
28. Idem, Corespondenţa dintre Miron Constantinescu şi Eduard I.
Găvănescu, în: vol. XII, pp. 444-513;
29. Boia, Stelean-Ioan, Învăţământul românesc din Lipova între cele două
războaie mondiale, în: „90 de ani...”, pp. 237-248;
30. Idem, Lipova – istorie şi administraţie (secolele XVIII-XIX), în vol. I,
pp. 7-20;
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31. Idem, Lipova în perioada Principatului (sec. XVI-XVII), în: vol. II, pp.
7-21;
32. Idem, Biserica arădeană şi Marea Unire, în: vol. III, pp. 165-178;
33. Idem, Aradul în anii regimului monarhic autoritar (1938-1940).
Economie, societate, viaţă politică, vol. IV, pp. 379-393;
34. Idem, Învăţătorii arădeni pe Frontul de Răsărit în al Doilea Război
Mondial (1941-1944), în: vol. V, pp. 324-336;
35. Idem, Aradul între anii 1867-1900. Economie şi societate, în: vol. VI,
pp. 135-150;
36. Idem, Aradul interbelic. Administraţie, societate, economie, în: vol. VII,
pp. 408-432;
37. Idem, Ioan Suciu (1862-1939), în: vol. VIII, pp. 98-129;
38. Idem, Arbitrajul de la Viena în documente de arhivă arădene, în: vol.
IX, pp. 200-212;
39. Idem, Comunitatea Evreilor din spaţiul arădean în anii 1939-1945, în:
vol. X, pp. 192-209;
40. Idem, Identitate şi alteritate etnică şi confesională în spaţiul arădean
(1919-1945), în: vol. XI, pp. 493-516;
41. Idem, Eroi români căzuţi în luptele pentru eliberarea Slovaciei(19441945), în: vol. XII, pp. 208-218;
42. Boldea, Ligia, O problematică patrimonială în cadrul Banatului
Montan medieval: donaţiile regale în secolul XIV-XVI, în: vol. V, pp. 30-45;
43. Bolovan, Ioan, ASTRA, societatea civilă românească din Transilvania şi
statul dualist, în: vol. IV, pp. 198-206;
44. Botoş, Raluca-Sorina, Pagini din viaţa şi activitatea lui Emil Aurel
Dandea, în: vol. X, pp. 610-617;
45. Bradin, Virgiliu, Iosif Moldovan – santinela învăţământului românesc
din ţinuturile Aradului, în: „90 de ani....”, pp. 229-236;
46. Idem, Iosif Moldovan – reorganizator al învăţământului din ţinutul
Aradului în perioada de după Unire, în: vol. I, pp. 243-270;
47. Idem, Contribuţia întrunirilor social-politice şi culturale desfăşurate la
„Casa Naţională” din Pârneava la realizarea Marii Uniri, în: vol. II, pp.
133-153;
48. Idem, Sava Raicu şi politica financiar-bancară a Băncii „Victoria” din
Arad în perioada dualismului austro-ungar, în: vol. III, pp. 135-154;
49. Idem, Sava Raicu – preşedinte al Comitetului de iniţiativă pentru
colecta construirii aeroplanului „Vlaicu II”, vol. IV, pp. 304-315;
50. Idem, Inginerul Iuliu Moldovan – întemeietorul silviculturii moderne
din România, în: vol. V, pp. 158-168;
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51. Idem, Tânărul Slavici – militant naţional şi publicist în presa arădeană,
în: vol. VI, pp. 159-181;
52. Bud, Alexandru-Bogdan, Bibliotecile mitropoliţilor greco-catolici
ardeleni în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al
XX-lea, în: vol. I, pp. 21-37;
53. Idem, Cartea în bibliotecile asociaţiilor culturale din Transilvania între
1850-1918, în: vol. II, pp. 82-102;
54. Idem, Învăţământ şi loialitate. Aspecte ale rememorării lui Iosif al II-lea
în manualele româneşti din Transilvania între anii 1790-1848, în: vol. IX,
pp. 329-337;
55. Bugariu, Valentin, Istorie şi viaţă bisericească la Gătaia, în: vol. V, pp.
56-82;
56. Idem, Două reviste religioase rurale din Banatul timişan, în: vol. IX,
pp. 416-421;
57. Idem, Pictorul Filip Matei (1853-1940). Restituiri artistice, în: vol. XII,
pp. 296-317;
58. Bulboacă, Sorin, Comitatul Zarand în timpul Arpadienilor, în: vol. III,
pp. 19-26;
59. Idem, Comitatul Arad în timpul Arpadienilor, în: vol. IV, pp. 7-22;
60. Idem, Comitatul Arad în veacul al XIV-lea, în: vol. V, pp. 46-55;
61. Idem, Comitatul Zarand în secolul al XIV-lea, în: vol. VI, pp. 9-16;
62. Idem, Cnezi, nobili şi districte româneşti în comitatul Zarand în secolul
al XV-lea, în: vol. VII, pp. 21-33;
63. Idem, Comitatul Arad în secolul al XV-lea, în: vol. VIII, pp. 38-47;
64. Idem, Cucerirea otomană a comitatului Arad (mijlocul sec. al XVI-lea),
în: vol. IX, pp. 58-65;
65. Idem, Contribuţii la istoria Lipovei în veacul al XIV-lea, în: vol. X, pp.
41-46;
66. Idem, Cucerirea şi administraţia otomană în comitatul Zarand (secolele
XVI-XVII), în: vol. XI, pp. 82-96;
67. Idem, Contribuţii la istoria Ineului în sec. XVI, în vol. XII, pp. 9-15;
Evadarea din trecut-mărturii dintr-un secol zbuciumat, ibidem, p. 588;
68. Burian, Dana-Emilia, Violenţa domestică în Transilvania, în: vol. III,
pp. 336-349;
69. Idem, Emanciparea femeii înainte şi în timpul regimului comunist în
România, în: vol. VIII, pp. 623-634;
70. Caba, Ioan, Gheorghe Şeran – primarul socialist al Ineului, în: vol. XI,
pp. 719-723;
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71. Idem, Avram Borcuţia (Cercel) – ţăranul socialist din Şicula, militant
pentru MareaUnire, în vol. XII, pp. 561-565;
72. Cândea, Florica, Activitatea învăţătorilor din părţile Aradului printre
românii din Iugoslavia, în: vol. XI, pp. 706-709;
73. Cârja, Ioan, Şcolile confesionale din Transilvania secolului al XIX-lea,
între istoriografie şi politică, în: „90 de ani...”, pp. 78-88;
74. Chiş, Dina, Documente privind istoria oraşului Ineu (jud. Arad) în
secolele XI-XIV (Partea I), în: vol. IX, pp. 23-36;
75. Idem, Documente privind istoria oraşului Ineu (jud. Arad) în secolele
XI-XIV (Partea a II-a), în: vol. X, pp. 13-22;
76. Idem, Documente privind istoria oraşului Ineu (jud. Arad) în secolele
XI-XIV (Partea a III-a), în: vol. XI, pp. 52-81;
77. Idem, Hora ineuană, în: vol. XII, pp. 432-439;
78. Colta, Elena Rodica, Preotul Ioan I. Ardelean (1883-1949), o
personalitate prestigioasă a vieţii arădene după Marea Unire, în: vol. I, pp.
325-332;
79. Idem, Implicarea istoricului de artă arădean Coriolan Petreanu în viaţa
culturală din Transilvania, după instaurarea administraţiei româneşti, în:
vol. II, pp. 170-178;
80. Idem, Reţeaua de rudenie a intelighenţiilor româneşti – o formă de
întărire a identităţii naţionale din imperiu, în: vol. IV, pp. 57-70;
81. Idem, O practică funerară încă actuală în extremitatea vestică a
României: cântarea „Horei Mortului”, în: vol. V, pp. 482-493;
82. Idem, Folclor românesc în presa arădeană de la sfârşitul secolului al
XIX-lea, în: vol. VII, pp. 571-603;
83. Idem, Manifestări iluministe în Arad la începutul veacului XIX, în: vol.
VIII, pp. 523-532;
84. Idem, Tradiţia oieritului în judeţul Arad, în: vol. XI, pp. 642-661;
85. Idem, Memorial de front în versuri şi în poză, în: vol. XII, pp. 374-381;
86. Coroian, Izabela Georgiana, Imaginea căsătoriilor interetnice românimaghiari în opere literare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în: vol.
IX, pp. 492-502;
87. Idem, Legislaţia ecleziastică şi laică în perioada căsătoriilor mixte în
Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea, în: vol. X, pp. 460-477;
88. Coţolan, Anca Roxana, Fenomenul migraţiei româneşti – o problemă de
menegement sau de prioritate?, în: vol. III, pp. 350-358;
89. Criste, Eugeniu (coautor), Etnomuzicologul Ioan T. Florea (1920-2001).
O schiţă biografică, în: vol. VI, pp. 354-369;
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90. Idem (coautor), O medalie dedicată lui Uroş Pătean (1875-1924), în:
vol. IX, pp. 281-285;
91. Dăian, Diana-Maria, Identitate şi alteritate în relatările misionarilor
catolici din Moldova secolului XVII, în: vol. VIII, pp. 347-371;
92. Deanac, Duśan, Datina umblatului cu „koleda” la sârbii mureşeni, în:
vol. V, pp. 438- 443;
93. Deheleanu, Adrian (coautor), Situaţia Banatului în perioada noiembrie
1918-august 1919. Hotărârile Conferinţei de Pace de la Paris, în: vol. VIII,
pp.189-196;
94. Idem, Banatul în perioada noiembrie 1918-august 1919, în: vol. IX, pp.
137-144;
95. Idem, Tragicul an 1940 în istoria românilor. După 75 de ani. Abordări
şi analize, în: vol. X, pp. 210-232;
96. Idem, Istoria presei culturale în România comunistă, în: vol. XI, pp.
273-314;
97. Idem, Participarea României la Primul Război Mondial. Operaţia de
apărare militară de la Oituz (26 iulie/8 august-17/30 august 1917), în: vol.
XII, pp. 137-161;
98. Deheleanu, Adriana (coautor), Situaţia Banatului în perioada noiembrie
1918-august 1919. Hotărârile Conferinţei de Pace de la Paris, în: vol. VIII,
pp. 189-196;
99. Deheleanu, Mihai, Ioachim Miloia – personalitate marcantă a
Banatului în perioada interbelică, în vol. VIII, pp. 217-223;
100. Demşea, Dan, Dascălul şi directorul şcolar Porfirie Popescu din
comuna de podgorie Covăsânţ (1842-1909), în: „90 de ani...”, pp. 89-96;
101. Idem, Harta de carte funduară a oraşului Arad (1855-1858), în: vol. I,
pp. 38-41;
102. Idem, Date genealogice şi istorico-documentare referitoare la familia
învăţătorului şi preotului Ioan Silviu Tomuţa din Lupeşti – Arad (18891971), în: vol. II, pp. 112-132;
103. Idem, Tradiţii industriale în judeţul Arad: sec. XIX-XX. Menţiuni
documentare şi evoluţii, în: vol. III, pp. 61-81;
104. Idem, Familiile Crăciun-Karátson-Caracionii din Luna de Sus (Cluj)
şi din părţile Aradului (secolele XIV-XIX). O cercetare preliminară, în: vol.
IV, pp. 40- 56;
105. Idem, Strădaniile protopopului Vasile Caracioni pentru adeverirea
titlului nobiliar în cuprinsul comitatelor vecine Arad şi Timiş, în: vol. V, pp.
83-109;
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106. Idem, Un studiu istorico-urbanistic al cvartalului mărginit de străzile
Crişan, Tudor Vladimirescu, Mircea V. Stănescu şi Bulevardul Revoluţiei,
în: vol. VI, pp. 106-117;
107. Idem, Activitatea de pregătire a turneului trupei Victor Antonescu de
către fruntaşii români din Arad în vara şi toamna anului 1913 în mărturia
unui ziarist de la „Lupta”, în: vol. VII, pp. 277-281;
108. Idem, Pilda unei alianţe de familie între părţile arădene şi cele
sibiene: dr. med. Lazăr Popovici (1867-1931), în: ibidem, pp. 264-276;
109. Idem, Activitatea echipei deputaţilor sinodali avocatul dr. Ioan Suciu
şi profesorul Vasile Goldiş în cadrul sinoadelor eparhiale din Arad – sub
semnul revirimentului moral şi al consolidării economico-financiare a
averii Episcopiei arădene, în: vol. VIII, pp. 467-522;
110. Idem, Generalul Alexandru Vlad (1876-1941) şi Aradul – un punctaj
biografic, în: vol. IX, pp. 637-640;
111. Idem, O tălmăcire critică a încercării – din anii 1890-1892 – de
amplasare a Orodului medieval pe locul actual al municipiului Arad în
monografia lui Márki Sándor (1892), în: vol. X, pp. 104-114;
112. Idem, O scurtă prezentare contextuală asupra evoluției spitalelor
pentru adulți din Arad – contribuții la organizarea și amplificarea rețelei
sanitare urbane din Arad – partea I-a (1919-1955), în: vol. XI, pp. 526-540;
113. Idem, O evocare a lui Moise Nicoară de către avocatul român din
oraşul Arad, Ioan Arcoşi de Comlăuş (secolul al XIX-lea), în vol. XII, pp.
551-555;
114. Diaconu, Maria Aurelia, Aventura călătoriei în Oltenia în epoca
premodernă, în: vol. VII, pp. 73-82;
115. Idem, Romul Boilă şi viaţa politică şi juridică românească în prima
jumătate a secolului XX, în: vol. VIII, pp. 179-188;
116. Idem, Din trecutul medical al Olteniei. Figuri medicale emblemetice
de secol XIX, în: vol. X, pp. 437-444;
117. Dragoş, Aurel, Oameni, destine, eroi, în: vol. V, pp. 294-306;
118. Idem, Gheorghe Popa de Teiuş precursor al Marii Uniri, în: vol. VII,
pp. 307-331;
119. Idem, Convieţuire socială, culturală, într-un spaţiu delimitat, în: vol.
VIII, pp. 617-622.
120. Idem, Gheorghe Popa de Teiuş – precursor al Marii Uniri, în: vol. IX,
pp. 597-605;
121. Idem, Mit şi legendă pe valea Crişului Alb,în: vol. X, pp. 33-40;
122. Idem, În memoriam. Profesor dr. Ioan Godea, în: ibidem, pp. 646-651;
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123. Idem, Prima abdicare a Prinţului Carol, relatată în presa maghiară,
în: vol. XI, pp. 236-252;
124. Idem, Mărturisitorul Sava Brancovici (1620-1683), în vol. XII, pp.
248-256;
125. Dragoteanu, Mircea (coautor), Începuturile turismului montan în
Transilvania. Activitatea de pionierat a Asociaţiei Carpatine Transilvănene
„S.K.V.”, în: vol. III, pp. 43-60;
126. Idem (coautor), Propaganda naţională românească prin utilizarea
poştală a timbrelor dedicate retrocedării Ardealului de Nord, în: vol. III,
pp. 220-232;
127. Dumbrăveanu, Nicolae, Aspecte ale Revoluţiei de la 1848-1849 în
localitatea Chirileu judeţul Mureş, în: vol. IX, pp. 703-719;
128. Idem, Iosif Tămaş un tribun uitat al Revoluţiei de la 1848-1849 din
Transilvania, în: vol. XII, pp. 96-99;
129. Durić-Milancović, Aleksandra (coautor), Biserici tradiţionale şi
comunităţi neo-protestante în localităţile Banatului sârbesc (sec. XIX-XX),
în: vol. IX, pp. 369-380;
130. Emandi, Lucian (coautor), Colaborarea lui Ioan Slavici la „Tribuna
poporului” şi „Tribuna”, în: vol. IV, pp. 240-254;
131. Falcă, Gheorghe, Administraţia locală în viaţa comunităţii: o problemă
de calibru, în: vol. VII, pp. 623-631;
132. Idem, Educaţia, o Cenuşăreasă deloc promiţătoare, în: vol. VIII, pp.
689-700;
133. Idem, Administraţia locală în viaţa comunităţii: o problemă de
calibru, în: vol. IX, pp. 580-586;
134. Idem, Asistenţa socială şi pensiile în România: dezechilibrare,
descurajarea meritului, pedepsirea muncii, în: vol. X, pp. 587-596;
135. Idem, Populaţia României: o resursă irosită, în: vol. XI, pp. 636-841;
136. Faur, Florica, Obiceiuri legate de viaţa omului – comuna Petriş,
Judeţul Arad, în: vol. VIII, p. 644-655;
137. Faur, Vasile, Oameni de seamă ai Chisindiei: avocat dr. Iustin
Ardelean, în: vol. IX, pp. 646-661;
138. Idem, Târgurile tradiţionale ale satului Chisindia, în: vol. X, pp. 319326;
139. Idem, Originea numelui şi atestarea istorică a localităţii Chisindia,
judeţul Arad, în: vol. XI, pp. 622-676;
140. Idem, Graiul comunei Chisindia, în: vol. XII, pp. 382-431;

612

141. Ferciug, Silviu, Lialism dinastic şi identitate naţională la românii
ardeleni în secolul al XIX-lea şi începutul secolului al XX_lea. Contribuţii
ale istoriografiei româneşti, în: vol. XII, pp. 100-116;
142. Fernolendt, Eugen Marius, Drumul prin negura vremurilor spre
propria existenţa a comunităţii umane gurahonţene, în: vol. XII, pp. 367373;
143. Furdea, Narcisa, Aspecte privind situaţia evreilor arădeni în timpul
dictaturii antonesciene (1940-1942), în: vol. VIII, pp. 262-268;
144. Gelu, Iavorca Marcov Iorgovan, Pâinea noastră cea de toate
zilele(grâul şi pâinea ritual la sârbii mureşeni), în: vol. V, pp. 444-452;
145. Ghemeş (Manaea), Patricia, Nobilimea bănăţeană în secolele XVIXVIII. Familia conţilor de Soro,în vol. XII, pp. 16-57;
146. Gherghe, Marian, File din istoria administraţiei arădene (2000-2001).
Aradul şi oraşe de 5 Stele, în: vol. XI, pp. 350-352;
147. Ghiţă, Eugen, Aspecte privind organizarea administrativ-teritorială şi
instituţională a comitatului Arad în secolul al XVIII-lea, în: vol. II, pp. 2231;
148. Grec, Marius, Pagini din istoria arheologiei româneşti, în: vol. III, pp.
7-18;
149. Idem, Interesul pentru cultura europeană între Reformă şi
Contrareformă, în: vol. IV, pp. 23-28;
150. Idem, Cercetarea arheologică şi principalele orizonturi ale cercetării,
în: vol. V, pp. 11-17;
151. Idem, Emigranţii români şi fenomenul de infracţionalitate în Italia, în:
vol. VI, pp. 471-487;
152. Idem, Despre începuturile administraţiei romane în provincia Dacia,
în: vol. VII, pp. 11-14;
153. Idem, Consideraţii despre armata Daciei Porolissensis Ex(ercitus)
D(aciae) P (orolissensis), în: vol. IX, pp. 13-22.
154. Idem, Vasile Goldiş, revista „Biserica şi Şcoala” şi lupta pentru
idealul unităţii naţionale, în: vol. XII, pp. 287-295;
155. Greffner, Otto (coautor), 286 de ani de învăţământ în limba germană
în Aradul Nou, în: vol. IV, pp. 92-121;
156. Idem (coautor), Personalităţi ale învăţământului german, în vol. VI,
pp. 494-522;
157. Idem (coautor), Aradul Nou – repere istorice, în: vol. VII, pp. 548-556;
158. Grosu, Ştefan, Violenţa în perioada statului naţional legionar, în: vol.
IX, pp. 213-229;
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159. Idem, Aspecte ale filosofiei şi religiei în concepţia lui Nae Ionescu şi
Mircea Florian, în: vol. X, pp. 500-515;
160. Groza Delacodru, Teodor, Şoimul Ardealului pe meleagurile
Vârşeţului, în: vol. X, pp. 154-156;
161. Groza, Elena-Sorina, Trecut şi prezent în comuna Voiteg, în: vol. VIII,
pp. 578-580;
162. Groza, Mihai-Octavian, Despre activitatea preoţilor militari români
transilvăneni în perioada Primului Război Mondial (1914-1919), în: vol.
VIII, pp. 532-543;
163. Idem, Consiliul Naţional Român din Blaj versus Consiliul Naţional din
Alba-Iulia. Rivalitate sau colaborare?, în: vol. IX, pp. 126-136;
164. 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;
165. Idem, Un corpus documentar cenzurat din monografia Douãzeci de
ani de la Unire, de Tiron Albani (1938), în: vol. XI, pp. 315-349;
166. Idem, Un document inedit despre implicarea Episcopului Vasile Moga
în „Procesul morilor”din Sebeş, în: vol. XII, pp. 263-277;
167. Gruneanţu, Lazăr, Organizarea profesiei de avocat în Banat şi
Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în: vol. VI, pp. 151158;
168. Hadiji Vasinca, Maria, Comunitatea ucraineană între tradiţie şi
modernitate. Cazul comunei Târnova (jud. Arad), în: vol. V, pp. 464-481;
169. Haţegan, Ioan (coautor), Sistemul de fortificaţii mureşene în Evul
Mediu,în: vol. V, pp. 18-29;
170. Idem (coautor), Recenzii, în: vol. XII, pp. 598-600;
171. Hodrea, Gheorghe, Dăruiri de clopote parohiilor ortodoxe române din
Episcopia Aradului, în: vol. IX, pp. 381-405;
172. Idem, Dăruiri consemnate în Protocoalele eparhiei Aradului (sfârşitul
secolului XIX şi prima jumătate a secolului XX), în: vol. X, pp. 409-424;
173. 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;
174. Hord, Radu Alexandru, Aspecte din istoria Liceului Teoretic Evreiesc
din Arad, în: vol. XI, pp. 541-554;
175. Idem, Destinul unui evreu orădean, Simkovits Ignacz-Iozsef, în vol.
XII, pp. 566-574;
176. Iankó, Andrei, Márki Sándor, în: vol. XI, pp. 677-679;
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177. Ienăşescu, Lucian, Aspecte privind activitatea despărţământului
arădean al Institutului Social Banat-Crişana, în: „90 de ani....”, pp. 249264;
178. Idem, Aşezăminte culturale rurale din interbelicul arădean, în: vol. I,
pp. 271-286;
179. Idem, De la condiţia de aliat la armată de ocupaţie, în: vol. II, pp. 285298:
180. Idem, Consideraţii despre activitatea publicistică desfăşurată de
Tiberiu Vuia în anii interbelici, în: vol. III, pp. 190-198;
181. Idem, Probleme sociale abordate de Asociaţia naţională arădeană
pentru cultura poporului român în perioada 1900-1910, vol. IV, pp. 293303;
182. Idem, Cercuri culturale învăţătoreşti din lumea rurală arădeană
interbelică şi contribuţia lor la educaţia populaţiei adulte, în: vol. V, pp.
280-288;
183. Idem, Acţiuni de culturalizare desfăşurate de cercurile „Sfântul
Gheorghe” din judeţul Arad în perioada interbelică, în: vol. VI, pp. 396313;
184. Idem, Probleme ale culturii arădene abordate de ziarul
„Solidaritatea”, condus de Aron Cotruş (noiembrie 1922-mai 1923), în: vol.
VIII, pp. 589-599;
185. Idem, Cercetările monografice de la Sâmbăteni, în: vol. XII, pp. 198207;
186. Jurcoi, Emanuel, Ideea şi încercările lui Iacob Heraclide Despot de
preluare a puterii în Moldova, în: vol. XII, pp. 64-74;
187. Jugovan, Aurel, Tradiţii, datini şi obiceiuri adunate de învăţătorul
Ştefan Bozian (1904-1989), în: vol. VIII, pp. 635-643;
188. Kósa, Alexandru (coautor), Sistemul de fortificaţii mureşene în Evul
Mediu, în: vol. V, pp. 18-29;
189. Idem, Campanii militare conduse de comiţii bănăţeni în prima
jumătate a secolului al XV-lea, în: vol. VI, pp. 24-35;
190. Idem, Campanii militare conduse de comiţii bănăţeni în a doua
jumătate a secolului al XV-lea, în: vol. VII, pp. 34-41;
191. Idem, Câteva observaţii privind organizarea administraţiei în Banatul
Medieval, în: ibidem, pp. 15-20;
192. Idem, Banatul în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, în: vol. VIII,
pp. 48-64;
193. Idem, 1551-1552: Ani de răscruce în istoria Aradului, în: vol. IX, pp.
37-57;
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194. Idem, Legi şi decrete militare în Banatul Medieval (finele sec. XIV –
sec. XV), în: vol. X, pp. 47-60;
195. Idem, Sistemul de credit românesc în Banat şi Transilvania la sfârşitul
secolului al XIX-lea, în: vol. XI, pp. 431-443;
196. Krizner, Paul, Figuri de preoţi arădeni în temniţele comuniste, în: vol.
V, pp. 337-347;
197. Idem, Câţiva copişti de manuscrise din părţile Aradului, în: vol. VI,
pp. 17-23;
198. Idem, Rânduiala cununiei în diferitele ediţii ale euhologhionului sau
molitfenicului ortodox, în: vol. VII, pp. 563-570;
199. Idem, Liturghierul în serviciul divin. Istorie şi tematică, în: vol. VIII,
pp. 372-389;
200. Idem, Rolul cărţilor de cult în emanciparea naţională, în: vol. IX, pp.
289-321;
201. Idem, Rânduiala botezului în diferite ediţii ale Evhologhionului sau
Molitfelnicului ortodox. Studiu istorico-liturgic, în: vol. X, pp. 327-344;
202. Idem, Revoluţia română din perioada 1848-1849 în părţile arădene
reflectate de istoriografia românească, în: vol. XI, pp. 128-144;
203. Idem, Bisericii arădene până în anul 1948, în: vol. XII, pp. 349-366;
204. Lăcătuşu, Ioan (coautor), Aspecte privind proiectul interbelic de
romănizare a secuizaţilor din fostele scaune secuieşti, în: vol. IX, pp. 149189;
205. Leucuţia, Alexandru, Istoria şi chivernisirea Tipografiei Diecezane din
Arad, în: vol. V, pp. 146-157;
206. Lucaciuc, Ioan Ştefan, (coautor), Separarea puterii judecătoreşti de
administraţia comitatensă arădeană (1871), în: vol. IV, pp. 207-239;
207. 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;
208. Macavei, Elena, Vasile Goldiş – preşedinte al Asociaţiunii ASTRA, în:
vol. VI, pp. 329-353;
209. Macsut, Adriana Mihaela, Piaţa Universităţii 1990 şi Piaţa
Universităţii 2012 – mişcări de protest pentru democratizarea societăţii
româneşti, în: vol. IX, pp. 556-563;
210. Idem, Criteriul ştiinţific în studiile umaniste, în: vol. X, pp. 360-371;
211. Marco, Gabriela Adina, Şcoala confesională ortodoxă română de la
Nădlac (1918-1932), în: vol. I, pp. 230-242;
212. Idem, Despărţirea dintre comunităţile românească şi sârbească de la
Nădlac, în: vol. III, pp. 82-101;
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213. Idem, Uroş Pătean – un nădlăcan în Parlamentul ţării, vol. IV, pp.
316-325;
214. Idem, Familia Şerban – generaţii peste timp, în: vol. V, pp. 110-122;
215. Idem, Intelectuali arădeni – familia Lugojan, în: vol. VI. pp. 88-99;
216. Idem, Monumentele eroilor din Nădlac, , în: vol. VII, pp. 282-288;
217. Idem, Reuniunea învăţătorilor arădeni. Şedinţa de la Nădlac din 1910,
în: vol. VIII, pp. 567-577;
218. Idem, 70 de ani de la bătălia de la Păuliş (septembrie 1944), în: vol.
IX, pp. 241-247;
219. Idem, Obiecte de metal (clopote) rechiziţionate de armata austroungară în Primul Război Mondial, în: vol. X, pp. 157-162;
220. Idem, Preot dr. Pavel Vesa. Clerici arădeni şi hunedoreni deţinuşi
politici (1945-1989), în: ibidem, pp. 657-659;
221. 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;
222. Idem, Iosif al II-lea- un despot luminat prezent pe meleaguri arădene,
în: vol. XII, pp. 88-95;
223. Markert, Virgilia, Publicistul Birăuţiu Dimitrie din Budapesta,
Caragiale şi Badea Cârţan, în: vol. IX, pp. 606-615;
224. Martin, Emilia, Moartea, înmormântarea şi cultul morţilor la românii
din Ungaria, în: vol. V, pp. 110-122;
225. Măduţa, Cristian, Vasile Goldiş şi ideea de evoluţie istorică, în: vol.
III, pp. 155-164;
226. Idem, Concepţia lui Vasile Goldiş privind dreptul şi întemeierea
statului modern, în: vol. VI, pp. 240-246;
227. Idem, Ideea de dreptate şi starea românilor la început de secol XX, ,
în: vol. VII, pp. 258-263;
228. Idem, Politica imperiilor, ideea de libertate şi dreptate socială, în: vol.
IX, pp. 512-514;
229. Măran, Mircea, Românii din Panciova între păstrarea identităţii şi
asimilare, în: vol. V, pp. 421-429;
230. Idem, Aspecte privind despărţirea bisericească în localităţile din
Banatul sârbesc, în: vol. VIII, pp. 390-397;
231. Idem (coautor), Biserici tradiţionale şi comunităţi neo-protestante în
localităţile Banatului sârbesc (sec. XIX-XX), în: vol. IX, pp. 369-380;
232. Idem (coautor), Activitatea didactică şi culturală a învăţătorilor din
familia Roman din Şeitin, în: ibidem, pp. 627-637;
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233. Meszar, Marius-Răzvan, Colonizarea ţăranilor în plasa Ineu –
consecinţă a aplicării Reformei agrare din 1921, în: vol. IV, pp. 340-352;
234. Idem, Impactul politic al Reformei agrare din 1921 în judeţul Arad, în:
ibidem, pp. 353-361;
235. Idem, Doctrine şi viziuni agrare româneşti în perioada legiferării
Reformei agrare din 1921, în: vol. V, pp. 256-260;
236. Idem, Aspecte privind istoriografia Reformei agrare din 1921 din
perioada comunistă (1947-1989), în: vol. VI, pp. 323-328;
237. Idem, Aspecte privind agricultura comitatului Arad la începutul
secolului al XX-lea, în: vol. VII, pp. 292-297;
238. 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;
239. Mihuţ, Gheorghe, Aspecte ale reformei printre români în comitatul
Zarandului în secolele XVI-XVII, în: vol. IX, pp. 66-72;
240. Idem, Reforma printre românii din ţinutul Beiuşului şi al văii Crişului
Negru în sec. XVI-XVII, în: vol. X, pp. 61-66;
241. Idem, Ion Fluieraş şi martirajul lui la Gherla, în: vol. XI, pp. 680-682;
242. 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;
243. Morariu, Iulius-Marius, Imaginea Primului Război Mondial reflectată
în folclorul din zona Năsăudului, în: vol. IX, pp. 587-594;
244. Idem, Conflictul dintre Virgil Gheorghiu şi Monica Lovinescu,
reflectat în scrierile lui Mircea Eliade şi Neagu Djuvara, în: vol. XII, pp.
575-585;
245. Morariu, Radu, Rolul presei româneşti în dezvoltarea şi promovarea
învăţământului în limba română, în: „90 de ani...”, pp. 97-103;
246. Idem, Contribuţii la istoricul ziarului „Românul” (1911-1918), în: vol.
I, pp. 99-120;
247. Idem, Presa ecleziastică ortodoxă, în: vol. IX, pp. 338-349;
248. Idem, Presa pedagogică, în: vol. X, pp. 425-436;
249. 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;
250. Murariu, Ion, Revista „Lumina satului” – mesager al culturii în Giroc,
în: vol. VI, pp. 488-493;
251. Idem, Dor şi elan în cântece de cătănie, în: vol. VII, pp. 604-607;
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252. 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;
253. Mureşan, Augustin, Cu privire la sigiliile prefecturilor române din
timpul Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania, în: vol. II, pp. 77-81;
254. Idem, Rectificări la sigiliile din secolul al XVIII-lea ale satului Rogoz,
comitatul Bihor, în: vol. IV, pp. 86-91;
255. Idem, Un tipar de sigiliu al unei biserici săteşti din comitatul Arad
(secolul al XIX-lea), în: vol. V, pp. 212-214;
256. Idem, Biserica „Pogorârea Duhului Sfânt” din satul Secaş, judeţul
Arad – păstrătoare de simbol heraldic, în: vol. V, pp. 215-219;
257. Idem (coautor), O rectificare la tiparul sigilar din 20 noiembrie 1849
al comunei Agriş, comitatul Arad, în: vol. VI, pp. 100-105;
258. Idem, (coautor), Etnomuzicologul Ioan T. Florea (1920-2001). O
schiţă biografică, în: ibidem, pp. 354-360;
259. Idem, Noua stemă a judeţului Arad şi semnificaţia ei, în: ibidem, pp.
523-526;
260. Idem, O stemă a petranilor, ramura din zona Aradului, în: vol. VII, pp.
60-65;
261. Idem, Steagul Formaţiei de Pompieri Voluntari din Şiria, judeţul Arad
(1886), în: ibidem, pp. 209-215;
262. Idem, Despre sigiliile comitatului Zarand (secolele XVIII-XIX), în:
ibidem, pp. 66-72;
263. Idem (coautor), Drapelul Gărzii Naţionale din Cuvin, în: ibidem, pp.
332-336;
264. Idem (coautor), Sigiliul comunităţii Nădlac din 1752 – izvor pentru
elaborarea stemei oraşului, în: vol. VIII, pp. 79-84;
265. Idem, Cu privire la stindardul lui Constantin Brâncoveanu (1698), în:
vol. IX, pp. 79-83;
266. Idem, Sfântul Proroc Ilie înfăţişat pe bula de aur sigilară a lui Mihnea
Turcitul, în: ibidem, pp. 73-78;
267. Idem, Despre steagul din 1928 al Formaţiei de Pompieri Voluntari din
localitatea Vinga, judeţul Timiş-Toraontal, în: ibidem, pp. 145-148;
268. Idem (coautor), O medalie dedicată lui Uroş Pătean (1875-1924), în:
ibidem, pp. 281-285;
269. Idem (coautor), Sigiliile cu „armă vorbitoare” ale localităţii rurale
Sânpetru German, comitatul Timiş, în: vol. X, pp. 74-79;
270. Idem, Vexilologie. Bibliografie (1999-2014), în: ibidem,, pp. 303-315;
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271. Idem, Maria Dogaru, primul preşedinte al Societăţii Române de
Vexilologie, în: ibidem, pp. 641-645;
272. 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;
273. 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;
274. Idem (coautor), Sigilii săteşti şi comunale cu moara de apă din Banat
şi Crişana (secolele XVIII-XIX), în: vol. XI, pp. 145-156;
275. Idem, Heraldică teritorială arădeană actuală; Steme de oraşe (19992013), în vol. XII, pp. 230-247;
276. Idem, Legenda numelui satului bihorean Broaşte (azi Stânceşti) şi
sigiliul său cu „armă vorbitoare”, în vol. XII, pp. 80-87;
277. Idem (coautor), Despre un drapel din vremea lui Mihai Viteazul, în
vol. XII, pp. 58-63;
278. Mureşan, Lucian, Mentalităţi. Forme şi dezvoltare, în: vol. XII, pp.
522-540;
279. Mureşan, Marius, Mişcările sociale din Marea Britanie în anii ´70 şi
campania „Rock Against Racism”, în: vol. IX, pp. 529-541;
280. Idem, Evoluţia relaţiilor isreliano-palestiniene în secolul al XX-lea şi
cea de-a Doua Intifadă, în: vol. X, pp. 115-127;
281. Idem, Implementarea modelului sovietic de organizare a
învăţământului în statele aflate sub dominaţia Moscovei, în: vol. XI, pp.
282. Nisipeanu, Gabriela, Relaţiile Italiei cu Sfântul Scaun în perioada
interbelică (1919-1939) – Partea I, în, vol. X, pp. 521-535;
283. Idem, Relaţiile Italiei cu Sfântul Scaun în perioada interbelică (19191939) – Partea a II-a, în, vol. XI, pp. 475-492;
284. Nistor, Ioana, Episcopul-vicar al Aradului Gherasim Hunedoreanul
(1975-1985) – „Ierarhul cu chip luminos” în slujba credinţei ortodoxe; în:
vol. VI, pp. 466-470;
285. Idem, Elie Miron Cristea – cuget şi simţire românească, în: vol. VIII,
pp. 398-404;
286. Idem, Măreţia unui om, teolog şi istoric, în: vol. X, pp. 655-656;
287. Idem, Iosif al II-lea- un despot luminat prezent pe meleaguri arădene,
în: vol. XII, pp. 88-95;
288. Niţu, Ionela, (coautor), Istoricul societăţii petroliere „Foraky
Românească” (1922-1942), în: vol. VIII, pp. 247-261;
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289. Idem, Societatea petrolieră „Internaţionala Română” (InterumAmsterdam), în: ibidem, pp. 236-246;
290. Oarcea, Felicia Aneta, Etnie şi confesionalitate în şcolile arădene (sf.
sec. XIX – înc. sec. XX), în: „90 de ani...”, pp. 110-122;
291. Idem, Implicarea dascălilor din oraşul şi comitatul Arad în
combaterea unor vicii ale societăţii (1867-1918), în: vol. I, pp. 42-54;
292. Idem, Aspecte din implicarea dascălilor în activităţile economicofinanciare ale comitatului Arad (1867-1918), în: vol. II, pp. 103-111;
293. Idem, Povestea unui edificiu ecleziastic. Biserica Romano-catolică din
Moneasa (judeţul Arad), în: vol. VIII, pp. 424-431;
294. Idem, Dacălul Romul Drincu (1909-1958). Repere biografice, în: vol.
IX, pp. 672-678;
295. Idem, Preotul Lazăr Iaja (21 aprilie 1899-3 iunie 1973). Repere
biografice, în: vol. X, pp. 624-632;
296. Idem, Învăţătorul Ioan Dobre (1907-1996). Repere biografice, în: vol.
XI, pp. 683-690;
297. Oltean, Dan, Analiza semnificaţiilor arhitecturale, matematice,
astronomice şi religioase ale Sanctuarului Panteon de la Sarmizegetusa
Regia, în: vol. VIII, pp. 11-37;
298. Onea, Veronica, Analiza comparată a conceptelor de securitate a
Federaţiei Ruse, în: vol. IX, pp. 564-579;
299. Opruţ, Petru, Obiceiuri legate de principalele evenimente din viaţa
omului în satul Voislava, judeţul Caraş-Severin, în: vol. V, pp. 494-520;
300. Idem, Biserica Ortodoxă Română între anii 1918-1948. Înfiinţarea
Patriarhiei, , în: vol. VII, pp. 346-349;
301. Idem, Monumentul turismului de la Rusca Montană, judeţul CaraşSeverin, în: vol. IX, pp. 662-671;
302. Ostroveanu, Tatiana, Făget – Cadrul geografic şi istoricul zonei, în:
vol. X, pp. 23-32;
303. Idem, Plasa Făget – populaţia, în: vol. XI, pp. 370-376;
304. Ozarchevici, Mihaela, Internetul şi comunicarea politică în timpul
campaniilor electorale. Studiu de caz: Alegerile prezidenţiale 2009, în: „90
de ani...”, pp. 288-305;
305. Idem, Comunicarea în administraţia publică. Purtătorul de cuvânt, în:
vol. I, pp. 340-357;
306. Idem, Partidele politice şi comunicarea cu cetăţenii prin intermediul
siteurilor, în: vol. II, pp. 353-383;
307. Idem, Istoricul legislativului arădean în perioada 1900 – prezent 2011,
în: vol. III, pp. 359-394;
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308. Idem, Comunicarea politică şi electorală în era Internetului, vol. IV,
pp. 459-489;
309. Idem, Consiliul Judeţean Arad – trecut, prezent şi perspective, în
contextul european al regionalizării, în: vol. V, pp. 362-388;
310. Idem, Transparenţa decizională şi accesul liber la informaţiile de
interes public în administraţia publică, în: vol. XII, pp. 541-550;
311. Pachiţa, Mirela, Aspecte privind evoluţia bolilor infecţioase şi
epidemiilor din judeţul Arad în perioada interbelică, în: vol. IX, pp. 542555;
312. Idem, Medicul Şef al Municipiului Arad – Dr. Vasile Cucu (18831968), în: vol. X, pp. 618-623;
313. 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;
314. Idem, Aspecte privind instituţia Pompierilor voluntari din judeţul Arad
după Primul Război Mondial, în: vol. XII, pp. 177-187;
315. Panduru, Pavel, Voluntari almăjeni în Campania militară din 1919
contra comunismului unguresc, în: vol. VIII, pp. 212-216;
316. Pantea, Maria Alexandra, Contribuţia lui Samuil Vulcan la apariţia
învăţământului pedagogic românesc, în: vol. III, pp. 27-42;
317. Idem, Rolul preotului şi dascălului în satele româneşti din Câmpia
Aradului în sec. Al XIX-lea, în: vol. IV, pp. 281-292;
318. Idem, Centenarul Preparandiei arădene – expresia solidarităţii
naţionale, în: vol. V, pp. 220-232;
319. 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;
320. Idem, Aradul între Marea Unire şi extinderea suveranităţii statului
român asupra lui, în: vol. VII, pp. 337-345;
321. Idem, Teodor Popoviciu – om al Bisericii şi Şcolii, în: vol. VIII, pp.
405-409;
322. Idem (coautor), Activitatea didactică şi culturală a învăţătorilor din
familia Roman din Şeitin, în: vol. IX, pp. 627-636;
323. Idem, Vasile Goldiş susţinător al învăţământului pedagogic arădean,
în: vol. X, pp. 478-486;
324. Idem, Contribuţia învăţătorului pecican Ioan Ardelean la formarea
elitei româneşti şi dezvoltarea conştiinţei naţionale, în: vol. XI, pp.700-705;
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325. Idem, Activitatea culturală a preoţilor şi învăţătorilor în satele din
Câmpia Aradului în secolul al XIX-lea, în: vol. XII, pp. 278-286;
Romanians defending Vienna, ibidem, pp. 601-602;
326. Panţuru, Cosmin, Asociaţii şi fundaţii culturale şi religioase organizate
în Parohia „Sfântului Ilie” din Fabricul Timişoarei, în: vol. IX; pp. 350360;
327. Idem, Bisericile istorice ortodoxe din cartierul Fabric al Timişoarei,
în: vol. X, pp. 351-359;
328. Păiuşan, Teodor Gheorghe, Forme organizate şi spontane ale
rezistenţei anticomuniste şi la colectivizare din Valea Crişului Alb, în: vol.
III, pp. 233-280;
329. Pătrăuţă, Teodor, Şcoala primară arădeană în contextul statului român
întregit, în: „90 de ani...”, pp. 203-215;
330. Idem, Rolul constructiv al învăţătorilor arădeni în consolidarea vieţii
economice a asociaţiei acestora, în: vol. II, pp. 179-187;
331. Idem, Ineul în perioada dualismului austro-ungar, în: vol. VIII, pp.
410-417;
332. Idem, Înfiinţarea zonei grănicereşti la Ineu, în: vol. X, pp. 67-73;
333. Idem, O filă ruptă din istoria localităţii Bocsig, în: vol. XI, pp. 211220;
334. Idem, Mişcările ţărăneşti din Transilvania şi loturi din Ţara
Zarandului, în: vol. XII, pp. 75-79;
335. Păvălean, Andrei, Aspecte ale vieţii politice în Franţa din perioada
celei de a III-a republici (perspectivă imagologică), în: vol. IX, pp. 515528;
336. Pârvulescu, Mihai, Medalioane ale preoţilor şi învăţătorilor din
Protopopiatul Ortodox Român, Arad, 1812-1918, în: vol. XII, pp. 586-587;
337. Petraş, Irina-Maria, Activitatea deputaţilor şi senatorilor arădeni în
Parlamentul de la Bucureşti (1919-1928), în: vol. VII, pp. 460-504;
338. Pinitilie, Ovidiu (coautor), Istoricul societăţii petroliere „Foraky
Românească” (1922-1942), în: vol. VIII, pp. 247-261;
339. Idem, Societatea petrolieră „Internaţionala Română” (InterumAmsterdam), în: ibidem, pp. 236-246;
340. Popeangă, Vasile, Aspecte ale politicii şcolare în spaţiul de acţiune al
Inspectoratului Şcolar Regional Timişoara, în: „90 de ani...”, pp. 148-166;
341. Idem, Activizarea relaţiilor Aradului cu Basarabia în anii
premergători Unirii şi consolidării ei, în: vol. III, pp. 117-134;
342. Idem, Permanenţe pedagogice în procesul formării educatorilor
arădeni, în: ibidem, pp. 199-219;
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343. Popovici, Călina, (coautor), Sigilii săteşti şi comunale cu moara de
apă din Banat şi Crişana (secolele XVIII-XIX), în: vol. XI, pp. 145-156;
344. Popovici, Ioan, (coautor), O rectificare la tiparul sigilar din 20
noiembrie 1849 al comunei Agriş, comitatul Arad, în: vol. VI, pp. 100-105;
345. Idem (coautor), Drapelul Gărzii Naţionale din Cuvin, în: vol. VII, pp.
332-336;
346. Idem (coautor), Sigiliul comunităţii Nădlac din 1752 – izvor pentru
elaborarea stemei oraşului, în: vol. VIII, pp. 79-84;
347. Idem (coautor), O medalie dedicată lui Uroş Pătean (1875-1924), în:
vol. IX, pp. 281-285;
348. Idem (coautor), Sigiliile cu „armă vorbitoare” ale localităţii rurale
Sânpetru German, comitatul Timiş, în: vol. X, pp. 74-79;
349. Idem (coautor), Sigilii săteşti şi comunale cu moara de apă din Banat
şi Crişana (secolele XVIII-XIX), în: vol. XI, pp. 145-156;
350. Idem (coautor), Despre un drapel din vremea lui Mihai Viteazul, în
vol. XII, pp. 56-63;
351. Porumb-Ghiurco, Ciprian, Politica pronatalistă a regimului
Ceauşescu. Consecinţele şi implicaţiile sociale ale decretului anti-avort
770/1968, în: vol. X, pp. 562-571;
352. Idem, Politica de austeritate dusă de Nicolae Ceauşescu în anii '80,
în: vol. XI, pp. 628-636;
353. Puie, Iulia-Maria, Atitudini şi comportamente cu privire la eutanasie.
Perspectiva psihologică şi perspectiva socială, în. vol. VIII, pp. 600-616;
354. Idem, Homosexualitatea în secolul al XIX-lea, în: vol. IX, pp. 485-491;
355. Rachieru, Adrian Dinu, Recenzii, în: vol. XII, pp. 598-600;
356. Rancov, Ioan, Comunitatea bulgară din Vinga – Judeţul Arad, în: vol.
VIII, pp. 557-566;
357. Idem, Vinga – contribuţii monografice, în: vol. IX. pp. 450-484;
358. Idem, Activitatea misionar-spirituală a fraţilor franciscani la Vinga –
epilog dramatic sub imperiul blestemelor, în: vol. X, pp. 345-350;
359. Răţoi, Tudor, Intelectualii din zona Aradului în arhiva revistei
„Izvoraşul” din Bistriţa-Mehedinţi, în: vol. VIII, pp. 224-235;
360. Roman, Dan, Ioan Slavici în anii tinereţii (1872-1873). Între
avocatură, dragoste şi literatură, în: vol. I, pp. 55-68:
361. 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;
362. Roman, Viorel, Andra Aurelian – eroul de pe frontul invizibil, în: vol.
IX, pp. 684-688;
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363. Rus, Raul Ionuţ, Aspecte privind procesul de colectivizare a
agriculturii în Judeţul Timiş, în: vol. VIII, pp. 326-335;
364. Idem, Politehnica din Timişoara – începuturi, în: vol. IX, pp. 406-415;
365. Idem, Câteva rânduri despre Tiberiu Moţ (1929-1993), în: vol. X, pp.
633-640;
366. Idem, Mişcările studenţeşti din Timişoara în perioada interbelică, în:
vol. XI, pp. 555-571;
367. Ruşet, Răducu, Activitatea politico-culturală a lui Septimiu Albani şi
consideraţii pe marginea legii electorale din anul 1874, în: vol. VII, pp. 8393;
368. Idem, Perspectivă istorică asupra memorialisticii lui Septimiu Albini,
în: vol. VIII, pp. 85-97;
369. Idem, Aspecte cultural-biografice din activitatea redactorilor de la
„Telegraful Român” din Sibiu (secolele XIX-XX), în: vol. IX, pp. 616-626;
370. Idem, Amintiri de pe front despre Bătălia de la Păuliş (11/14-20
septembrie 1944, în: vol. X, pp. 273-288;
371. Sala, Gabriel, Felnacul în perioada comunistă, în: vol. XII, pp. 514521;
372. Sandu, Elena, Destinul românilor din Ungaria. Abordări, dileme, în:
vol. X, pp. 128-136;
373. Idem, Iuliu-Marius Morariu, “Restitutio Grigore Pletosu”, Editura
Eikon, Cluj-Napoca, 2014, 186 p., în: vol. XI, pp. 362-369;
374. Sava, Doru, Din istoria Aradului Nou, în: vol. V, pp. 289-293;
375. Sava, Victor, O privire generală asupra neoliticului din Bazinul
Mureşului Inferior, în: vol. XI, pp. 9-51;
376. Sinaci, Doru, Dispute confesionale între ortodocşi şi greco-catolici în
perioada neoactivismului (1895-1914), în: „90 de ani...”, pp. 104-109;
377. 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;
378. Idem, Impunerea Aradului în fruntea luptei politice a românilor
transilvăneni şi radicalizarea discursului politic inter-românesc, în: vol. I,
pp. 69-98:
379. Idem, Victime colaterale în lupta pentru unitate naţională, în: vol. II,
pp. 163-169;
380. Idem, Tribunistul Ilarie Chendi, în: vol. III, pp. 102-116;
381. Idem, Şimandul în perioada medievală (secolele XII-XIV), în: vol. IV,
pp. 29-39;
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382. Idem, Intelectualii români din Transilvania în slujba presei naţionale,
în: vol. V, pp. 183-205;
383. Idem, Cea de-a doua „Tribună”: „Tribuna Poporului”de la Arad.
Începuturile (1897), în: vol. VI, pp. 247-272;
384. Idem, De la elite, la popor. Preocupările tribuniştilor arădeni pentru
modernizarea şi democratizarea Partidului Naţional Român, în: vol. VII,
pp. 115-181;
385. 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;
386. Idem, Comuna Secusigiu în perioada medievală. Repere monografice,
în: vol. IX, pp. 422-449.
387. Idem, Istoricul Augustin Mureşan la 65 de ani, în: ibidem, pp. 689-699.
388. Idem, Zborurile lui Aurel Vlaicu oglindite în paginile ziarului
„Românul”, în: vol. X, pp. 137-153;
389. Idem, Tribunismul arădean la sfârşitul secolului al XIX-lea, în: vol.
XI, pp. 221-229;
390. Idem, Românii transilvăneni la începutul anului 1910, în: vol. XII, pp.
117-129;
391. Sinaci, Maria Alexandru Mocioni – scrieri filosofice, în: vol. X, pp.
605-609;
392. Soica, Sergiu, Familia Nako şi Banatul, în: vol. XI, pp. 157-168;
393. Sorescu-Marincoviċ, Annemarie, Iugonostalgia într-un context atipic:
românii din Banat, în: vol. V, pp. 430-437;
394. Spânu, Alin, Activitatea informativă a legiunii de Jandarmi Arad în
perioada 1940-1944, vol. IV, pp.410-420;
395. Idem, Situaţia din Banat în analiza Serviciului Special de Siguranţă
Arad (1919), în: vol. VI, pp. 281-286;
396. Idem, Memoriul bănăţenilor către generalul Henri Mathias Berthelot
(1918), în: vol. VII, pp. 209-306;
397. Idem, Un memoriu emoţionant: Marilina Bocu către Petru Groza
(1954), în: vol. VIII, pp. 336-343;
398. Idem, Atacul anglo-american asupra Aradului (3 iulie 1944), în: vol.
IX, pp. 230-240;
399. Idem, Ziarul „Credinţa” din Arad în luptă cu cenzura (1943), în: vol.
X, pp. 516-520;
400. Idem, Un jurnalist austro-ungar la București: Romulus August
Popescu (1914-1916), în: vol. XI, pp. 230-235;
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401. Idem, Arădenii în Armata Roşie ungară (1919), în vol. XII, pp. 162176;
402. Sranko, Iuliana, Scris şi oralitate la nivelul lumii ţărăneşti arădene
(sec. XVIII – începutul sec. XIX), în „90 de ani...”, pp. 16-25;
403. 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;
404. Idem, Trecerea Tisei de către Armata Română (30 iulie 1919) în
conştiinţa contemporanilor, în: vol. III, pp. 179-189;
405. Stancu, Vasile (coautor), Aspecte privind proiectul interbelic de
romănizare a secuizaţilor din fostele scaune secuieşti, în: vol. IX, pp. 149189;
406. 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;
407. Stoica, Mario (coautor), 286 de ani de învăţământ în limba germană în
Aradul Nou, în: vol. IV, pp. 92-121;
408. Idem (coautor), Personalităţi ale învăţământului german, în vol. VI,
pp. 494-522;
409. Idem (coautor), Aradul Nou – repere istorice, în: vol. VII, pp. 548-556;
410. Idem, Iuliu Maniu - „Sfinxul de la Bădăcian”, în: vol. VIII, pp. 130134;
411. Sturza, Iuliu-Cezar (coautor), Relaţia dintre istorie şi artă.
Monumentul „Crucea martirilor Unirii 1918-1919” din Arad, în: vol. I, pp.
295-304;
412. Szemkovics, Laurenţiu-Ştefan, Matrice sigilare aparţinând Prefecturii
Judeţului Gorj(1862-1926), în: vol. VI, pp. 118-134;
413. Idem, Blazoane individualizând familii nobile române din comitatul
Arad (1634-1825), în: vol. VII, pp. 42-59;
414. Idem, Cinci sigilii care au aparţinut lui Constantin Brâncoveanu şi
soţiei sale, Maria, în: vol. VIII, pp. 65-78;
415. Idem, Matrice sigilare aparţinând unor instituţii de învăţământ din
Cluj (1919-1959), în: ibidem, pp. 197-211;
416. Idem, Matrice sigilare ale Direcţiei Generale a Arhivelor Statului
(1862-1947), în: vol. IX, pp. 84-102;
417. 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;
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418. Idem, documente referitoare la unele persoane concentrate în
regimentul 93 Infanterie Arad (1942), în: ibidem, pp. 234-235;
419. 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;
420. Idem, Documente emise de Postul Janadarmi Senlac, judeţul Arad
(1942), în: vol. XII, pp. 219-229;
421. 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:
422. Şimăndan, Emil, Revoluţia din Decembrie 1989 de la Arad, în: vol. II,
pp. 299-352;
423. Idem (coautor), Colaborarea lui Ioan Slavici la „Tribuna poporului”
şi „Tribuna”,în: vol. IV, pp. 240-254;
424. Idem, Generalii Nuţă şi Mihalea – criminali ai poporului român, în:
vol. V, pp. 348-352;
425. Idem, Mitul lui Ioan Alexandru – ultimul mare poet al Transilvaniei,
în: vol. VII, pp. 557-560;
426. Idem, 198 de personalităţi arădene în 3 volume de interviuri de Andrei
Ando, Bujor Buda şi Petre Don, în: vol. XII, pp. 589-597;
427. Şinca, Florin, Din activitatea informativă a Poliţiei Române înainte de
Primul Război Mondial, în: vol. VI, pp. 273-280;
428. Şuleap, Ioana Patricia, Vagabondajul în Clujul interbelic. Studii de
caz: Costin Maria, Turea Florin, Suciu Teodor, în: vol. VIII, pp. 581-588;
429. Idem, Transformări ale sistemului juridic românesc cu privire la
vagabondaj (1865-1937), în: vol. IX, pp. 503-511;
430. 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;
431. Idem (coautor), Propaganda naţională românească prin utilizarea
poştală a timbrelor dedicate retrocedării Ardealului de Nord, în: vol. III,
pp. 220-232;
432. Idem, Consumul şi producţia de băuturile distilate în România la
sfârşitul secolului al XIX-lea, în: vol. VI, pp. 196-227;
433. Idem, Băuturile alcoolice între interesele politice şi cele economice,
în: vol. VII, pp. 94-114;
434. Idem, Alcoolism şi mişcarea de temperanţă în Europa în secolul al
XIX-lea, în: vol. VIII, pp. 432-451;
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435. Idem, Cărciuma „între lege şi tocmeală” în România epocii moderne,
în: vol. X, pp. 445-459;
436. Tivadar, Nicu-Vlăduţ, Aspecte privind evoluţia demografică în Gherţa
Mică (1858-1907), în: vol. X, pp. 372-385;
437. Toderici, Ovidiu Florin, Identitate şi alteritate din perspectiva
egalităţii în şanse, în: vol. X, pp. 597-601;
438. Tomoni, Dumitru, Traian Vuia, speranţe şi deziluzii în România Mare,
în: vol. VI, pp. 182-188;
439. Idem, Participarea bănăţenilor la expoziţiile Asociaţiunii Transilvane
pentru Literatura şi Cultura Poporului Român (ASTRA) din 1862-1881, în:
vol. X, pp. 386-393;
440. Idem, Despărţământul Lipova al „Astrei” în perioada(1901-1918), în:
vol. XI, pp. 466-474;
441. Idem, Mişcarea monografică în Nord-Estul Banatului, în: vol. XII, pp.
130-136;
442. Traia, Ioan, Ioachim Miloia, cercetător şi protector al monumentelor
istorice din Banat, vol. IV, pp. 394- 409;
443. Idem, Satul Petroman – etnografie locală, în: vol. V, pp. 391-420;
444. Idem, Viaţa şi activitatea eruditului cărturar bănăţean Ioachim Miloia,
în: vol. VI, pp. 287-305;
445. Idem, Chestionarul istorico-arheologic al Muzeului Bănăţean, în: vol.
VII, pp. 505-512;
446. Idem, Însemnări din Primul Război Mondial, în: vol. VIII, pp. 150154;
447. Idem, Dimitrie Şiclovan voluntar în Italia, în: vol. IX, pp. 116-125;
448. Idem, Colecţia veche de artă ortodoxă a Muzeului Banatului 19281940, în: vol. X, pp. 536-543;
449. Idem, Istoricul satului Giarmata, în: vol. XI, pp. 169-210;
450. Trif-Boia, Elena Andreia, Africanii în cultura românească ardeleană
(sec. Al XIX-lea până la Primul Război Mondial), în: vol. V, pp. 169-182;
451. Truţă, Horia, Învăţământul primar arădean în primii ani de
administraţie românească (1919-1925, în: „90 de ani...”, pp. 181-202;
452. Idem, Aspecte privind socializarea agriculturii în Arad-Gai, după cel
de al Doilea Război Mondial, în: „Administraţie...”, vol. I, pp. 305-324;
453. Idem, Pavilioanele aviaţiei din Gai, în: vol. II, pp. 154-162;
454. Idem, Aspecte privind cultura şi propaganda în cartierul Gai, în: vol.
III, pp. 323-335;
455. Idem, Perioada din Gai a Şcolii Normale (1923-1932), în: vol. IV, pp.
362-378;
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456. Idem, Meserii tradiţionale în nordul masivului Highiş, în: vol. V, pp.
261-279;
457. Idem, Aradul în cel de al Doilea Război Mondial, în: vol. VI, pp. 440465;
458. Idem, Apeductul civil arădean şi Turnul de Apă, în: vol. VII, pp. 182208;
459. Idem, Grădini şi parcuri arădene, în: vol. VIII, pp. 655-688;
460. Idem, Ocupaţia militară sovietică a Aradului (1944-1958), în: vol. IX,
pp. 248-268;
461. Idem, Piaţa Sârbească (Telemen ter, Piaţa Sfântul Sava), în: vol. X,
pp. 80-97;
462. Idem (coautor), Sporturi aeronautice la Arad, în: vol. X, pp. 487-499;
463. Idem, Strada Mihai Eminescu (Herren gasse, Ferenc Deak ut.), în: vol.
XI, pp. 444-465;
464. Idem, Monumentele publice din judeţul Arad. Dezvoltarea ideilor de
evidenţă, conservare şi protejare, în:vol. XII, pp. 318-342;
465. Tuduce, Camelia Teodora, Acţiuni specifice domeniului ordinii
publice, în procesul de gestionare a crizelor interne, în: vol. I, pp. 358-369;
466. Tudur, Tatiana, Învăţământul românesc la Păuliş în perioada
interbelică, în: vol. I, pp. 287-294;
467. Tuleu, Ioan, Arădenii în bătălia pentru Moldova, în: vol. IV, pp. 421458;
468. Idem, Amintirile din război ale veteranului Gheorghe Cociuba din
Târnova (la 70 de ani de la bătălia Stalingradului), în: vol. V, pp. 307-323;
469. Idem, Aradul – teatru de război, în: vol. VI, pp. 413-439;
470. Idem, Război pe Mureş şi Crişul Alb, în: vol. VII, pp. 513-547;
471. Idem, Septembrie 1940 – Bejenia românilor, în: vol. VIII, pp. 269-275;
472. Idem, Ioan Flueraş – militant social, om politic şi jurnalist, în: vol. IX,
pp. 641-645;
473. Idem, 70 de ani de la sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial, în:
vol. X, pp. 256-272;
474. Idem, Belean, Pavel – cel mai longeviv şef al finanţelor arădene, în:
vol. XI, pp. 724-729;
475. Idem, Iustin Monţia – preot şi luptător naţional, în vol. XII, pp. 556560;
476. Idem, Ioan Biriş. Nadăş. Ţara Zărandului-Judeţul Arad, ibidem, pp.
603-604;
477. Ungureanu, Mihai-Răzvan (coautor), Documente privitoare la
începuturile coloniei protestante din Moldova, în: vol. VI, pp. 36-53;
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478. Ursulescu, Petru, Istoricul Bisericii din Şiria, în: vol. XII, pp. 257-262;
479. Valea, Puiu Emilian, Masoneria – Vasile Goldiş, fondator al Lojei
Masonice „Concordia” Arad, în: vol. VII, pp. 289-291;
480. 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;
481. Valea, Virgil, Particularităţi şi tendinţe în organizarea învăţământului
secundar românesc arădean în perioada interbelică (1919-1938), în: „90 de
ani...”, pp. 216-224;
482. Idem, Colectivizarea în Podgoria Aradului. Gospodăria Agricolă
Colectivă „Libertatea” Miniş, în: „Administraţie...”, în: vol. I, pp. 333-339;
483. Idem, Instituţii culturale arădene în perioada interbelică (1919-1939),
în: vol. IV, pp. 326-339;
484. Idem, Calea ferată Arad-Podgoria – prima linie electrificată din estul
Europei, în: vol. VI, pp. 189-195;
485. Idem, Presa românească din Arad (1919-1940), în: vol. VII, pp. 350407;
486. Idem, Aspecte ale învăţământului arădean între anii 1721-1866, în:
vol. VIII, pp. 418-423;
487. Idem, Situaţia învăţământului primar şi secundar la Arad până la
Marea Unire (Partea I), în: vol. IX, pp. 361-368;
488. Idem, Situaţia învăţământului primar şi secundar la Arad până la
Marea Unire (Partea a II-a), în: vol. X, pp. 394-408;
489. Idem, Situaţia învăţământului primar şi secundar la Arad până la
Marea Unire (Partea a III-a), în: vol. XI, pp. 398-430;
490. Idem, Conferinţele şi reuniunile învăţătoreşti până la Marea Unire, în
vol. XII, pp. 343-348;
491. Vesa, Pavel, Arhimandritul profesor dr. Iustin Iuliu Suciu de la
Institutul Pedagogic-Teologic din Arad, în: „90 de ani...”, pp. 225-228;
492. Idem, Un episcop la cumpănă de veacuri:Iosif Ioan Goldiş al Aradului
(1899-1902), în: vol. IV, pp. 255-280;
493. Idem, Legăturile Aradului cu Andrei Şaguna în lumină epistolară
(1839-1873), în: vol. V, pp. 123-145;
494. 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;
495. Idem, Monografiile locale între istorie şi istoriografie – cazul
Arhiepiscopiei Aradului, în: vol. VII, pp. 216-557;
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496. Idem, Noi consideraţii privind biserica de lemn „Cuvioasa
Paraschiva” din Groşeni (Jud. Arad), în: vol. IX, pp. 322-328;
497. Zahariuc, Petronel (coautor), Documente privitoare la începuturile
coloniei protestante din Moldova, în: vol. VI, pp. 36-53;
498. Zigler, Elena, Incursiuni în istoria Teatrului de marionete Arad, în:
vol. XII, pp. 440-443;
499. Zoltan, Petre, De la lagărele de concentrare la „Soluţia finală”, în:
vol. IX, pp. 190-199;
500. Idem, Carol al II-lea şi relaţiile sale cu partidele politice de la
restauraţie până la dictatura regală, în: vol. X, pp. 180-191;
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