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99 de ani de la instituirea administrației românești arădene
Iustin Cionca
Președintele Consiliului Județean Arad

În urmă cu 99 de ani, pe 17 mai 1919, Regimentul 6 Vânători al
Armatei Române intra dinspre Curtici – pe strada care astăzi îi poartă
numele – și elibera Aradul, instituind astfel administrația românească a
orașului și, implicit, a județului nostru. Este unul dintre momentele
deosebite ale istoriei noastre naționale, deoarece Aradul jucase, în ultimul
pătrar de veac, mai precis din vara anului 1895, rolul de capitală politică a
românilor transilvăneni. De aici, de la Arad, se coordona activitatea
Partidului Național Român din Transilvania – deoarece fruntașii politici
fuseseră arestați în procesul Memorandului – și se organiza, în luna august a
anului 1895, Congresul Naționalităților de la Budapesta, reuniune politică la
care aderaseră reprezentanții românilor, sârbilor și slovacilor din Imperiul
Austro-Ungar. Doi ani mai târziu, începând cu luna ianuarie a anului 1897,
la Arad apărea cel mai bine scris ziar politic și cultural al românilor din
întreaga Monarhie Habsburgică, respectiv ziarul „Tribuna Poporului”, în
paginile căruia vor publica toți marii oameni de cultură din spațiul
românesc: Vasile Lucaciu, George Coșbuc, Nicolae Iorga, Ion Luca
Caragiale, Ion Agârbiceanu, Ioan Slavici, Octavian Goga, Onisifor Ghibu,
Cincinat Pavelescu, Ilarie Chendi, Nicolae Oncu, Vasile Mangra, Roman
Ciorogariu, Ioan Russu-Șirianu, Sever Bocu, Vasile Goldiș, Iuliu Maniu și
atâția alți mari români care vor contribui, decisiv, la înfăptuirea României
Mari.
În toamna anului 1918, Aradul rămâne epicentrul politic al
românilor transilvăneni și, de aici, de la Arad, se organizează Marea
Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, când 1.228 de
delegați, împuterniciți cu credenționale din partea localităților, instituțiilor
sau asociațiilor românești din fosta Monarhie Habsburgică vor vota, în
unanimitate, Unirea cu România.
Consiliul Județean Arad contribuie, în fiecare an, prin Centrul
Cultural Județean Arad, prin Complexul Muzeal Arad și prin Biblioteca
Județeană „Alexandru D. Xenopol” Arad, la susținerea sesiunilor
7

internaționale de comunicări științifice organizate în jurul datei de 17 mai,
iar faptul că astăzi se lansează volumul de studii „Administrație
Românească Arădeană” cu numărul al XIII-lea vine să încununeze această
preocupare constantă a noastră. 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, Cluj-Napoca, Alba-Iulia, Oradea, Timișoara, Reșița, Lugoj, Arad, dar
și de la Chișinău, Cernăuți, Belgrad, Novi Sad, Szeged, Vârșeț sau din alte
zone locuite de români. Profităm de această oportunitate pentru a aduce
mulțumirile noastre tuturor celor implicați în această prestigioasă activitate
științifică și culturală, care vine să înnobileze cei 99 de ani de administrație
românească a Aradului.
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Zilele Administrației Arădene
Gheorghe Falcă
Primarul Municipiului Arad

Cu zece ani în urmă, când „Zilele Administraţiei Arădene” au fost
sărbătorite pentru prima oară în orașul nostru, puţini erau cei care
îndrăzneau să anticipeze faptul că această prestigioasă manifestare culturalştiinţifică va dobândi un caracter de regularitate. Iată încă o dovadă că, de
cele mai multe ori, perseverența și seriozitatea reprezintă două coordonate
esențiale în ceea ce privește elaborarea oricărui lucru bine făcut, iar cele
treisprezece volume de studii și comunicări din Banat-Crișana, publicate
până în prezent, au impus seria sesiunilor științifice organizate sub genericul
„Administrație Românească Arădeană” în fruntea manifestărilor similare
din partea de vest a țării. Nu în ultimul rând, cercetători și universitari din
toate marile centre ale țării – dar și din diaspora limitrofă – se reunesc la
fiecare mijloc de Florar în Arad, cu prilejul sesiunilor științifice organizate
în orașul care se impusese, în urmă cu un secol, pe înalta poziție de capitală
politică a românilor din Monarhia Habsburgică, pregătind astfel marele
moment al Marii Uniri.
După ce Blajul a luminat, prin Școala Ardeleană, mișcarea națională
a românilor transilvăneni până după marile momente pașoptiste, reședința
decizională a românilor din Transilvania, Banat și Ungaria se mută la Sibiu,
oraș care a strălucit pe firmamentul luptelor naționale – prin ctitoriile
marelui Șaguna și prin „Tribuna” lui Ioan Slavici – împrumutând astfel din
soarele românilor ce răsărea tocmai de la București. Spre sfârșitul secolului
al XIX-lea, este rândul Aradului să preia ștafeta coordonării activității
politice, economice și culturale a românilor transilvăneni. Situarea
arădenilor în fruntea mișcării naționale românești nu era, însă, un fapt
întâmplător. Cunoscuta „Preparandie” arădeană funcționa încă din anul
1812, pregătind învățători și preoți pentru întreg arealul provinciilor
românești din această parte a Monarhiei Habsburgice, iar banca populară
„Victoria” îi credida pe agricultorii, pe industriașii și pe comercianții români
din această zonă. Jurisdicția Episcopiei ortodoxe arădene, una dintre cele
mai vechi instituții clericale de acest gen din provinciile locuite de români,
9

se întindea asupra „Aradului, Ienopolei, Hălmagiului, Orăzii Mari și
părților adnexe ale Banatului Timișan”, coordonând atât activitatea
bisericească, cât mai ales învățământul confesional românesc ortodox de
aici. Tot la Arad funcționa, încă din anul 1863, „Asociația Națională
Arădeană pentru cultura poporului român” – cunoscută, mai recent, și sub
numele de ASTRA arădeană – instituție asociativă care promova cultura
printre românii din Imperiu și iniția, pe lângă bibliotecile populare, mișcarea
monografică românească. Arădenii aveau întâietatea și în ceea ce privește
organizarea politică a românilor din Monarhie, deoarece se constituiseră
într-un partid național încă din 28 februatie 1867, replicând în această formă
la instituirea compromisului austro-ungar.
Nu în ultimul rând, tradiția multientică a orașului nostru a contribuit,
în mare măsură, la dezvoltarea economică, socială, culturală și spirituală a
Aradului, multe dintre așezămintele industriale, bancare, școlare, culturale
sau bisericești fiind și astăzi în folosință. Despre acest lucru am discutat și
cu prilejul lansării celor trei volume de studii „Arad - economie și societate”
coordonate de către colegul nostru Adrian Nițu, lucrare premiată de către
Societatea de Științe Istorice din România cu premiul „Alexandru D.
Xenopol” pe anul 2017. Am făcut această extensie pentru a aduce întreaga
noastră mulțumire tuturor cercetătorilor, istoricilor, universitarilor și
oamenilor de cultură care au contribuit și contribuie, prin lucrări științifice
deosebit de valoroase, la punerea în valoare a istoriei Aradului, a istoriei
Transilvaniei, României și, nu în ultimul rând, a sud-estului european.
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Cuvânt înainte
Cel de-al XIII-lea volum de studii și comunicări din Banat-Crișana,
intitulat „Administrație Românească Arădeană”, apărut la prestiguiasa
editură „Vasile Goldiș” University Press, întregește colecția editorială
„Slaviciana – serie nouă” cu noi studii și cercetări științifice de primă
valoare, care, iată, fac ca cele patrusprezece ediții succesive1 să treacă de
impresionantul prag de 1.000 de pagini. Dacă menționăm și faptul că toate
studiile publicate până în prezent în seria volumelor de administrație
românească arădeană fac parte integrantă din Bibliografia Istorică a
României, atunci satisfacția noastră este cu atât mai mare. Astăzi, în
momentul în care lansăm volumul de față, aniversăm și zece ani de când
noi, arădenii, am demarat seria manifestărilor de omagiere a Centenarului
Marii Uniri. Într-adevăr, prima sesiune de comunicări științifice desfășurată
sub titulatura de „Administrație Românească Arădeană – studii și
comunicări din Banat-Crișana”s-a petrecut în data de 17 mai 2008. De
atunci, până în prezent, sesiunea de comunicări științifice de la Arad a
crescut de la an, la an, astăzi depășind statutul de „sesiune națională” și
pășind în categoria „sesiunilor științifice internaționale”. Pentru atingerea
acestei performanțe științifice se cuvine să adresăm mulțumiri colegilor de
la Universitatea din Belgrad – doamna profesor universitar dr. Ema
Petrović, de la Departamentul de Studii Orientale și domnul profesor
universitar dr. Aleksandar Rastović, de la Institutul de Istorie - care astăzi
sunt alături de noi atât prin valoroasele lor contribuții științifice, cât și prin
faptul că acoperă un gol destul de acut resimțit de noi în ceea ce privește
cercetarea documentelor medievale turcești. Un alt cuvânt de mulțumire se
îndreaptă către profesorul dr. Ionuț Cojocaru de la Universitatea din
București, care în ultimul an ne-a stat permanent alături, iar astăzi, pe lângă
colegii sârbi, îi avem lângă noi și pe cei din Basarabia, în frunte cu
Excelența Sa dr. Mihai Gribincea, Ambasadorul Republicii Moldova la
București. Nu în ultimul rând, alese cuvinte de mulțumire se cuvin și
domnul arhivist dr. Laurențiu Szemkovics, de la Arhivele Naționale ale
1

Primul volum, intitulat „90 de ani de administrație românească la Arad”, nu a fost indexat
în această serie editorială, dar face parte integrantă, alături de cele XIII volume numerotate,
din Bibliografia Istorică a României.
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României, care ne-a pus la dispoziție materiale inedite privitoare la istoria
Aradului. În final, cuvintele de mulțumire se îndreaptă către Consiliul
Județean Arad, Primăria Municipiului Arad, Centrului Cultural Județean
Arad, Centrului Municipal de Cultură Arad, Arhiepiscopiei Aradului,
Serviciului Județean Arad al Arhivelor Naționale, Universității de Vest
„Vasile Goldiș” Arad, Universității „Aurel Vlaicu” Arad, Centrului de Sudii
de Istorie și Teorie Literară „Ioan Slavici” Arad, Asociației „Ștefan CicioPop”, Asociației „ASTRA Arădeană – 1863”, Societății de Științe Istorice
din România, filiala Arad și tuturor celor care, an de an, fac totul ca astfel de
frumoase acțiuni de aleasă trăire națională și, nu în ultimul rând, științifică,
să prindă viață.

Doru Sinaci,
Emil Arbonie
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ISTORIE

Reprezentări antropomorfe neolitice din Bazinul Mureşului
Inferior
Victor Sava,
Complexul Muzeal Arad

Abstract: Anthropomorphic representations in the Neolithic of
the Lower Mureş Basin. Over the time, Neolithic anthropomorphic
statuettes have been the subject of numerous studies and interpretations.
Today, we know a vast literature that touches the issue of anthropomorphic
representations. From this perspective, there are two major trends, that of
Western literature, of the Anglo-Saxon origin and that of Eastern Europe. If
western literature has overtaken traditional interpretations since the 1960s,
the archaeological literature of Eastern Europe remains tributary to culturalhistorical interpretations. Moving on, we can see that most of the Romanian
works consider any figurine as belonging to the cultic realm. We must admit
that only a small part of the studies are based on scientific evidence. The
rest, in turn, remain the tribute to the old historiographies that automatically
assign any statue to the religious space, without giving arguments in this
regard.
This article will be confined to the presentation of anthropomorphic
neolithic discoveries from the Lower Mureş Basin. Although this area has
not benefited from lengthy research, and the number of publications are
deficient, the findings so far are quite rich. As a first observation that
emerges from the analysis is that this micro-region does not differ from
neighboring areas, Banat, Crişana, or Tisa Plain. Throughout the Neolithic
(about 6000-4500 BC) anthropomorphic representations were present,
especially in Early Neolithic (about 6000-5500 / 5400 BC) and Late
Neolithic (about 5000-4500 BC). The most common types of
representations are the statuettes, but also pottery with anthropomorphic
representations, or decorations that illustrate different characters. As far as
the contexts in which the artifacts were discovered, they all come from
settlements. Of these, most were found in various types of pits. Existing
13

archaeological evidence does not indicate
representations could be related to ritual activities.

that

anthropomorphic

Keywords: neolithic; anthropomorphic representations; Lower
Mureş Basin.
Introducere
De-a lungul timpului reprezentările antropomorfe neolitice au făcut
obiectul a numeroase studii. Astăzi cunoaştem o vastă literatură ce atinge
problematica în cauză. Din această perspectivă se desprind două curente
majore, cea a literaturii vestice, de sorginte anglo-saxonă şi cea a Europei de
Est. Dacă literatura vestică a depăşit încă din anii 1960 interpretările
tradiţionale1, arheologia Europei Estice rămâne tributară interpretărilor de
sorginte cultural-istorică.
Trecând mai departe, putem constata că majoritatea lucrărilor de
specialitate româneşti consideră orice figurină ca aparţinând tărâmului
cultic. Trebie să recunoaştem că doar o mică parte a studiilor sunt bazate pe
dovezi ştiinţifice2. Celelalte, în schimb, rământ tributare vechii istoriografii
ce atribuie automat orice statuetă spaţiului religios, fără a oferi argumente în
acest sens. Totodată parcurgerea literaturii oferă oricui prilejul de a citi
despre diverse zeităţi preistorice, energii creatoare, culoare energetice etc.
care nu pot fi socotite drept puncte de vedere ştiinţifice.
Acest articol va urmări cu precădere prezentarea descoperirilor
neolitice cu caracter antropomorf din Bazinul Mureşului Inferior şi ulterior
voi încerca să examinez contextul fiecărui artefact în vederea stabilirii
eventualelor interpretări.
Repertoriul reprezentărilor antropomorfe din Bazinul Inferior
al Mureşului
Neolitic Timpuriu
Descoperiri asociate ceramicii Starčevo-Criş-Körös
Figurine antropomorfe:
1. Arad „Strada Voievod Moga”; un exemplar (Lazarovici, Pădureanu
1981, fig. 8/6).
2. Beşenova; 11 exemplare (Lazarovici 1979, pl. X/A/1-11).
3. Bucova; 10 exemplare (Lazarovici 1979, pl. X/A/13-21, 27).
4. Cenad; un exemplar (Lazarovici 1979, pl. X/A/22).
1
2

Vezi pentru acea perioadă: Ucko 1962; Ucko 1968.
Spre exemplu Pavel et al. 2013.
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Fig. 1. Neolitic timpuriu. 1. Figurină antropomorfă descoperită în situl Pecica „Est” (cx.
283);
2. Desen al gropii cx. 283, descoperită în situl Pecica „Est”.

5. Hódmezővásárhely „Hámszárító csárda”; un exemplar (Trogmayer
et al. 2005, nr. 24).
6. Hódmezővásárhely „Kopáncs, Kovács-tanya”; un exemplar (Banner
1932, Taf. VIII/7).
7. Hódmezővásárhely „Kotacpart, Vata-tanya”; opt exemplare (Banner
1932, Taf. VIII/8; Banner 1935, Taf. XVII/3; XVIII/23, 25, 29; Trogmayer
et al. 2005, nr. 3, 11, 13, 19-20, 22).
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8. Hódmezővásárhely „Kopáncs, Zsoldos-tanya”; nouă exemplare
(Banner 1932, Taf. IX; Trogmayer et al. 2005, nr. 7, 10, 12, 15-18, 21, 23).
9. Pecica „Est”; un exemplar (inedit).

Fig. 2. Neolitic timpuriu. Figurine antropomorfe: 1-4, 6-8, 13-14. Hódmezővásárhely
“Kopáncs, Zsoldos- tanya”; 5, 9, 11-12. 11. Hódmezővásárhely “Kotacpart, Vata-tanya”;
10. Hódmezővásárhely “Hámszárító csárda”. (după Trogmayer et al. 2005).

Vase antropomorfe:
1. Hódmezővásárhely „Gorzsa, Kovács-tanya”; un exemplar
(Gazdapusztai 1957; Farkas 2005; Trogmayer et al. 2005, 13, nr. 1;
Trogmayer 2005; Paluch 2007, Tab. 1).
16

Vase decorate cu reprezentări antropomorfe:
1. Hódmezővásárhely „Kotacpart, Vata-tanya”; patru exemplare
(Banner 1935, Taf. XVI/1-2; Trogmayer et al. 2005, nr. 42, 44, 47-48).
2. Hódmezővásárhely „Kopáncs, Zsoldos-tanya”; un exemplar (Banner
1932, Taf. III; Trogmayer et al. 2005, nr. 43).

Fig. 3. Neolitic timpuriu. Vas antropomorf descoperit în situl Hódmezővásárhely „Gorzsa,
Kovács-tanya”. (după Trogmayer et al. 2005).
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Fig. 4. Neolitic timpuriu. Vase decorate cu reprezentări antropomorfe descoperite în situl
Hódmezővásárhely “Kotacpart, Vata-tanya”. (după Trogmayer et al. 2005).

Neolitic mijlociu
Descoperiri asociate ceramicii „Culturii Banatului”
Figurine antropomorfe:
1. Bodrogu Nou „Către Vale”; două exemplare (Luca 1985, fig. 5/7,
12).
Descoperiri asociate ceramicii Szakálhát
Figurine antropomorfe:
1. Battonya „Parázs tanya”; un exemplar (Szénászky 1977).
Descoperiri associate ceramicii neolitice mijlocii
Vase antropomorfe:
1. Maroslele „Pana”; un exemplar (Paluch 2011, Fig. 53; Paluch 2013).
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Fig.
5. Neolitic
mijlociu.
Figurină
antropomorfă descoperită în situl Battonya
„Parázs tanya”. (după Szénászky 1977).

Fig. 6. Neolitic mijlociu. 1. Figurină
antropomorfă descoperită în situl Maroslele
„Pana” (73 OBNR/77 SNR); 2. Desen al
gropii 73 OBNR/77 SNR, descoperită în situl
Maroslele „Pana”. (după Paluch 2011).

Neolitic târziu
Descoperiri asociate ceramicii Vinča C
Figurine antropomorfe:
1. Hodoni „Picioroane”; două exemplare (Draşovean et al. 1996, Pl. X/
1, 3).
Vase decorate cu reprezentări antropomorfe:
1. Hodoni „Picioroane”; un exemplar (Draşovean et al. 1996, Pl. X/4).
Descoperiri asociate ceramicii Tisa
Figurine antropomorfe:
1. Čoka „Kremenyák”; 11 exemplare (Banner 1960, Pl. XXXII/1-2, 7,
9-12, 14-16, 20; XXXIII/1-2, 7, 9-12, 14-16, 20).
2. Hodoni „Picioroane”; două exemplare (Draşovean et al. 1996, Pl. X/
6; XI/2).
3. Hódmezővásárhely „Gorsza”; două exemplare (Gazdapusztai 1963,
kép 1; Horváth 1987, Fig. 31, 35; Trogmayer et al. 2005, nr. 119).
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4. Hódmezővásárhely „Kopáncs, Kiss-tanya”; un exemplar (Trogmayer
et al. 2005, nr. 126).
5. Hódmezővásárhely „Kökénydomb”; două exemplare (Banner, Korek
1949, Pl. XV/2; Trogmayer et al. 2005, nr. 120-121).
6. Hódmezővásárhely „Szakálhát-Bakay tanya”; două exemplare
(Trogmayer et al. 2005, nr. 122-123).
Vase antropomorfe:
1. Chesinţ „Ocop”; două exemplare (Lazarovici 1979, Pl. XXII/A, 20,
21).
2. Hódmezővásárhely „Kökénydomb”; trei exemplare (Banner, Korek
1949, Pl. III/1-4; X/7-8; Trogmayer et al. 2005, nr. 111-113).
Vase decorate cu reprezentări antropomorfe:
1. Battonya „Gödrösök”; 39 exemplare (Goldman 1978, Abb. 1-11, 1316; Taf. I-XII, XIV-XV).
2. Čoka „Kremenyák”; patru exemplare (Banner 1960, Pl. XXXII/3-6;
XXXIII/3-6; Trogmayer et al. 2005, nr. 95, 103-104).
3. Hodoni „Picioroane”; un exemplar (Draşovean et al. 1996, Pl. XI/1).
4. Hódmezővásárhely „Kökénydomb”; 12 exemplare (Banner 1930, Pl.
XXXV/2; Trogmayer et al. 2005, nr. 144-145, 148-153, 159, 161, 189,
190).
5. Sânpetru German „Cărămidărie”; un exemplar (Niţu 1974; Sava
2015, Pl. 90/4).

Fig. 7. Neolitic târziu. Vas decorat cu reprezentări antropomorfe descoperit în situl
Battonya „Gödrösök”. (după Goldman 1978).

Vase cu picioare antropomorfe:
1. Battonya „Gödrösök”; şase exemplare (Goldman 1978, Taf. XIII ).
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2. Čoka „Kremenyák”; 23 exemplare (Banner 1960, Pl. XXXI/17,
30/32; LVII).
3. Hódmezővásárhely „Kökénydomb”; cinci exemplare (Trogmayer et
al. 2005, nr. 127-131).
4. Macea „Topila”; trei exemplare (Sava 2015, Pl. 89/1-2, 4).

Fig. 8. Neolitic târziu. Picioare antropomorfe
descoperite în situl Battonya „Gödrösök”.
(după Goldman 1978).
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Fig. 9. Neolitic târziu. Vase decorate cu
reprezentări antropomorfe descoperite în
situl
Battonya
„Gödrösök”.
(după
Goldman 1978).

Fig. 10. Neolitic târziu. 1, 3. Fragmente de vase decorate cu reprezentări antropomorfe
descoperit în situl Čoka „Kremenyák”; 2. Fragment al unei figurine antropomorfe
descoperit în situl Čoka „Kremenyák”. (după Trogmayer et al. 2005).

Fig. 11. Neolitic târziu. 1-2, 9-11. Figurine antropomorfe; 3-8. Picioare antropomorfe: 1.
Hódmezővásárhely „Gorsza”; 2, 11. Hódmezővásárhely „Szakálhát-Bakay tanya”; 3-5.
Macea „Topila”; 6-10. Hódmezővásárhely „Kökénydomb. (1, 2, 11, 6-10. după Trogmayer
et al. 2005; 3-5. după Sava 2015).
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Fig. 12. Neolitic târziu. 1-2, 9-11. Figurine
antropomorfe; 3-8. Picioare antropomorfe: 1.
Hódmezővásárhely „Gorsza”; 2, 11.
Hódmezővásárhely
„Szakálhát-Bakay
tanya”; 3-5. Macea „Topila”; 6-10.
Hódmezővásárhely „Kökénydomb”. (1, 2,
11, 6-10. după Trogmayer et al. 2005; 3-5.
după Sava 2015).

Fig. 13. Neolitic târziu. Vase decorate cu
reprezentări
antropomorfe:
1-3.
Hódmezővásárhely
„Kökénydomb”;
4.
Sânpetru German „Cărămidărie”. (1-3. după
Trogmayer et al. 2005; 4. după Sava 2015).

Contextul descoperirilor
Descoperiri asociate ceramicii Starčevo-Criş-Körös
Figurine antropomorfe
Arad „Strada Voievod Moga”, bordeiul 1: în partea superioară a fost
identificat un strat de arsură gros de 15-20 cm, urmat de un strat ce
reprezintă umplutura gropii, compus din cenuşă, cărbune, oase şi ceramică.
Aşa-zisul „bordei” reprezintă de fapt o groapă de dimensiuni mai mari, a
cărei utilitate nu poate fi precizată. De remarcat că artefactele provin dintr-o
serie de descoperiri întâmplătoare efectuate în urma unor lucrări edilitare,
iar groapa nu a fost dezvelită decât într-o mică măsură. Se pare că figurina
provine ori de pe fundul gropii, ori din zona apropiată a complexului.
Conform raportului, materialele publicate şi informaţiile privitoare la
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context provin dintr-o documentare sumară a sitului. Dimensiunile gropii:
lungimea identificată: 2,6 m; adâncimea: 1,5 m3.
Pecica „Est”, cx. 283: groapă de mari dimensiuni, cu formă
neregulată, pereţii în trepte, iar fundul puternic alveolat. În umputura
acesteia au fost descoperite un număr însemnat de fragmente ceramice,
bucăţi de lut ars, câteva greutăţi de lut, oase de animale. Printre piesele mai
interesante se remarcă o figurină antropomorfă şi două dăltiţe prelucrate
prin şlefuirea pietrei. Totodată am putut observa un număr mare de melci
răspândiţi uniform în umplutura gropii. Pământul gropii nu este omogen, pe
alocuri prezintă o culoare cenuşiu foarte închis, iar pe alocuri culoarea
neagră; acesta este pigmentat cu multe bucăţi de chirpici. De asemenea
trebuie amintit că pe latura nord-nord-vestică au fost observate mai multe
bucăţi dintr-o vatră aflată în poziţie secundară. Figurina antropomorfă a fost
descoperită în zona centrală a gropii, la adâncimea de 0,45 m.
Funcţionalitatea gropii poate fi cu greu sesizată; cu toate acestea, datorită
dimensiunilor şi aspectului acesteia se poate presupune într-o fază iniţială că
groapa a fost săpată pentru a extrage lutul; ulterior aceasta a fost probabil
utilizată ca groapă menajeră, datorită numeroaselor fragmente ceramice şi
oase aruncate. Dimensiunile gropii: lungime: 9 m; lăţime: 7; adâncime
maximă: 1,02 m. Groapa face parte dintr-o aşezare dezvelită începând din
2015; alături de alte complexe arheologice au fost descoperite 7 complexe
neolitice timpurii4.
Vase antropomorfe
Hódmezővásárhely „Gorzsa, Kovács-tanya”: vasul antropomorf a
fost descoperit în poziţie secundară şi nu se cunosc detalii legate de locul
exact al depunerii acestuia. Tot ceea ce s-a putut constata a fost că
recipientrul a conţinut oase din craniul unui bărbat cu o vârstă aproximativă
de 60 de ani5.
Descoperiri asociate ceramicii Szakálhát
Figurine antropomorfe
Battonya „Parázs tanya”: figurina a fost descoperită într-un strat de
chirpici cu o grosime de 10-12 cm, ce provine din dărâmătura unei locuinţe6.
Descoperiri associate ceramicii neolitice mijlocii
3

Lazarovici, Pădureanu 1981.
Sava 2015, 56, 101, Fig. 34-35, 48-49.
5
Gazdapusztai 1957; Farkas 2005; Trogmayer et al. 2005, 13, nr. 1; Trogmayer 2005;
Paluch 2007, Tab. 1.
6
Szénászky 1977.
4
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Vase antropomorfe
Maroslele „Pana”: 73 OBNR/77 SNR: groapă cu lungimea de 4,5
m, lăţimea de 3,7 m şi adâncimea de 1,28 m. Din punctul de vedere al
funcţionalităţii groapa a fost considerată ca folosind în vederea extragerii
lutului, ulterior devenind groapă menajeră. Autorul săpăturii presupunea şi
un rol „special” a acestei gropi, datorită descoperirii unor obiecte cu
presupus caracter cultic (figurina antropomorfă şi fragmente de lămpi)7.
Descoperiri asociate ceramicii Vinča C
Figurine antropomorfe
Hodoni „Picioroane”: piesele au fost descoperite în stratul de
cultură8.
Descoperiri asociate ceramicii Tisa
Figurine antropomorfe
Hodoni „Picioroane”, locuinţa nr. 3: a fost cercetată integral, avea o
formă dreptunghiulară, cu o lungime de 5,1 m şi o lăţime de 4,8 m; o
suprafaţă însemnată din locuinţă a fost deranjată de lucrările agricole.
Podina a fost construită, la fel ca celelalte locuinţe din această aşezare, pe o
structură de nuiele, iar zidurile au fost ridicate pe talpă de lemn. Înspre
centrul locuinţei a fost dezvelită o groapă, ce a fost considerată de provizii,
de forma unui clopot, cu diametrul de 0,6 m şi adâncimea tot de 0,6 m9. Nu
este precizat de unde provine cu exactitate figurina antropomorfă 10. Cealaltă
figurină a fost descoperită în stratul de cultură al aşezării11.
Hódmezővásárhely „Kökénydomb”: piesele ilustrate în Banner,
Korek 1949, Pl. XV/2, 4-5, 14 au fost descoperite în groapa nr. 8. Groapa de
mari dimensiuni nu a fost săpată în întregime, fiind descoperit un număr
mare de artefacte12.
Vase antropomorfe care reprezintă personaje stând pe un “tron”.

7

Vezi o descriere completă a gropii şi a întregului inventar în Paluch 2011; Paluch 2013.
Draşovean et al. 1996.
9
Draşovean et al. 1996.
10
Draşovean et al. 1996, Pl. XI/2.
11
Draşovean et al. 1996, Pl. X/6.
12
Banner, Korek 1949.
8
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Hódmezővásárhely „Kökénydomb”: în locuinţa 4 au fost descoperite
două vase antropomorfe care reprezintă personaje stând pe un “tron” 13.
Locuinţa de suprafaţă avea lungimea de 5,6 m şi lăţimea de 3 m14.
Vase decorate cu reprezentări antropomorfe
Battonya „Gödrösök”: fragmentele de vase cu picioare
antropomorfe provin dintr-o groapă cu formă neregulată, în care a fost
descoperit foarte mult material arheologic. Totodată groapa a conţinut şi
numeroase vase decorate cu reprezentări antropoorfe. Alte vase decorate cu
astfel de reprezentări au fost desoperite într-o locuinţă deranjată parţial de
amenajări ulterioare; în stratul de arsură provenit din dărâmătura locuinţei
provin numeroase vase ceramice15.
Discuţii
Ca urmare a cercetărilor arheologice efectuate de-a lungul timpului
în Bazinul Mureşului Inferior au fost descoperite numeroase reprezentări
antropomorfe (fig. 14). Un număr consistent de piese au fost descoperite în
siturile neoliticului timpuriu. Cele mai numeroase reprezentrări
antropomorfe din această etapă cronologică sunt cele 43 de figurine,
repartizate în 9 situri (fig. 1-2). Statuetele descoperite până în prezent
aparţin unor tipuri diferite; în cele mai multe cazuri corpul acestora
evidenţiază trăsături umane reprezentate schematic. Printre cele mai
abstracte piese se numără cele de la Beşenova, care sunt realizate sub forma
unei prisme pe care sunt reliefate unele trăsături umane, precum ochii, gura
şi părul. Aceluiaşi registru se poate adăuga şi figurina de la Arad “Strada
Voievod Moga”, care prezintă o formă piriformă. Alte figurine bine
reprezentate, sunt cele cu un corp cilindric alungit, pe care sunt modelate
braţele, ochii, nasul şi părul; astfel de figurine le regăsim la Pecica „Est”,
Hódmezővásárhely „Kopáncs, Zsoldos- tanya”, ori Hódmezővásárhely
„Kotacpart, Vata-tanya”. Regăsim şi piese ce prezintă un posterior bine
reliefat, fără alte detalii, dar şi unele cu organele genitale ilustrate printr-un
triunghi, sâni şi fund proeminent, precum cele de la Bucova. Pe lângă
figurinele deja menţionate, în 1955 a fost descoperit la Hódmezővásárhely
“Gorzsa, Kovács-tanya” un vas cu trăsături antropomorfe (fig. 3); piesa are
fundul bine pronunţat, de asemenea picioarele, mâinile, ochii şi nasul sunt
redate schematic. Tot neoliticului timpuriu îi sunt caracteristice cele câteva
vase decorate cu reprezentări antropomorfe (fig. 4). Toate cele cinci
13

Banner, Korek 1949, Pl. III/1-4.
Banner, Korek 1949.
15
Goldman 1978, Abb. 1-11, 13-16; Taf. I-XII, XIV-XV.
14

26

exemplare cunoscute sunt realizate în relief, prin modelarea pastei vasului.
Trei dintre vase păstrează un decor complex format dintr-o siluetă umană,
realizată mai mult sau mai puţin schematic, încadrată de siluetele unor
animale.
Pentru etapa neoliticului mijlociu regăsim foarte puţine astfel de
reprezentări: trei figurine şi un vas ce reliefează o siluetă umană. Printre cea
mai reprezentativă figurină se numără cea de la Battonya „Parázs tanya”
(fig. 5), care are părţile corpului reprezentate realist. Totodată vasul
antropomorf de la Maroslele „Pana” este construit foarte complex (fig. 6);
din câte ne putem da seama membrele inferioare şi partea posterioară sunt
bine realizate. Numărul mic de reprezentări antropomorfe arondate
neoliticului mijlociu poate avea mai multe explicaţii; printre cele mai
plauzibile se numără stadiul actual al cercetărilor şi definirea precară a
acestui scurt orizont cronologic.

Fig. 14. Repartiţia descoperirilor în funcţie de etapa cronologică.
Cât priveşte ultima etapă cronologică a neoliticului, se observă
numărul mare de descoperiri cu caracter antropomorf. Acest fapt se
datorează şi stadiului cercetărilor, cunoscut fiind faptul că tell-urile neolitice
au reprezentat un punct de atracţie pentru arheologii din toate timpurile. La
fel ca în tot neoliticul acestei micro-zone figurinele sunt bine reprezentate,
deşi sunt mult mai puţine decât alte tipuri de reprezentări antropomorfe, ca
de pildă vasele decorate cu astfel de decoruri. O parte dintre statuete sunt
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realizate foarte realist, ieşind în evidenţă trăsăturile feţei (fig. 10), altele sunt
schematic modelate (fig. 11/1-2, 10). De asemenea sunt cunoscute şi câteva
vase antropomorfe, precum cele de mici dimensiuni de la Chesinţ „Ocop”.
Altă variaţie a acestui tip de reprezentări sunt celebrele vase modelate sub
forma unor siluete umane ce stau pe un „tron” (fig. 12). Cele mai numeroase
reprezentări ale corpului uman le regăsim în decorurile pe diverse tipuri de
vase. Larg răspândite sunt vasele decorate cu siluete umane redate
schematic (fig. 7; fig. 9), dar sunt cunoscute şi reprezentări ale unor feţe
(fig. 13/1-2), ori siluete redate în relief pe corpul recipientului ceramic,
dintre care de departe se remarcă cea de la Sânpetru German „Cărămidărie”
(fig. 13/4). Alături de tipurile deja enumerate pot fi evocate numeroase
picioare umane, care aparţin probabil unor statuete, ori reprezintă suportul
unor vase (fig. 8).
Privitor la contextul descoperirilor, am constatat că o parte
consistentă dintre artefactele puse aici în discuţie sunt descoperite
întâmplător sau în rapoartele de săpătură detaliile privitoare la acest aspect
sunt omise. Totuşi, am putut observa că cele ale căror context este ştiut,
provin în exclusivitate din spaţii ce pot fi atribuite sferei domestice, ca de
pildă umplutura unor gropi, ori resturile unor locuinţe. Trebuie precizat că
nici un mormânt nu a conţinut ca inventar funerar artefacte cu caracter
antropomorf. Cu toate acestea, chiar şi în cazul artefactelor al căror context
este foarte bine documentat (de exemplu Maroslele „Pana”, Pecica „Est”
etc.) este imposibil de reconstituit utilitatea pieselor în cauză. Chiar şi în
cazul vaselor decorate cu reprezentări antropomorfe, unde utilitatea imediată
a acestora este subînţeleasă, nu putem invoca folosirea lor în acte cu caracter
ritualic fără a avea dovezi concludente în acest sens. Singurul exemplu ce
poate fi pus în legătură cu activităţi ce ţin de sfera credinţelor religioase ar fi
vasul antropomorf de la Hódmezővásárhely „Gorzsa, Kovács-tanya” în care
au fost descoperite fragmentele craniului unui bărbat. De remarcat şi în acest
caz că vasul nu a fost descoperit in situ, ci a fost recuperat ulterior de către
arheologi.
Concluzii
Ca observaţie generală ce se desprinde în urma analizei efectuate ar
fi că această micro-regiune nu diferă faţă de zonele vecine, Banat, Crişana,
ori Câmpia Tisei. Pe toată durata neoliticului (aprox. 6000-4500 BC)
reprezentările antropomorfe au fost prezente, cu precădere în etapa timpurie
(aprox. 6000-5500/5400 BC) şi târzie a epocii (aprox. 5000-4500 BC). Cele
mai răspândite tipuri de reprezentări sunt statuetele şi vasele cu decoruri ale
unor siluete umane, dar pot fi amintite şi vase cu forme antropomorfe. În
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privinţa contextelor în care au fost descoperite artefactele, acolo unde se
poate preciza, toate provin din spaţiul domestic. Dintre acestea, majoritatea
au fost găsite în diverse tipuri de gropi, ori locuinţe. Dovezile arheologice
existente nu indică faptul că reprezentările antropomorfe analizate aici ar
putea fi puse în legătură cu activităţi de sorginte sacră, poate cu excepţia
vasului neolitic timpuriu de la Hódmezővásárhely „Gorzsa, Kovács-tanya”.
În virtutea paradigmei contemporane de abordare a unor artefacte
precum cele studiate aici, ar trebui ca încercarea de descifrare a simbolisticii
acestora să fie abandonată. Lipsa scrisului din preistoria europeană
împiedică oferirea unor răspunsuri privitoare la sistemul de credinţe a
comunităţilor umane. Din considerentul exprimat, afirmaţiile categorice
asupra unui astfel de subiect trebuiesc privite cu precauţie. Consider că
descoperirile arheologice pot oferi doar crâmpeie dintr-un puzzle ale cărui
dimensiuni pot fi doar bănuite. Astfel, explicaţiile oferite cu prilejul
publicării unor descoperiri arheologice ce ar putea indica că ne aflăm în
prezenţa unui ritual sunt neavenite în lipsa unor dovezi concludente.
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Cetatea Zărand şi Comitatul Zărand
Vasile Faur,
Ineu, jud. Arad

Zărandul, unul din cele mai interesante ţinuturi ale pământului
românesc se întinde la poalele de sud ale Carpaţilor Apuseni, acolo unde se
zămislesc şi curg apele Crişului Alb. Numele l-a împrumutat de la aşezarea
cu numele Zărand, din câmpia Crişului Alb, aşezare în care este atestată cea
mai veche cetate de pământ din ţinutul căruia îi dă numele.
Comitatul Zărand şi Ţara Zărandului corespund aceleiaşi întinderi de
teren care însoţeşte Crişul Alb de la zămislire, în regiunile aurifere ale
Apusenilor, până în mănoasele câmpii ale Tisei, motiv pentru care se mai
numea şi comitatul Crişului. Băştinaşii zărăndeni, istoricii, geografii şi
scrierile care se referă la el îl numesc cu una din numirile de mai sus, văzând
în el ţinutul cu cele mai multe bogăţii aurifere ale României, un loc plin de
istorie, un teritoriu în care mereu s-a întâmplat ceva. Zărandul a fost unul
dintre cele mai mari şi, în acelaşi timp, unul dintre cele mai naturale unităţi
geografice, politice şi administrative din vestul României. Ţinut în care
trăiau cnezi şi voievozi români, cunoscuţi sau necunoscuţi de istorie şi de
noi, urmaşii lor, Zărandul a fost de la început şi până la desfiinţare, aşa
cum spunea un contemporan al absolutismului austriac „o Românie mică”
sau cum îi spuneau chiar ungurii „o Dacie mică”.
Ca o consecinţă a expansiunii teritoriale maghiare spre răsărit, acest
ţinut a fost mereu frustrat în întinderea sa spre apus, rămânând în cele mai
dese cazuri cu teritoriile montane, de la Hălmagiu spre est. Ca unitate
administrativ-teritorială, Zărandul a fost desfiinţat, dar pământul şi oamenii
care se legaseră de el printr-o tovărăşie multiseculară a zeci de generaţii au
rămas aceiaşi, formând o indiscutabilă unitate geografică, economică şi
socială a Ţării Zărandului. Dacă Zărandul, ca unitate teritorială, a avut în
cursul vremurilor întinderi care au variat după nevoile şi porunca
stăpânirilor momentului, Ţara Zărandului, ca întindere geografică şi
tradiţională, a rămas aceeaşi. Mulţi dintre cei care s-au ocupat de Zărand au
limitat ţinutul la cele două plăşi din nordul judeţului Hunedoara, plasa Brad
şi plasa Avram Iancu, limitare incorectă din toate punctele de vedere:
geografic, istoric, politic şi economic. Fie că se numeşte pur şi simplu
Zărand, Ţara Zărandului sau comitatul Zărand, acest ţinut îşi are întinderea
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sa tradiţională, formând o perfectă unitate geografică, economică, etnică şi
socială.
Dacă solul Zărandului, în marea lui parte, este zgârcit cu omul, în
schimb, subsolul a fost şi mai este încă foarte darnic, deşi din bogăţiile lui sau înfruptat îndeosebi străinii care s-au aşezat aici. În partea de sud-est a
Zărandului se găseşte cea mai mare şi cea mai bogată parte din zona
auriferă a Apusenilor şi-n acelaşi timp şi cea mai importantă regiune
auriferă din Europa. Un ţinut oarecare nu este numai o parte din scoarţa
pământului, oricâtă bogăţie ar reprezenta acesta. El este, înainte de toate,
viaţă şi suflet, iar Ţara Zărandului poartă în întregime pecetea sufletului
românesc.
Locuitorii acestui ţinut, oameni care s-au înfrăţit cu pământul
Zărandului au fost întotdeauna românii sau strămoşii lor: daco-geţii, romanii
sau agatârşii. Pe aici, alte neamuri de popoare istoria nu cunoaşte, decât pe
aceia care, în mod vremelnic, au trecut pe la noi sau au avut, uneori,
administraţia în mâinile lor, ţinută de puterea armelor. Aceştia din urmă, fie
că au venit în numele administraţiei pe care o reprezentau, fie că au venit
pentru bogăţiile din măruntaiele pământului acestuia, n-au făcut decât să-i
exploateze pe băştinaşi şi avutul lor.
Străinii, vremelnici aici, au avut totdeauna conştiinţa că s-au aciuat
într-o ţară care nu le aparţine şi, de aceea, au avut comportamentul
colonistului venit să se pricopsească în pripă, pe pământ străin. De pe
pământurile mai bune din acest ţinut al aurului, băştinaşii au fost mereu
înghesuiţi spre dealurile golaşe şi printre văgăunile acestora, iar exploatarea
bogăţiilor subsolului şi ale solului bun a fost un apanaj exclusiv al străinilor,
iar zărăndeanul a oferit numai braţul ieftin de muncă. În lucrarea sa,
Doctrina prescripţiei achizitive şi suveranitatea teritorială, George Sofronie
îl citează pe geologul austriac Hacquet, care, străbătând Transilvania prin
anii 1763-1764, scria în notele sale de călătorie (publicate în anul 1790, la
Nürnberg): Neamul acesta neglijat şi asuprit are parte de pământurile cele
mai rele din întrega Ţară. Nu-i destul că românii, numai cerul ştie cu ce
drept, sunt surghiuniţi de către celelalte neamuri din Principat, pe
pământurile cele mai pustii şi cele mai părăsite, dar chiar şi acestea li se
răpesc, îndată ce sunt lăbzuite şi desfundate de români, cu sudoarea feţei
lor, pentru cultura porumbului.… Oricum să fie, naţia românească are şi în
ceia ce priveşte mulţimea, ca şi dreapta stăpânire a Ţării meritele ei
proprii.
Nicăieri pe teritoriul românesc, n-a fost atâta frământare şi zbucium
ca în viaţa oamenilor din Zărand. Aşa cum a fost de zbuciumat pământul
Zărandului în epoca sa de adânci frământări geologice din timpul aşezării
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sale în formele de azi ale lui, tot aşa de zbuciumată a fost şi viaţa
zărăndenilor până în vremurile noastre, fiind parcă o strânsă şi tainică
legătură genetică între pământul şi oamenii Zărandului.
Poate că, nicăieri în altă parte a ţinuturilor ardelene, nu se poate
spune cu mai multă dreptate despre oameni că sunt înfrăţiţi cu pământul, ca
despre aceşti zărăndeni, care poartă stigmatul destinului ereditar al
pământului din care au răsărit.
Zărăndenii au dat veacuri de-a rândul martiri în lupta pentru
independenţa politică, socială şi economică a neamului, prin care au
răscumpărat cu atâta dăruire şi eroism dreptul lor şi al neamului întreg la
existenţă.
Glia Zărandului e presărată în lungul şi-n latul ei cu mormintele în
care s-au înfrăţit pe vecie zărăndenii crişeni şi moţi. Oamenii din fiecare
colţişor al Zărandului îţi spun câte o frântură din povestea trecutului lor,
care e însăşi epopeea bunicilor şi străbunicilor lor, păstrată în nimb de
aureolă în amintirea generaţiei de azi. Călcând pământul de atâtea ori stropit
cu sânge românesc zărăndean, parcă te simţi mai aproape de sufletul
românesc şi de tot zbuciumul prin care a trecut acesta. Dacă te-ar duce
gândul numai la răscoala din 1784 a lui Horea şi la revoluţia din 1848 a lui
Iancu, izbucnite amândouă în Zărand şi consumate în mare parte tot în
cuprinsul acestui ţinut, ţi-ai da seama de viaţa de zbucium a zărăndenilor.
Zărandul a fost pământul care a văzut cele mai multe şi mai crâncene
revolte româneşti. Bogăţiile aurifere au adus zărăndenilor exploatare, viaţă
grea şi ridicări la revolte. Totuşi, viaţa în Zărand s-a scurs, în mare măsură,
în strânsă legătură cu exploatarea zăcămintelor aurifere. Participant direct
sau indirect la exploatarea bogăţiilor aurifere, sau implicat în alte ramuri ale
economiei rurale, viaţa zărăndeanului s-a confundat cu însăşi istoria
exploatărilor miniere.
Zărandul, dispărut ca unitate teritorială din vechile şi noile
administraţii, a rămas şi va rămâne un simbol al caracterului naţional,
al românismului, un ţinut care şi-a păstrat identitatea naţională într-un
conglomerat de interese confesionale şi etnice, determinate de bogăţiile
subsolului.
Primele informaţii despre cetatea Zărand (conform cercetărilor
noastre) ni le dă Anonymus, cronicarul regelui Bela al Regatului Ungar.
În jurul anului 900 d.Hr., ungurii s-au aşezat în Câmpia Panoniei,
situată în Europa Centrală, mărginită de Munţii Carpaţi, Alpi şi Balcani,
cuprinzând regiuni din Ungaria, din vestul României (Crişana şi Banat), din
Serbia, Croaţia, Austria şi Slovacia de astăzi.
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În vremuri străvechi, în Câmpia Panoniei s-au perindat neamuri
sarmatice şi celtice. În sec. I î.Hr., teritoriul a fost cucerit de romani iar în
jurul anului 10 d.Hr., teritoriul din sudul şi vestul Dunării a devenit
provincie romană de sine stătătoare, cunoscută sub numele de Pannonia. În
anul 375, hunii i-au învins pe ostrogoţi, pornind din nordul Mării Negre spre
Câmpia Tisei. Predecesorul lui Attila şi-a stabilit centrul imperiului hunic în
fosta provincie romană Pannonia.
După moartea lui Attila, imperiul hunilor a fost nimicit de popoarele
migratoare (gepizi, avari, longobarzi, slavi şi franci) care au trecut peste
Pannonia înainte de venirea ungurilor.
Sub conducerea lui Arpad (896-907), ungurii, neam din familia
popoarelor ugro-finice, au migrat din zona Munţilor Urali spre vest,
ocupând teritoriile dintre Dunăre şi Tisa din Câmpia Panoniei, de unde, cu
scopuri prădalnice şi de cucerire teritorială i-au atacat mereu pe voievozii
valahilor.
Venirea ungurilor acolo nu s-a făcut cu gândul de a se statornici pe
aceste locuri, Arpad şi neamul său n-au avut astfel de preocupări. Nomazii
războinici unguri aveau nevoie de păşuni întinse pentru animale şi de
mijloace de trai pentru oameni, pe care le găseau tocmai pe aceste
pământuri. Îndeletnicirile de bază ale ungurilor erau creşterea animalelor,
înfăptuită prin păstoritul nomad, vânatul şi pescuitul, fiind nepricepuţi în
cultivarea pământului. Creşteau cai şi vite cornute, oile şi porcii fiind
animale crescute foarte târziu, odată cu sedentarizarea acestui neam. Timp
îndelungat, după statornicirea lor în Pannonia, ungurii locuiau în corturi,
creşteau animale şi organizau expediţii prădalnice împotriva neamurilor din
vecinătatea lor. Obişnuirea nomazilor unguri cu viaţa statornică s-a făcut în
perioade lungi de timp, aşezându-se pe locul vechilor cetăţi de pământ ale
avarilor, ori prin satele locuite de populaţia autohtonă sedentară şi
transhumantă. După modelul acestora, ungurii şi-au organizat primele
aşezări gospodăreşti, cu locuinţe din pământ bătut sau lemn şi acoperite cu
trestia bălţilor.
Anonymus consemnează că, în jurul anului 900, ducele Arpad dă
lui Velek şpanatul Zărandului (dedit comitatum Zarand), adică cetatea
Zărand şi întreaga regiune. Acestea două constituiau o unitate teritorialadministrativă valahă, pe care Velek şi trupele sale o ocupa.
Anonymus scrie despre aceste întâmplări istorice în paragraful 52 al
lucrării sale, lăsând a se înţelege că ducele Arpad donează ţinutul Zărandului
comandantului de oşti Velek pentru servicii credincioase şi fapte de arme,
ceea ce întăreşte informaţia că Zărandul a constituit o provincie deosebită a
părţilor româneşti ale Ungariei, încă din vremea ducelui Arpad. Există şi
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varianta mai puţin discutată şi admisă de istorici că Velek, prim-ocupant al
acestor teritorii zărăndene, ar fi luat hotărârea de a le păstra pentru sine şi
nemotenia (stirpea) sa, iar ducelui Arpad, prin forţa împrejurărilor istorice,
rămânându-i doar rolul de acceptare a ocupării teritoriului.
Am putea deci face afirmaţia că Anonymus, vorbind despre
şpanatul Zărand, cetatea şi împrejurimile ei, le numeşte simplu,
comitatul Zărand şi că aceasta rămâne prima referire istorică rămasă în
înscrisurile ungureşti privind comitatul şi ţinutul Zărandului. Având în
vedere vremea faptelor istorice, respectiv vremea lui Arpad, putem
concluziona importanţa istorică deosebită a celor petrecute în acele timpuri
(aproximativ în anul 900).
Informaţii despre cetatea Zărand ne dă şi istoricul Fábián Gábor, în
anul 1835, informaţii preluate şi completate apoi, în anul 1882, de Pesty
Frigyes, statisticianul oficial al Ungariei şi membru al Academiei de Ştiinţe
a Ungariei.
Conform celor doi istorici, cetatea de pământ Zărand era aşezată
la nord de cetatea Vilagăşului (Şiriei), departe de munţi, pe un teren şes,
unde, la începutul secolului al XlX-lea, se mai puteau vedea urmele vechilor
şanţuri mari, scobite în pământ. Menţionarea ei la nord de cetatea Vilagăş
se referă la poziţionarea în teren a cetăţii Zărand faţă de cetatea Şiria, care a
fost construită mai târziu (după 1241), după năvălirile tătare. Ambele cetăţi
(Zărand şi Şiria) au putut fi identificate pe teren în momentul când cei doi
istorici îşi scriau operele.
Cetatea Zărand era „una din cele mai vechi cetăţi ale Ţării
Ungariei pe care înaintaşii noştri [ungurii n.n.] au găsit-o aici stând în
picioare“, notează cei doi istorici. Pentru istoria românilor şi a Zărandului,
informaţia este extrem de importantă, pentru că a fost consemnată chiar de
doi istorici cu valoare incontestabilă în istoriografia Transilvaniei şi a
Ungariei. Prin esenţa sa istorică, informaţia atestă şi susţine faptul că, la
venirea ungurilor în părţile zărăndene, românii erau organizaţi
administrativ-teritorial, aveau conducători locali şi o cetate, care era
centrul politic şi administrativ al zonei, având o întindere relativ mare, în
pertinenţele sale intrând şi localitatea Gyula.
Fiind una din cele mai vechi cetăţi, cetatea Zărand a dat numele
său atât comitatului cât şi ţinutului. Istoricul Pesty Frigyes notează în
scrierile sale că „numele de comitat al Zarandului a fost folosit încă din
vremea căpeteniilor noastre [vremea primilor conducători unguri n.n.]”.
Teritoriile cetăţii Zărand se întindeau până în pământurile care mai
târziu vor forma o parte a comitatului Békés şi vor deveni pertinenţe ale
viitoarei cetăţi Gyula (care, în vremea lui Arpad, nu era construită). De
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cetatea Zărand aparţineau în acele vremuri aşezările Szerhet, Karako, Alba,
Varo şi Vari, cea numită Vari (Gyula Vari) fiind poziţionată, ca locaţie, în
apropierea locului unde se va construi viitoarea cetate Gyula.
Zărandul, unitate teritorială valahă cu reşedinţa în cetatea cu
acelaşi nume, a fost un teritoriu organizat administrativ după modelul
cnezatelor sau voievodatelor româneşti, o „ţară” pe care regele Ştefan I,
când a reorganizat teritoriile regatului său, a recunoscut-o ca atare. A
schimbat doar forma autohtonă de denumire („ţară”) şi a înlocuit-o cu aceea
de „comitat”. Acest lucru se evidenţiază retrospectiv dintr-o scrisoare regală
(act administrativ) emisă în 1231 de către regele Bela IV, prin care acesta
întăreşte posesiunea Episcopiei de Eger asupra unor moşii. Actul respectiv
(scrisoarea emisă de cancelaria regală) întăreşte, prin semnătura regelui
Ştefan, donarea satului Nevek (Neva) de pe Crişul Alb, cu o moară şi
dreptul de vad al Crişului în proprietatea Episcopiei de Eger (Agria).
Registrul de la Oradea aminteşte în două locuri, paragraful 146 şi
165, de comitatul Zărand şi de comesul curial Nuechlen (Nuechlen curiali
comite de Zarand). Despre şpanatul cetăţilor ungare, inclusiv despre cetăţile
din teritoriile valahe supuse, se vorbea cu deplină certitudine în unele acte
administrative ale regelui Andrei ll (actele din 1230), datate cu mult timp
înainte de vremea roirii tătarilor. Regele Andrei ll îl delega (împuternicea)
pe prinţul Bela, fiul său, să verifice îndreptăţirea unor donaţii de teritorii
către Episcopia de Strigoniu (Alba-Regia) şi către slujitorii acesteia. Prinţul
Bela lua înapoi de la comisul Miklos (comitele Nicolae), fratele episcopului
de odinioară al Strigoniului (Ugrin) câteva teritorii iar pe altele i le lăsa.
Comitelui Nicolae, cu 27 de moşii în 8 comitate, cu 5 moşii în teritoriul
administrativ al comitatului Zărand, i se confiscau moşiile (satele) Alba,
Karako şi Szerhet şi-i rămânâneau în proprietate satele Varo şi Vari, toate
constituind pertinenţe ale cetăţii Zărand.
Într-o altă scrisoare (act de cancelarie regală) din anul 1232, Andrei
ll îi redă comitelui Miklos (Nicolae) câteva teritorii castrense, pe care prinţul
Bela i le confiscase. Aceste acte de hotărnicie, petrecute în perioada anilor
1230-1232, pot fi considerate documente de atestare istorică a termenului
comitat, utilizat pentru denumirea unităţilor administrativ-teritoriale ale
Regatului Ungariei şi ale ţinuturilor pe care acesta le stăpânea.
În alte acte regale de hotărnicie emise de cancelaria regală ungară
după anul 1230, sunt pomenite cu numele şi alte moşii: Chomud, Inok,
Kendkut, Apas, Kupa, Baj, Dingong, Riba, Resuga şi Pusta Elek, pertinenţe
ale cetăţii Zărand. Această cetate rămăsese în picioare după construirea
cetăţilor Gyula şi Ineu, a căror soartă o împărtăşea când acestea erau în
suferinţă.
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Moşia (satul) Szerhet, aşezată lângă Crişul Alb, a fost scutită de
către rege de obligaţiile faţă de cetatea Zărand şi avea în hotar moşiile
Varsan, Bata, Bug şi Ysaac şi şase terenuri de casă ale pescarilor aserviţi
prin slujbe faţă de cetatea Zărand, terenuri pe care regele le dona
episcopului de Oradea.
În vremea aşezării lor în Câmpia Panoniei, neamul ungurilor, fără
manifestări de civilizaţie europeană, era fără puterea de a exercita o
influenţare serioasă asupra elementului uman existent deja în aceste teritorii.
Ungurii secolelor IX-XI erau stăpâniţi de forme de viaţă nomadă. Ei au
făcut cunoştinţă cu noţiunile de bază ale creştinismului prin contactul cu
valahii băştinaşi, dar, din motive politice, îmbrăţişează creştinismul roman.
Prinţul Voic, cu rang social de căpetenie, primeşte botezul creştin, luând
numele de Ştefan I. Însuşi papa îl încoronează, dându-i titlul de rege
apostolic al noului stat şi obligându-l să impună religia catolică întregului
popor. Se poate afirma deci, că statul unguresc este o creaţie a papalităţii,
care urmărea prin această politică câştigarea pentru catolicism a unor noi
popoare. Poporul ungar îşi datorează existenţa sa creştinismului catolic şi
influenţelor exercitate de către populaţiile din jur, organizarea de stat având
la bază împrumuturi luate de la popoarele europene vecine şi nu elemente
turanice.
Până la sfârşitul secolului al Xll-lea, Ungaria a rămas în locul ei de
origine, de aşezare iniţială în Pannonia, între Dunăre şi Tisa, neputându-se
vorbi despre tendinţe de cucerire teritorială spre răsărit sau de o pătrundere a
regalităţii în Ardeal. Pătrunderea ungurilor spre răsărit, în teritoriile din
stânga Tisei, a fost hotărâtă, în mare măsură, de luptele permanente purtate
între creştini şi păgâni, ocuparea teritoriilor răsăritene având drept cauze
nevoia de pământuri bogate pe sol şi în subsol şi câştigarea pentru religia
catolică a unui număr cât mai mare de adepţi. La aşezarea lor în Pannonia,
ungurii au găsit o populaţie slavă amestecată cu elemente valahe, prezenţa
românească fiind confirmată de cronici şi izvoare istorice încă în timpul lui
Atilla.
Scriind despre venirea ungurilor în Pannonia, cronicarul rus
Nestor menţionează că, la aşezarea lor pe noile pământuri, găsesc o
populaţie romano-slavă, având o organizaţie deosebită de a ungurilor,
membrii aşezărilor fiind vânători şi pescari. Prezenţa românească în
Pannonia, cu mult înainte de venirea ungurilor, e dovedită de numirile
străromâneşti şi româneşti de ape, munţi şi diferite regiuni pentru că,
este de la sine înţeles că, orice populaţie care ocupă dintru început o regiune
sau un ţinut, dă nume proprii munţilor, apelor sau aşezărilor acelui loc, fără
să primească pentru acestea numiri de împrumut de la alte populaţii.
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Trecerea ungurilor în stânga Tisei s-a făcut în timp şi în număr mic,
fiind ocupate terenurile mai ridicate din apropierea luncilor şi cele bogate în
zăcăminte, păduri, vânat şi peşte. Legăturile dintre populaţia băştinaşă şi
noii veniţi n-au fost duşmănoase în primele veacuri, deoarece ungurii,
nepricepându-se la lucrarea pământurilor erau bucuroşi că au la îndemână
populaţii care să lucreze pământul şi să le dea cereale pentru hrană.
Conform unor izvoare scrise, la venirea ungurilor, Pannonia purta
numele de Păşunile Romanilor (Pascua Romanorum) şi era ocupată de
elemente româneşti (pastores romanorum). Vechimea românească în
Pannonia o recunoaşte şi Anonymus în cronica lui, izvor pe care
ungurii îl socotesc autentic când vorbeşte despre ei, dar, când aminteşte
despre români, îi pun la îndoială veridicitatea istorică.
Expansiunea teritorială a ungurilor, din ţinuturile ocupate la
descălecare spre răsărit, începe să se accentueze abia după anul 1000,
iar din veacul al Xl-lea, urmând cursul râurilor, elementul unguresc îşi
manifestă o tendinţă tot mai puternică de pătrundere în Ardeal, căutate
fiind zonele cu bogăţii minerale pe care Pannonia nu le avea.
Pătrunderea ungurilor în ţinuturile din stânga Tisei s-a făcut destul
de târziu şi cu paşi mărunţi, Ardealul, în prima fază, având o importanţă
redusă pentru regalitatea maghiară privind ocuparea de noi teritorii. Ungurii
pătrund în Ardeal pe Crişuri, în timpul domniei lui Ladislau cel Sfânt,
ocupând, încetul cu încetul, teritoriile din câmpia cuprinsă între Tisa şi
Crişuri. Stăpânirea ungurească în Transilvania nu trebuie înţeleasă ca o mare
colonizare teritorială, unde s-ar fi aşezat un număr mare de unguri, deoarece
nu exista în acele vremuri un prisos de element unguresc, nici măcar pentru
popularea Pannoniei şi a Câmpiei Tisei. S-a observat o răspândire a
grupurilor ungureşti de populaţie în zonele miniere ale Ardealului, restul
aşezărilor ungureşti nou formate fiind rare şi răspândite în mijlocul satelor
cu populaţie românească.
Cancelariile regilor unguri s-au organizat în a doua jumătate a
secolului al Xll-lea, când a început şi întocmirea şi eliberarea de documente,
motiv pentru care, până în secolul al XII-lea, documentele ungureşti nu
pomenesc despre hotărniciile din Ardeal. Ungurii n-au venit în Ardeal ca
păstori şi plugari care să aibă un contact strâns cu populaţia românească,
aşezarea lor s-a făcut mai mult sub forma dregătorilor regali,
administratorilor de comitate şi a militarilor, cucerirea Ardealului
rezumându-se în vremurile vechi la ocuparea zonelor miniere şi a
minelor, la administrarea comitatelor.
Vechimea românească în Ardeal o dovedeşte şi faptul că, atunci
când regalitatea reuşeşte să ocupe pământul aşezat între Dunăre şi Munţii
39

Apuseni, românii aveau în fruntea lor un voievod cu atribuţii militare,
administrative şi judecătoreşti, cu largă autoritate şi putere de stăpânire
peste teritoriul său, voievodul fiind căpetenia întregii populaţii româneşti,
cârmuitorul şi judecătorul locuitorilor de sub ascultarea sa. Voievodul
Menumorut n-a avut curte şi reşedinţă statornică, dar nici cancelarie de unde
să se elibereze acte sau documente. Regatul unguresc, în tot cuprinsul său de
mai târziu, n-a avut niciodată unităţi teritoriale sau politice asemănătoare cu
cea voievodală din Ardeal. Organizarea teritorial-voievodală era un
produs specific românesc, pe care nu l-a putut distruge pătrunderea
ungurească. Nici măcar autoritatea voievodului ardelean n-au putut ungurii
s-o distrugă, cu toate încercările lor de impurificare a românismului prin
metoda colonizărilor de populaţii străine.
Administraţia maghiară din vremea regilor arpadieni a încercat
înlocuirea voievodului cu funcţia de comite, duce sau principe, dar n-au
reuşit să desfiinţeze instituţia tradiţională a voievodatului. Ungurii,
fiind puţini ca număr, au fost nevoiţi să păstreze în Transilvania
organizarea tradiţională ca formă teritorial-administrativă, deşi aceasta
era privită ca un bloc românesc periculos pentru interesele statului ungar,
motiv pentru care se fac colonizări de elemente străine în teritoriul
românesc. Dar, populaţia ungurească şi elementele străine colonizate în
Ardeal în secolele XII-XIII nu au putut să distrugă caracterul românesc
al provinciei, a cărei existenţă este pomenită în documentele de
administraţie, mai ales începând din secolul al XIV-lea, în timpul regilor
angevini.
Înscrisurile istorice care au rămas şi care dovedesc prezenţa
permanentă a elementului românesc în Ardeal sunt plângerile unor nobili
unguri privind unele acte săvârşite de cnezi şi iobagi din satele româneşti şi
unele înscrisuri care dovedesc dări şi impozite specifice, plătite de români
către episcopiile catolice sau sarcini fiscale către capitlul zonal.
În ultimele secole ale mileniului I î.Hr. şi primele secole ale
mileniului I d.Hr., văile Crişurilor, până la Tisa precum şi teritoriul dintre
Tisa şi Dunăre erau locuite de comunităţi autohtone ale geto-dacilor,
formate în decursul vremurilor. După retragerea administraţiei civile şi
militare romane, înaine de venirea valului de popoare migratoare, în aceste
ţinuturi, s-a cristalizat un popor nou şi o limbă nouă. Populaţia nou formată
vorbea o limbă al cărei fond principal de cuvinte latin avea şi elemente de
origine dacă. Cu venirea slavilor, caracterul romanic al populaţiei autohtone
nu a putut fi schimbat. Slavii au fost asimilaţi de băştinaşi şi s-a format
poporul român, numit vlah de către străini. Vlahii au fost semnalaţi în
sursele epocii nu numai ca entitate etnică dar şi în cadrul organizaţiilor
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lor autohtone, ca un popor ce avea structuri politice, militare şi
ecleziastice bine închegate şi structurate.
După ocuparea teritoriilor dintre Tisa şi Munţii Apuseni, statul ungar
începea organizarea administrativă a teritoriilor ocupate, prin înfiinţarea
comitatelor şi delimitarea hotarelor localităţilor cuprinse în comitate. Regele
Ştefan I a organizat regatul său după modelul administrativ occidental,
împrumutând atât forma de organizare teritorială cât şi denumirea de
comitat. Teritoriile ocupate de unguri le-a delimitat ca unităţi teritorialadministrative, numindu-le comitate, iar cnezatele şi voievodatele valahe lea păstrat ca suprafeţe teritoriale, schimbâdu-le doar denumirea valahă
autohtonă cu cea de comitat.
În 1241 Ungaria şi Zărandul au fost atacate de hoardele tătare care
au învins trupele regale ungare, motiv ce a determinat regalitatea să
construiască pentru apărare (după 1241), în locul cetăţilor de pământ, cetăţi
de piatră, amplasate pe înălţimi sau în locuri strategice, de unde să se poată
supraveghea o zonă mai mare şi căile de acces. În această perioadă, s-au
construit cetăţile Gyula, Şiria, Ineu şi Dezna, rolul istoric al cetăţilor de
pământ fiind luat de cetăţile de piatră nou construite, care, până la apariţia
armelor de foc, au devenit aproape inexpugnabile.
Cetatea Şiria nou construită a devenit reşedinţa conducerii
comitatului Zărand până în 1557, când, o parte din teritoriul Ungariei a fost
ocupată de oastea otomană iar conducerea comitatului Zărand s-a retras la
Baia de Criş, comitatul fiind inclus în Principatul Transilvaniei vasal faţă de
Poarta Otomană. După înfrângerea şi alungarea turcilor din Ungaria, prin
pacea de la Karlowitz, din 1699, comitatul Zărand şi-a pierdut din
importanţă şi identitate, fiind mereu ciuntit şi reîntregit, în contextul disputei
permanente dintre Principatul Transilvaniei şi Regatul Ungar.
Până în secolele IX-X d.Hr., aşezările Zărandului din lungul Crişului
Alb, din Munţii Zărandului şi din Munţii Codru-Moma ori din depresiunile
zărăndene îşi aveau numele lor, folosit de autohtoni. După ocuparea zonei
de către unguri şi organizarea administrativă şi politică a ţinuturilor ocupate,
conducerea regatului, în scopul organizării şi apărării teritoriilor, a delimitat
hotarele dintre aşezările omeneşti şi dintre comitate. În cele mai multe
cazuri, s-au păstrat vechile denumiri ale aşezărilor folosite de populaţia
băştinaşă dar s-au impus şi nume noi, cu rezonanţe ungureşti.
În unele cazuri, vechile nume date de populaţia valahă, autohtonă, au
fost schimbate în aşa măsură de cancelariile ungureşti, încât cu greu se mai
puteau recunoaşte cele originale. Dar, vechile denumiri valahe de locuri şi
oameni s-au păstrat în vorbirea populaţiei, cele maghiarizate fiind întâlnite
şi folosite doar în administraţie şi cancelarii. Ca urmare, ele s-au transmis
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prin viu grai din generaţie în generaţie, încât le întâlnim şi astăzi, păstrate în
forma lor din vechime.
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Abstract
Studiul prezintă cele mai importante momente din timpul luptelor
dintre creștini și turcii otomani, care s-au desfășurat pe teritoriul Banatului
pe parcursul anilor 1551 și 1552. În același timp sunt prezentate și alte
evenimente politice, diplomatice, etc. care au condus la cucerirea zonei de
către otomani.
Autorii au considerat că cea mai bună modalitate de prezentare a
evenimentelor este sub forma unei înșiruiri cronologice a evenimentelor,
fără comentarii suplimentare. Punem, astfel, la dispoziția istoricilor și
pasionaților de istorie prezentul studiu care cuprinde preambulul cucerii
otomane și evenimentele anului 1551.
Cuvinte cheie/key words: otomani, trupe imperiale, Banat, asediu,
Timișoara

Banat has always been one of the first regions from north of
Danube that had to face the ottoman offensive. From the first contacts, in
1366 in Bulgaria, until the first raids upon this territory, only 25 years had
passed.
The resistance opposed by the local communities took a longer
period of time, and it lasted for 163 years (1389 – 1552). Entire generations
of natives and also of armies that came from outside, managed to keep a
political and military balance in this area situated between the lower and the
middle Danube.
At a given time this military resistance started to loosen. The
central power was no longer able to organise the army and to deploy
military campaigns against the ottomans. The local population, un-sustained
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by the royalty and subject to a continuous pressure, has psychologically
abandoned the ideal of the fight against the ottomans. In the following
preamble, our objective was to present the premises that led to this political
and military reality.
The difficult political and military situation, both internally and
internationally, led to the falling of Banat under the Ottoman sphere of
influence. The apparent so called “quiet” period that lasted until 1550 was
the result of the diplomatic ability displayed by Zápolya family and Petru
Petrovici - count of Timiș and the loyal servant of Zápolya family in Banat.
They created the Principality of Transylvania in 1541 and thus stopping the
ottoman military campaigns over these parts.
Cardinal Martinuzzi’s duplicitous political game, the incapacity of
queen Isabela to understand the profound meanings of this game, the
ambitions of the Habsburg emperors to integrate the Principality into their
possessions, have represented the premises that led to the military
campaigns for the conquest of Banat during 1551 and 1552. The military
occupation of the Principality of Transylvania by the Habsburgs and the
installation of their administration enraged the Sultan, Soliman I, who
considered these territories to be under the ottoman sphere of influence.
What followed was just a mere consequence of this decision. The effect of
the consequences lasted for 164 years, from 1552 to 1716, and it meant the
shifting of the area under an oriental influence, rather a European one.
Because a lot has been written about these intentions, games,
events and campaigns, we considered it was a good way of presenting the
events of these two years in the shape of a chronological repertoire. There
are both advantages and disadvantages in adopting such a working
methodology. Some of the advantages might be the easiness the texts are
being read, the precision and accuracy of the events; among the
disadvantages we might remember that this factual presentation of the
events deprives the reader from seeing the whole picture. It is why we have
added bibliographical mentions in the footnotes immediately after each
event.
Our aim was not to create an exhaustive study; we could not afford
to make any comments and observations but realise an objective, direct and
synthetic presentation of the end of a Christian world, at least politically and
administrative. The final objective is to put at historians’ disposal and those
directly interested a simple working instrument.

The preamble of the Ottoman conquest of Banat
44

1521 – The ottomans conquer Belgrade.
1522 – The ottomans conquer Orșova.
1524 – The ottomans conquer Severin.
26th August 1526 – The battle of Mohács is won by the ottomans. The
Hungarian king dies on the battle field; the fight for the throne begins,
involving the Habsburgs and Ioan Zápolya, the Transylvanian voivode.
1529 – The ottomans unsuccessful siege of Vienna.
18th August 1529 – Ioan Zápolya’s solemn act of submission to the
ottomans and the beginning of their suzerainty over the entire area
(Transylvania, Partium and Banat).
1532 – The second ottoman siege of Vienna.
1538 – The two Christian opponents signed a peace treaty at Oradea.
29th August 1541 – The day Transylvania turned into an autonomous
Principality under the ottoman suzerainty. Banat joined the same ottoman
suzerainty due to Petru Petrovici, a loyal subject to Zápolya family and to
the ottomans.
4th - 10th September 1541 – The instauration of the Ottoman suzerainty over
the Principality of Transylvania.
1542 – The Roman-Catholic bishop Gheorghe Martinuzzi is appointed
governor of Transylvania. He made himself conspicuous due to his
duplicitous politics towards the two opposing parties.
1st August 1544 – The Diet of Turda establishes the monetary and
administrative unification of the Principality made out of the former
voivodeship, Partium and Banat. Petru Petrovici keeps all his positions and
prerogatives, whether they were offered by the ottomans or the Habsburgs.
29th March 1545 – The sultan insists that the prince of Transylvania should
cede some fortresses in Banat. The most curious example is that of Beҫej onej on
Tisa fortress which was ceded to the ottomans during this year. According
to the Islamic laws the land where the five daily prayers had taken place and
where ottoman money could be found, that land cannot be given back to the
Christians. Although the fortress had been under the ottoman rule for six
months, it is ceded to Petru Petrovici, count of Timiș.
8th September 1547 – The signing of a secret treaty between Ferdinand of
Habsburg and Gheorghe Martinuzzi, cardinal and also Transylvanian
politician, consented the ceding of the Principality of Transylvania to the
Habsburgs. This treaty had been signed without the knowledge of queen
Isabela and her son, Ioan Sigismund Zápolya – the prince of Transylvania.
1550 – Isabela Zápolya is asking the sultan – in the behalf of her under-aged
son – the replacement of Martinuzzi with Petru Petrovici, count of Timiș
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and commander of the Principality troops, loyal to Zápolya family and to
the sultan.
1550 – Once appointed governor, Petrovici enters the Principality with his
troops, the ones sent by the Romanian voivodes and the ottomans ones led
by the beylerbeg of Buda.
1550 – Martinuzzi wins the Szecklers on his side and pushes back
Petrovici’s troops.
November 1550 – Queen Isabela asks the ottoman beylerbeg to withdraw
from the Mureș valley, where he had already entered. The Ottoman Empire
requires the ceding of the Beҫej onej on Tisa fortress and the enhancement of the
tribute to 40 – 50.000 ducats.
The year 1551
5th February – Toma Nadasdi writes a letter to the emperor telling that
Transylvania was the key for conquering Hungary, and once the Principality
would be under ottoman rule Hungary could no longer be conquered1.
7th February – Lugoj and Caransebeș are under the control of the emperor
Ferdinand2.
31st March, Aiud – Gheorghe Martinuzzi writes to the emperor letting him
know that the delegates from Lugoj and Caransebeș have been sent to the
imperial court and is asking the emperor to receive them and to promise the
appointment of a leader out of them – just as they asked – as they represent
an armed force with special military skills3.
April – Isabela Zápolya’s request for help cannot prevent the falling of the
Principality into the Habsburgs.
1st May – The emperor writes Martinuzzi about the fact that he had received
the delegates from Banat and that he would send imperial troops there4.
19th May – The second in command in the Hunedoara fortress, writes about
the fact that the Margina and Mănăştiur fortresses are being held by the
imperial Habsburg troops for a week now.
Jesus’s ascension to Heaven Holiday, Alba Iulia - Isabela Zápolya
granted the Romanian nobles from Lugoj, Diplomas of Nobility for their
many military merits and also a coat of arms depicting a wolf in the middle;
Eudoxiu Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria Românilor, vol. II, 4th part,
București, 1982, p. 516.
2
Ováry Lipot, A Magyar Tudományos Akadémia tőrténelmi bizottságának oklevélmásolatai, I-II, Budapesta, 1890-1894, p. 93.
3
Eudoxiu Hurmuzaki, op. cit., p. 537.
4
Idem, p. 546.
1
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these trappings could be worn by the nobles in all public and private
manifestations5.
The same day – Petru Petrovoci writes to Mustafa-bey about the ceding of
the Principality to the Habsburgs6.
No date – At the Principality Diet held in Alba-Iulia, a sultan’s messenger
has arrived requiring oath of allegiance, the tribute and the fortress Beçej on
Tisa for the ottomans to be at peace in Banat area.
4th June – Imperial troops made out of 7.000 mercenaries under the
command of General Giovan Battista Castaldo enter the Principality of
Transylvania.
5th July – The news in Vienna tells about the fact that Martinuzzi had
pushed Zápolya’s family followers out of the Principality7.
13th July – The sultan in Istanbul writes a letter to Martinuzzi letting him
know about his willing to help, as the Principality belongs to the Porte, and
he does not accept another ruler there8.
17th July – Martinuzzi writes the Emperor about the fact that in the fortress
of Timișoara there are a lot of goods hidden there, either left from the dead
nobles or for other reasons. Jakšić’s family goods are there and also other
belongings of the same family taken from different personal fortresses are at
Timișoara, and also some stuff taken from Șoimoș fortress9.
21st July – Queen Isabela and her son back down from the Principality
throne, which goes under the imperial administration. The imperial general
Castaldo informs about the ottoman entrance in Muntenia (Walachia) and
their approach to the Banat borders10.
26th July – Imperial troops march towards Banat – taken into imperial
custody – to defend the area; their commanders are Giovanni Batista
Castaldo and Andrei Báthory. Ștefan Losonczy and Gheorghe Seredy arrive
in Banat in front of cavalry troops and Aldana leading the Spanish and
German infantry11.
31st July – From Cluj, Martinuzzi writes that Petru Petrovici’s men came to
him asking to reconcile with the sultan otherwise Timișoara and the other
southern fortresses would fall into the imperial hands. Martinuzzi had
5
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already sent Andrei Báthory with an army of 1.500 men to occupy these
fortresses for the Habsburgs12.
3rd August – Aldana together with 400 Spaniards and 100 German
mercenaries are heading to Lugoj and Timișoara. They reach the latter on
August 10th.
3rd August – Vizier Mehmed Sokollu (Socolovici) informs Martinuzzi
about the ottomans crossing the Danube; he knows about his betrayal and
asks him which side he really is; he also lets him know that his army
consists of 8.000 janissaries, 100.000 akinji (regular light cavalry) and 13
sanjakbeys with their troops; extra 70.000 tatars, Romanian voivodes, the
beys of Vidin and Silistra as well13.
July-August – An ottoman army commanded by Mehmed Sokollu after
passing through Sofia-Niș-Petrovaradin reaches Banat borders. Another
army comes from Țara Românească (Walachia) to Transylvania; both
armies have the declared intention to take Transylvania and Banat back
from the Habsburgs, who had installed their administration.
19th August – Cardinal Martinuzzi informs that Timișoara, Beҫej onej and
Becicherecu Mare (Zrenianin) fortresses are under imperial rule14.
20th August, Vienna – In a letter, which reached Vienna that morning,
written by General Castaldo there is also a description of the city and
fortress of Timișoara, made at the moment it was taken by the imperial
troops: “First, the castle lies on an elevation in a field and it is an
impregnable fortress with housing and rooms built by the Hungarians; it has
got a deep fountain with crystalline water that had been discovered after
prolonged drillings; by the castle the river Timiș flows, which helps in
defence. By His Majesty’s orders supplies have been brought to keep for a
longer time. Ammunition was also brought in, which together with the
existing one – gun powder and lead cannon balls – make a strong arsenal.
Sir Aldana is the field commandant leading his 400 infantry and
mercenaries. At the foot of the castle there lies the city with approximately
2.000 houses. There are 2.000 cavalry led by Báthory, 1.000 Serbian cavalry
and 100 Serbian hajduks. On one and a half mile distance around the city
there are only swamps and for who would like to enter riding a horse there
is just one road watched over by trees and protected all the time, and also a
bridge which in case of danger it can be set ablaze […]. The castle and the
fortress lie at the border between Transylvania and Walachia […]. The
12
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territory of Timișoara is situated outside Transylvania, partially in Walachia
and partially in Hungary […].”15
19th August – Martinuzzi reports the emperor that the fortresses in Banat are
under German occupation, and the ottomans at Zemun are building bridges
over the Danube to cross over, in Banat.
August – Petru Petrovici is replaced from his service as a count of Timiș
and as of supreme commander of the southern forces; this is the moment he
speaks the prophetic words “I commit myself to be an ostler and clean the
horses of the one’s who would manage to protect Timișoara from the
ottomans for 3 long years”. He is replaced with Ștefan Losonczy, Lucaci
Szekely and Rafael Podmaniczky. Lord of the castle in Beҫej onej is Toma of
Sântana, in Cenad is Petru Nagy, in Becicherecu Mare (Zrenianin) is
Laurențiu Balogh, in Lipova is Joan Pethő of Gerse, in Lugoj and
Caransebeș is Gheorghe Seredy.
28th August – Emperor Ferdinand replies to Martinuzzi about the studies for
the defence of Transylvania and Banat, and also about the great floods,
mainly because the ottomans do not have a great army and they lack
military engineers16.
7th September – The ottoman troops penetrate in western Banat and begin
the military operations.
8th September – Martinuzzi informs the emperor about the occupation of
Timișoara by the imperial troops17.
10th September – Martinuzzi writes to the sultan telling him that since the
death of Ioan Zápolya in 1541, Lipova and Șoimoș fortresses have not been
his but Petru Petrovici’s18.
11th September – The ottoman troops reach Beҫej onej fortress and start
besieging it. On 16th September Vizier Mehmed Socolovici arrives and the
battles get fiercer. On 19th September the fortress is captured – by surrender
– and the 200 defending soldiers are allowed to walk away.
15th September – From Timișoara, Aldana informs Martinuzzi about the
armies’ conditions (many nobles recruited by Báthory have changed sides,
going with the ottomans) and about the beginning of the siege of
Becicherecu Mare (Zrenianin) fortress by the ottomans19.
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15th September – From Sibiu, Martinuzzi asks the emperor for more troops
to defend Timișoara, letting him know about the fall of the Becej and
Becicherecu Mare (Zrenianin) fortresses under the ottomans 20. On the same
day Martinuzzi informs the imperial commissioners about the arrival of a
Walachian voivode and boyar at Caransebeș, to seek help for reconquering
his throne. As the relationships between the Principality with the actual
voivode are good, they would better not refuse their request.
17th September – Martinuzzi asks the emperor to send Sforza Pallavicini as
soon as possible together with heavy cavalry towards Banat, and he would
send people to lead the way21.
19th September – From Timișoara, Andrei Báthory – count of Timiș –
writes to General Castaldo about the siege of Beҫej onej, news received from the
Cenad castle owner22.
19th September – Kasâm pasha is the sanjakbey of Beҫej onej, installed
immediately after it’s conquer. It is the first ottoman to be certified in such a
position on Banat soil23.
24th-25th September – The ottomans besiege and conquer Becicherecu Mare
(Zrenianin) fortress. The first sanjak (military and administrative ottoman
unit) in Banat territory is now created, the one at Becej – Becicherecu Mare
(Zrenianin), and the first sanjakbey is Kasâm pasha. As a territory, the
sanjak was constituted out of the areas of Becej, Becicherecu Mare
(Zrenianin), Ciacova, Semlacu Mic and Ilidia24.
September – The ottoman chronicler Mustafa Celalzade made some
writings about the Becicherecu Mare (Zrenianin) besiege25. The text is long,
allusive and over-glorifies the ottoman deeds; such appreciations will all the
chroniclers use.
September – The ottoman troops conquer, one by one, the fortresses of
Cenad, Igriș, Felnac, Zădăreni, Nădlac, Chelmac, Păuliș, Mândruloc. Ulama
pasha, Persian in origins, conquers Cenad, Kamber bey conquers Nădlac
and Mihaloglu Ahmed bey conquers Ciala.
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September – Mustafa Celalzade describes the conquest of Cenad fortress26.
In reality, Petru Nagy – the lord of the castle, and the entire garrison had
fled at the arrival of the ottomans.
September – Mustafa Celalzade describes the first conquest of Lipova
fortress27.
20th September – The garrison of Timișoara fortress is made out of 2.020
cavalry (300 under the command of Losonczy, 300 under Seredy, 200 under
Alfonso Perez, 120 under Bathory, 100 under Gabriel Pereny and 1.000
Serbian cavalry) and 1.550 infantry (400 Spaniards and 450 mercenaries
under the command of Aldana, 600 Spaniards under Castelluvio and
Villandrando and 100 hajduks). A total of 3.570 defenders.
29th September – Francisc of Somlyo, one of the defenders of Lipova,
writes his Last Will and Testament, leaving his mobile goods to some of his
brothers in arms, friends and relatives. The Last Will and Testament is
authenticated by the deacon of Lipova, Dionisie. There is no further
knowledge of it28.
1st-3rd October – Ulama pasha, together with his avant-garde, reaches
Lipova and its surroundings, preparing the arrival of the Vizier.
6th-8th October – The ottoman army besiege and conquer Lipova fortress.
The ottoman chronicler Ibrahim Pecevi describes this momentum29.
13th October – From the occupied Lipova, Haydar pasha writes to cardinal
Martinuzzi about the military situation in the area30.
13th-14th October – The ottoman troops begin their march towards
Timișoara.
13th October and the following days – Francesco Griselini describes the
siege of Timișoara31.
15th October – The first attacks of the defenders of Timișoara: Perez with
400 cavalry, Villandrando with 400 infantry get out of the fortress and
harass the ottoman troops; 22 ottomans are killed and 1 Christian cavalry
man (the data are synthesized by Czimer Károlyi, so we will not repeat the
footnote at each statement)32.
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17th October – The ottomans start digging the first tranches in front of the
fortresses’ northern gate.
18th October – The ottomans place 2 great siege cannons in the battery, out
of which one is at the northern gate, capable of firing 25 cannons a day. The
damages are immediately repaired by the garrison and the people of
Timișoara. The Turks concentrate their hits over Palanca Mică (the Island),
defended by 100 Spaniards infantry led by Aldana. On the same day
Losonczy sends one of the Bucoșnița noble brothers, from the garrison, to
deliver a help letter to Caransebeș.
19th October – Great deeds of arms accomplished by Mihai Dombay, one of
the defenders of Timișoara.
20th October – Battles take place in front of the southern gate, with artillery
bombardments and Christian raids. George Vaida from Caransebeș exits the
fortress with his troop and harasses the ottomans in the tranches.
21st October – The ottomans capture the local’s livestock, that were outside
the fortress, grazing. The besieged try to save them.
22nd-23rd October – Aspects from these two days: artillery bombardments,
rejected assault attempts, and also the reconstruction of the destroyed walls,
with the day and night’s work of the citizens.
24th October – A powerful incursion of the besieged over the ottoman
tranches takes place. On the same day the Turks send messages in the tip of
the arrows requesting the Christian to surrender33.
25th October – The ottomans dismantle their positions and begin their
withdrawal to Beҫej onej.
October – The siege of Timișoara is described by the ottoman chronicler
Ibrahim Pecevî34.
26th October – From Ocna Sibiului, Martinuzzi informs that two people
from Caransebeș have come to see him, together with the fleeing Walachian
voivode and boyars, requesting him the free passage over the mountains to
go back and reclaim the throne.
28th October – Losonczy sends voivode Perasici to Cenad, he re-conquers it
the next day and on 30th October he is back in Timișoara.
30th October – Troops from the garrison of Timișoara start following the
ottoman withdrawing army. They re-conquer, day by day, the fortresses
occupied by the ottomans.
1st-20th November – Imperial troops commanded by Castaldo arrive in
Lipova on 4th November and begin the siege of the fortress. After 20 days of
33
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besiege, Ulama pasha surrenders, but is wounded by Castaldo’s men, who
thus break the chivalric laws of surrender.
5th November – The emperor Ferdinand compliments the people of
Caransebeș and Lugoj for their deeds of arms and recommends to be
rewarded with possessions35.
November – Cardinal Martinuzzi writes to Emperor Ferdinand letting him
know that a man who just arrived from Cenad, told him that the ottomans
had promised the peasants to free them from serfdom; they had made the
same promises to the peasants form Transylvania, who believe in these
promises specially because the noblemen kidnap everything from them
(with the exception of their wives and children)36.
November – The imperial troops besiege Lipova fortress, which is
presented by Francesco Griselini37.
16th November – A twenty days truce is signed for Ulama pasha to prepare
his departure from the fortress of Lipova.
28th November – From Lipova, cardinal Martinuzzi writes that the
fortresses of Bulci, Chelmac, Lipova, Păuliș, Ciala, Nădlac, Felnac, Cenad,
Mako, Dudeștii Vechi, Galad have been retaken; only two fortresses remain
to be recaptured38.
30th November – From the military camp in Lipova, Sforza Pallavicini
informs Emperor Ferdinand about the duplicitous character of cardinal
Martinuzzi, who seems to incline more for the ottomans rather than the
Habsburgs39.
1st December – The beilerbey of Rumelia, Mehmed Sokollu, informs
cardinal Martinuzzi about the end of the siege of Timișoara40.
3rd December – From Lipova, the cardinal informs Emperor Ferdinand
about the bad weather that prevents them from further military actions
against the enemy41.
5th December – Having a free pass letter, the ottoman garrison leaves
Lipova. But the Hungarian troops take charge over the withdrawing
ottomans, a battle arises and soldiers die on both sides, and Ulama pasha,
hurt, manages to escape to Belgrade. The ottomans will remember this
episode and will take revenge next year.
35
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8th December – From Belgrade, Vizier Mehmed writes to cardinal
Martinuzzi about the ottoman opinion towards the recent ended military
campaign in Banat42.
14th December – From Vienna, Francisc Bátthyány writes to former Queen
Maria about the military operations conducted this year43.
15th December – A noblemen gathering from all the counties in Banat is
held in Timișoara and military measures for protecting Banat are taken.
20th December – The vice Lords of the castle of Timișoara are mentioned
under the names of Benedict Kosar and Francisc Dely.
December – A description of the fortress of Timișoara made by Centorio
depicts it as being a small one surrounded by earth and wood ramparts; there
are some gaps in the bastion but the depth of the ditch and the palisades
offer it a good protection and the artillery cannot destroy it; another side of
the fortress is made out of old walls which have begun to be refortified on a
150 feet distance. The tower in the middle had been fortified for the
harquebusiers; the south and east wings are from earth and had been
transformed in bastion style with two earth bastions; a new 150 metres long
and 2 metres wide section was built along the north and west wings;
casemates for artillery had been built at the Water Tower44.
1550-1552 – Italian military architects work to strengthen the fortress of
Timișoara, rebuilt in new Italian Bastion style.
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Vormärz-ul românilor ortodocși din Banat-Crișana.
Începuturile (1790-1815)
Doru Sinaci
Biblioteca Județeană ”Alexandru D. Xenopol” Arad

Reformele Mariei Terezia - făcute la mijlocul și în cea de-a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea, dar mai ales cele inițiate de către Iosif al
II-lea - au produs efecte considerabile în ceea ce privește elaborarea și
structurarea unui program național coerent pentru românii din Banat și
Ungaria. Îndeosebi pentru românii de confesiune ortodoxă din această zonă,
Edictul de Toleranță din 25 octombrie 1781 venea cu un set de libertăți
civile și politice care vor contribui la eliminarea, cât de cât, a multor
discriminări la care aceștia fuseseră supuși până atunci1. Cu toate că, din
considerente diplomatice și pentru a nu supăra Curia papală, se utiliza
termenul de „acatolic” pentru a-i denumi pe ortodocșii și pe protestanții din
Imperiu, după aplicarea normelor Edictului de Toleranță fiecare comunitate
formată din minimum 100 de familii avea posibilitatea să-și construiască
biserică, școală sau să beneficieze de oficiile unui preot sau pastor, cu
condiția să-l poată plăti din resurse proprii. În plan individual, „acatolicii”
puteau de acum să posede proprietăți, să-și trimită copiii la școli, să practice
meserii în interiorul orașelor, să poată beneficia de onoruri academice sau să
dețină funcții civice. În contextul libertăților izvorâte din aplicarea Edictului
de Toleranță, se constată, printre altele și o tendință de revenire la ortodoxie
a românilor care trecuseră la uniație în zorii secolului al XVIII-lea. Pentru a
preîntâmpina apostazia și, implicit, revenirea greco-catolicilor români la
ortodoxie, Iosif al II-lea revine2, pe 28 august 1782, cu un act normativ în
zece puncte, special destinat ortodocșilor și greco-catolicilor transilvăneni 3.
Decretul evidențiază condiția privilegiată a bisericii greco-catolice față de
1
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cea ortodoxă și instituie instrucția doctrinară de șase săptămâni – făcută întro mănăstire de către un preot catolic și atestată printr-un act eliberat de către
superiorul acesteia – pentru orice apostat care și-ar propune părăsirea
cultului greco-catolic în favoarea celui ortodox. Unul dintre tinerii românii
care va fi obligat să urmeze cursul de șase luni de instrucție doctrinară
pentru a reveni la ortodoxie este chiar Anastasiu Șaguna – marele Andrei
Șaguna de mai târziu, cel ce va ctitori Mitropolia Ortodoxă a românilor din
Monarhia Habsburgică – care la doar nouă zile după împlinirea vârstei de 18
ani cere Locotenenței Regale din Ungaria permisiunea să revină la Biserica
Ortodoxă4.
Iosif al II-lea - împăratul care refuzase să fie încoronat ca rege al
Ungariei și să recunoască privilegiile maghiare statuate la 1711, prin pacea
de la Satu Mare, cel despre care Gheorghe Șincai scria, în „Elegia” sa, că ar
fi meritat „să trăiască veșnic”5 - moare în anul 17906. Succesorul său,
Leopold al II-lea, reinstaurează robota și reconfirmă privilegiile aristocrației
maghiare, provocând o veritabilă restaurație la nivelul Imperiului. Se stingea
astfel epoca absolutismului luminat, în care românii de sub sceptrul
habsburgic își puseseră atâtea speranțe. În fața restaurației, românii
transilvăneni reacționează prin Supplica din 1791, care este trimisă
împăratului Leopold al II-lea în numele clerului, nobilimii, păturilor
orășenești și militarilor români din Transilvania, singurele categorii sociale
recunoscute de către curtea vieneză. Egalitatea în drepturi cu celelalte
„națiuni politice” existente, pe care autorii Supplicei o cereau pentru
românii din Imperiu, apropia mișcarea petiționară românească mai degrabă
de reformismul iosefin, decât de Revoluția Franceză7. Cel puțin doi dintre
autorii Supplex libellus Valachorum, respectiv Samuil Clain și Gheorghe
Șincai condamnaseră în scris Răscoala lui Horea, iar Ioan Molnar-Piuariu se
deplasase în mai multe rânduri cu episcopii români prin munți, pentru a-i
domoli pe răsculați. Cu toate acestea, Supplica de la 1791 rămâne un
document deosebit de important pentru mișcarea națională din acea vreme,
deoarece revendica drepturi egale pentru toți românii din Imperiu, indiferent
de confesiunea acestora. Până atunci, confesionalismul atinsese cote extrem
4

Keith Hitchins, Ortodoxie și naționalitate – Andrei Șaguna și românii din Transilvania
1846-1873, prefață: prof.univ.dr. Pompiliu Teodor, traducere: preot prof.dr. Aurel Jivi,
Editura Univers Enciclopedic, București, 1995, pp. 30-31.
5
Lucian Blaga, Gândirea românească în Transilvania în secolul al XVIII-lea, Editura
Științifică, București, 1966, p. 177.
6
Alan John Percivale Taylor, Monarhia Habsburgică 1809-1918. O istorie a Imperiului
austriac și a Austro-Ungariei, traducere: Cornelia Bucur, Editura ALLFA, București, 2000,
pp. 14-21.
7
Lucian Blaga, op.cit., pp. 125-126.
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de primejdioase8, riscând să scindeze iremediabil unitatea românilor
ardeleni. La 1700, după consumarea actului uniației, românii ortodocși
rămăseseră fără episcop, devenind pradă ușoară în mâinile ierarhilor sârbi.
Prin Diploma leopoldină din 21 august 1690, arhiepiscopatul sârb primise
dreptul de jurisdicție bisericească asupra tuturor bisericilor ortodoxe din
monarhie, astfel că românii ortodocși pierdeau și singura instituție pe care o
aveau la îndemână pentru a-și conserva și dezvolta specificitatea națională 9.
Mai mult, la 27 octombrie 1706, Isaia Diacovici era numit ca delegat la
Curtea vieneză „al poporului rascian, rutean și valah”10 – asociere care
încerca să impună noțiunea de „popor ortodox”, asemenea conceptului
catolic aflat deja în uzul strategilor cancelariei imperiale.
De cealaltă parte, românii care trecuseră la uniație erau amenințați de
absobția lor în marea masă a catolicilor din Imperiu, proces care presupunea
și diluarea identității naționale. În fața acestui pericol iminent, clericii grecocatolici români erau nevoiți să caute alte formule pentru păstrarea și
dezvoltarea conștiinței naționale, dintre acestea impunându-se ideile
descendenței romane11, a latinității limbii și a continuității istorice a
românilor în Dacia Traiană12. Din acest motiv „preoții uniți luptă cu
îndârjire împotriva latinizării ritului”13, punând astfel „ritul” strămoșesc și
ortodox înaintea „doctrinei” papale.
Puși, oarecum, la adăpostul „privilegiilor ilirice”, românii ortodocși
din Banat și Crișana încercau să-și conserve și să-și dezvolte identitatea
națională păstrând legături neîntrerupte cu frații de peste munți. Dacă în
anul 1725 sinodul greco-catolic ardelean propunea măsuri drastice pentru
alungarea preoților și călugărilor otrodocși veniți de peste munți, pentru
susținerea ortodoxiei, iar guvernanții imperiali interzic, în anul 1728,
8

La 1744, episcopul Ioan Inocențiu Micu-Klein revendiaca doar pentru românii grecocatolici statul de cea de-a patra națiune politică a Transilvaniei (vezi: Lucian Blaga, op.cit.,
p. 47, apud: Ioan Moga, „Despre semnificațiile luptelor religioase din secolul al XVIII-lea”
– conferință ținută la Cluj în anul 1946). La 1746, când publică „Despre schismaticia
Grecilor” și „Despre articulușurile cele de price”, arhimandritul blăjean Gheorghe
Gerontie Cotorea punea starea mizeră în care se găsea poporul român în sarcina „schismei”,
deci a ortodoxiei.
9
I. D. Suciu, Revoluția de la 1848-1849 în Banat, Editura Academiei Republicii Socialiste
România, București, 1968, p. 29.
10
Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalități (1701-1918), Editura Presa
Universitară Clujeană, 2006, p. 61.
11
Prin recul, clericii și intelectualii ortodocși vor insista pe „dacism”. Sofronie din Cioara
spunea, la 1759, că românii sunt descendenții dacilor, că reprezintă „rămășițele vechilor
daci” (vezi. Lucian Blaga, op.cit. p. 102).
12
Lucian Blaga, op.cit., p. 94.
13
Idem.
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funcționarea preoților sfințiți în Principate 14, circulația cărților de cult de la
Târgoviște, București sau Râmnic era, cât de cât, îngăduită de către ierarhia
sârbească, iar epicopul arădean Vichentie Ioanovici îi lua sub protecția sa pe
românii ortodocși din Bihor, expuși presiunilor confesionale greco-catolice,
încheind cu aceștia un document de susținere redactat în limba română15.
În ultimul pătrar al veacului al XVIII-lea, atât sârbii, cât și românii
parcurgeau o etapă importantă a redeșteptării naționale, proces care anticipa
intrarea în „veacul principiului de naționalitate” – cum avea să-l
denumească Octavian Goga16. Pe acest fond, se constată și o accentuare a
diferendelor dintre sârbi și românii ortodocși, cu precădere în cadrul
eparhiilor comune, cum este cazul celei arădene17. În anul 1790, cu ocazia
Congresului iliric de la Timișoara, sârbii pretind o mare parte din Banat ca
„teritoriu național”, solicitare care îi pune în gardă pe români, majoritari în
această zonă18. Arădenii, mai ales, îi acuză pe sârbi de faptul că au
monopolizat toate funcțiile superioare bisericești și conducerea mănăstirilor,
chiar și în zonele în care există o copleșitoare majoritate românească.
Românii ortodocși din Banat și Crișana reclamau și disproporția dintre
veniturile bisericești alocate sârbilor, comparativ cu cele acordate românilor,
solicitând totodată înființarea mai multor gimnazii, institute teologice și
mănăstiri în care preoții români să poată fi pregătiți pentru ocuparea
funcțiilor înalte bisericești, proporțional cu numărul lor. Pentru românii
ortodocși bănățeni și crișeni, biserica începea să reprezinte o veritabilă
instituție națională, deoarece oferea controlul asupra școlilor confesionale,
stabilea o structură administrativ-teritorială pornind de la nivelul parohiilor,
continuând cu protopopiatele și, în final, cu eparhiile. Astfel, ortodoxia
devine „un veritabil contrafort spiritual al conștiinței de neam”19, iar această
expresie a trăirii naționale se va întări pe măsură ce românii bănățeni și
crișeni vor începe lupta pentru eliberarea de sub tutela ierarhiei sârbe20. În
vreme ce la românii greco-catolici ideile național-culturale și spirituale
14

Gheorghe Ciuhandu, Disertație comemorativă despre episcopul Nestor Ioanovici, cu
spicuiri nouă din istoria episcopiei Aradului în veacul XVIII, Tiparul tipografiei diecezane,
Arad, 1929, pp. 8-9.
15
Ibidem, Vichentie Ioanovici, episcopul Aradului (1726-31) apoi mitropolit, pp. 34-38.
16
Octavian Goga, Fragmente autobiografice, în volumul „Discursuri”, București, Editura
Cartea Românească, 1942, p.13: „Veacul al XIX-lea e veacul principiului de naționalitate.
În veacul al XIX-lea s-a lansat ideea identificării granițelor etnice cu granițele politice; în
veacul al XIX-lea s-a elaborat unitatea popoarelor…”.
17
Keith Hitchins, Ortodoxie și naționalitate…, op.cit., p. 38.
18
I. D. Suciu, Revoluția de la 1848-1849…, op.cit., p. 30.
19
Lucian Blaga, op.cit. p. 93.
20
Gheorghe Ciuhandu, Disertație comemorativă…, op.cit., pp. 30-31.
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circulau de sus în jos, adică dinspre cler către credincioșii de rând, românii
ortodocși, aflați sub tutela sârbească, erau nevoiți să-și afirme trăirea
națională pornind de la nivelul parohiilor, înspre protopopiate și mai
departe, către episcopi, către mitropoliți sau de-a dreptul către împărații de
la Viena.
La Arad, unde mișcarea națională câștigase mulți aderenți, atât în
rândul intelectualilor, cât și al clericilor, românii ortodocși vor utiliza forme
extrem de subtile, dar și de eficiente pentru impunerea specificului naționalbisericesc. Dincolo de solicitările oficiale adresate ierarhilor sârbi pentru ca
limba română să fie utilizată în serviciile religioase și în administrația
bisericească21, preparanzii arădeni – desigur, cu îngăduința profesorilor –
încep să dea răspunsurile liturgice din strană utilizând latinescul „Mărire
Ție, Doamne, Mărire Ție!”, în locul slavonescului „Slavă Ție…”22. Sau,
„Binecuvântează-ne pe noi, Doamne !”, în loc de „Blagoslovește-ne…”.
Firește, sancțiunile pentru astfel de „abateri” canonice sunt la ordinea zilei,
iar preotul Popa Dimitrie Novac este cercetat disciplinar de către Moise
Manuilovici, starețul mănăstirii Hodoș-Bodrog, pentru „păcătuire
criminală”, deoarece a îndrăznit să citească șase psalmi în limba română.
Starețul îi arată preotului român o scrisoare canonică a Mitropolitului de la
Carloviț, prin care acesta din urmă „aspru poruncește să nu se cânte, nici să
se cetească românește”23.
În anul 1813, asistăm deja la o închegare a mișcării naționale din
părțile Banatului și Crișanei, cu precădere după înființarea Preparandiei
arădene. La doar un an după ctitorirea acestei instituții de învățământ
românesc, care avea să pregătească învățători și preoți pentru întregul spațiu
locuit de români din Banat și Crișana, doi intelectuali din fruntea
Preparandiei, respectiv Dimitrie Țichindeal și Constantin Diaconovici-Loga,
sunt reclamați autorităților bisericești de la Carloviț de faptul că „ar vrea să
facă o petiție în numele neamului românesc, ca pe viitor să pună în fruntea
acelui neam români, iar nu sârbi care nu știu românește și nu pot îndeplini
slujba așa ca românii și nici nu pot lucra spre binele bisericii și a neamului
ca ei, care petiție… au cutezat s-o poarte prin eparhiile Aradului,
Timișoarei și Vârșețului, îndrumând preoții s-o iscălească”24. În pofida
21

Cornelia Bodea, Moise Nicoară (1784-1861) și rolul său în lupta pentru emanciparea
național-religioasă a românilor din Banat și Crișana, partea I ( - 1825), Editura
Diecezana, Arad, 1943, p.52: „Moise Nicoară povestește că bunica sa nu știa rugăciunile
decât în limba sârbă, limbă pe care nu o înțelegea”.
22
Idem.
23
Idem. Vezi și Pavel Vesa, Episcopia Aradului…, op.cit., p. 101.
24
Pavel Vesa, Episcopia Aradului…, op.cit., p. 90. (Apud: I. D. Suciu, Radu
Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, I., doc. 258, pp.

80

faptului că acțiunea românilor ortodocși din Banat și Crișana fusese
divulgată, petiția va fi semnată la data de 14 iulie 1814 și înaintată
împăratului Francisc I sub numele de „Supplex Libellus Valachorum
Diecensis Aradiensis Francisco I Imperatori Collatio”25. Supplica
arădenilor, semnată „de tot neamul românesc”, reclama numirea unui
episcop român în fruntea eparhiei Aradului. Acesta este momentul în care se
afirmă în fruntea luptei naționale a românilor bănățeni și crișeni Moise
Nicoară26, cel despre care Ioan Russu-Șirianu spunea că a fost „un luptător
538-539).
25
Documentul, publicat de către Vasile Mangra în Biserica și Școala, va fi cunoscut în
literatura de specialitate și sub numele de „Instanția clerului și poporului român din
eparhia Aradului”. (Vezi: Biserica și Școala, an II, 1878, nr. 27-28, pp. 211-213).
26
Despre viața și activitatea lui Moise Nicoară vor fi publicate, în anul 1918, o serie de
articole în revista „Biserica și Școala”, sub semnătura lui D. Ioanoviciu: Biserica și Școala,
an XLII, nr.1, din 1/14 ianuarie 1918, pp. 4-5, articolul „Zile triste din vieața lui Moise
Nicoară 1815-1875” în care se precizează faptul că „Nicoară strânge în jurul său
însuflețirea celor de acasă: protopopi, preoți, săteni, iar firele diplomatice erau în mâna
lui Vulcan”; „Biserica și Școala”, an XLII, nr. 6, din 4/17 februarie 1918, pp. 2-3, articolul
„Zile triste din vieața lui Moise Nicoară 1815-1875”, de unde aflăm că „Iosif Putnic era…
nemeș ungur dela cap, până la picioare”; „Biserica și Școala”, an XLII, nr.7, din 11/24
februarie 1918, p. 3, articolul „Zile triste din vieața lui Moise Nicoară 1815-1875”;
„Biserica și Școala”, an XLII, nr. 8, din 18 februarie/3 martie 1918, pp. 1-2, articolul „Zile
triste din vieața lui Moise Nicoară 1815-1875”, în care se vorbește despre retragerea
calității de reprezentant al ortodocșilor arădeni pe lângă Curtea de la Viena lui Moise
Nicoară; „Biserica și Școala”, an XLII, nr. 9, din 25 februarie/10 martie 1918, pp. 1-2,
articolul „Zile triste din vieața lui Moise Nicoară 1815-1875”, în care se arată reacția
clerului sârbesc împotriva lui Moise Nicoară: „turbulent, agitator, înșelător, care sub
pretextul de a cere episcop românesc a uneltit la Viena lucruri oculte”; „Biserica și
Școala”, an XLII, nr. 10, din 4/17 martie 1918, pp. 1-2, articolul „Zile triste din vieața lui
Moise Nicoară 1815-1875”, în care este redată scrisoarea pe care, la 9 ianuarie 1819 preoții
și protopopii români sunt obligați să o semneve pentru susținerea ca episcop al Aradului a
lui Iosif Putnic, scrisoare care este trimisă împăratului „… căzând în jenunche, ne rugăm
Chr. Cr. și Ap. Maiestății Sale, ca pre acesta domn episcop cas și administrator să ni-l lese
a fi”; „Biserica și Școala”, an XLII, nr. 11, din 11/24 martie 1918, p. 2, articolul „Zile triste
din vieața lui Moise Nicoară 1815-1875”, în care sunt relatate greutățile pe care
oficialitățile arădene le fac la adresa lui Moise Nicoară, cum îl supraveghează etc.;
„Biserica și Școala”. An XLII, nr. 12, din 18/31 martie 1918, p. 2, articolul „Zile triste din
vieața lui Moise Nicoară 1815-1875”, în care este publicat memoriul ultimativ pe care
Moise Nicoară îl adresează împăratului, în care-i cere expatrierea sa; „Biserica și Școala”,
an XLII, nr. 13, din 25 martie/7 aprilie 1918, pp. 1-2, articolul „Zile triste din vieața lui
Moise Nicoară 1815-1875”, în care este relatat incidentul de la restaurantul „La trei crai”
din Arad, despre care aflăm că a fost dărâmat în anul 1906; „Biserica și Școala”, an. XLII,
nr. 17, din 22 aprilie/5 mai, pp. 4-5, articolul „Zile triste din vieața lui Moise Nicoară
1815-1875”, în care aflăm despre perioada de întemnițare a lui Moise Nicoară și declararea
lui ca nebun.
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pentru deșteptarea tuturor Românilor”27. Dacă pe mireanul Moise Nicoară
ierarhii sârbi nu-l pot persecuta în mod direct, nu la fel stau lucrurile în
cazul lui catihetului Dimitrie Țichindeal. Întemeietorul Preparandiei arădene
este acuzat chiar de către episcopul Timișorii, Ștefan Avacumovici, care îl
denunță Mitropolitului că ar întreține legături suspecte cu Samuil Vulcan,
episcopul greco-catolic al Orăzii-Mari și că ar pune la cale convertirea
ortodocșilor bănățeni și crișeni la uniație 28. Este o acuză foarte gravă, astfel
că la 26 aprilie 1814 Dimitrie Țichindeal este destituit din postul de la
Preparandie, după care este îndepărtat din învățământ, iar celebrele sale
Fabule îi sunt confiscate.
Referitor la legăturile care s-au stabilit între ortodocșii Dimitrie
Țichindeal, Moise Nicoară și episcopul greco-catolic de la Oradea-Mare,
Samuil Vulcan, în ceea ce privește lupta românilor din Banat și Crișana
pentru cucerirea de drepturi naționale și, implicit, pentru eliberarea de sub
jurisdicția bisericii sârbe, se cuvin a fi făcute câteva precizări. În primul
rând, episcopul Samuil Vulcan va susține, chiar și financiar, deplasarea
delegaților arădeni cu Supplica din 1814 la Curtea de la Viena. Pe de altă
parte, episcopul Samuil Vulcan făcea propagandă deschisă în favoarea unirii
tuturor ortodocșilor din Banat și Crișana cu Biserica Romei, considerând că
numai astfel românii din aceste părți se pot elibera de sub tutela Carlovițului
și se pot dezvolta din punct de vedere național. Stă mărturie în acest sens
scrisoarea confidențială a împăratului Francisc I către episcopul Samuil
Vulcan din 5 decembrie 1815:
„Iubite Episcoape Vulcan!
Având deosebit interes a promova cu toate mijloacele posibile
unirea la români și aflând eu ocaziune potrivită spre acest scop
îndeplinirea episcopiei din Arad, să-mi propui, cu observarea celei mai
desăvârșite discrețiuni și după ce vei lua informațiuni, câțiva indivizi din
fruntea clerului aceleia sau altor eparhii neunite, dela cari s-ar putea
aștepta ca după obținerea episcopiei să treacă la unire și cari ar avea
destulă vază și ar fi în stare să o promoveze aceasta și la clerul și poporul
din dieceza lor. Totodată în curând să-mi înaintezi o opiniune bine
cumpănită asupra tuturor mijloacelor, prin cari s-ar putea promova unirea
în Ungaria”29.
Nu este lipsit de importanță nici momentul care se consumă în ianuarie
1816, când Dimitrie Țichindeal, împreună cu preotul Teodor Șerban de la Șiclău,
27

Ioan Russu-Șirianu, Scrisori din Ardeal, în „Viața Românească”, an. IV, volum XIV, nr.
7, Iași, 1909, p. 107.
28
Cornelia Bodea, Moise Nicoară…, op.cit., p. 61.
29
Pavel Vesa, Episcopia Aradului…, op.cit., pp. 90-91 (apud: Teodor Botiș, „Pagini din
istoria desrobirii”, în volumul „Triumful Ortodoxiei la Arad”, p. 169).
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se pronunță pentru renunțarea la conflictul cu sârbii și trecerea la unirea cu biserica
Romei, în vreme ce Moise Nicoară și Ioan Mihuț susțin menținerea ortodoxiei și
continuarea luptei pentru drepturi naționale de pe meterezele acestei instituții
bisericești30.
La 9 iulie 1816 românii ortodocși din Banat și Crișana adresează o altă
pețiție împăratului, prin care cer introducerea alfabetului latin, eliminarea
tendințelor de deznaționalizare, reclamă starea precară a Preparandiei și, în final,
propun aducerea lui Moise Nicoară în scaunul episcopal de la Arad, sau măcar
numirea acestuia în fruntea școlilor ortodoxe din Ungaria, în locul lui Uroș
Nestorovici. Seria petiționarismului arădean din acel an va continua și cu o altă
Supplică31, iar sintetizarea tuturor acestor revendicări indică o cristalizare fără
precedent a mișcării naționale din zona Banatului și Crișanei, cu epicentrul la Arad.
Solicitând introducerea alfabetului latin, românii ortodocși din dieceza Aradului
propun, implicit, abandonarea alfabetului chirilic utilizat până atunci și renunțarea
la limba slavonă, improprie acestei grafii. „Eliminarea tendințelor de
deznaționalizare” trimit clar către abandonarea propagandei confesionale grecocatolice, iar îmbunătățirea finanțării Preparandiei arădene – la doar patru ani de la
înființarea acesteia – indică faptul că românii bănățeni și crișeni deveniseră pe
deplin conștienți de importanța acestei instituții educaționale în ceea ce privește
menirea ei de bastion al culturii și trăirii naționale.
Tot de la Moise Nicoară ne-a rămas și una dintre primele și cele mai
frumoasele descrieri ale spațiului etnic românesc: „Românii din Tisa până la
Marea Neagră, din Dunăre până peste Dnistru departe, în Crimea de o parte, de
alta până la Crapacu marginile Poloniei, risipiți și împrăștiați pe tot inderea, fac o
mulțime considerabilă, cât prin numărul lor, cât și prin lățimea locului de ei
locuit… și dau ochiului călător – pornit spre cunoștință și înțeleaptă îndregăciune
– prilej de a se mira de statul unei ginte așa numeroasă și părăsită…”32
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Ibidem, p. 92.
Cornelia Bodea, Moise Nicoară…, op.cit., p.89. Supplica este înaintată de către Moise
Nicoară, la 17 iulie 1816 direct împăratului, conține 57 de puncte și este intitulată
„Motivele care determină clerul și poporul român din dieceza Aradului să implore la
Majestatea Sa să binevoiască a le numi episcop de neam și suflet român”.
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Ibidem, p. 167.

31

83

Adevăr istoric şi realitate estetică
în arta monumentală și semnele memoriale
din părțile aradului
Horia Truță,
Turnul de Apă, Arad

Problema principală dezvoltată într-o operă artistică este tema.
Aceasta se definește prin grupul de fenomene și aspecte ale vieții sociale
dezvoltată de artist, beneficiind, potrivit împrejurărilor locale, de tratare
originală, insolită. Ea este întotdeauna stabilită de comanditar. Tema oricât
de generoasă și actuală ar fi în mod necesar trebuie susținută prin elemente
estetice (expresivitate, forță de sugestie), funcții sociale și accesibilitate ca
rezultat al creației, în absența cărora, monumentul devine un simplu semn,
cu un anumit preț, dar lipsit de valoare artistică.
În arta monumentală din județul Arad, se pot identifica câteva teme
majore. Cele mai multe sunt imaginile religioase, urmate ca interes (număr)
de morminte și opere comemorative de război. Bine reprezentată este și
tematica istorică sau figura umană prin portrete, ilustrate sub forma unor
busturi, reliefuri sau statui întregi.
Un capitol aparte îl constitue arta monumentală decorativă, fără
tematică, care este tratată separat.
Cele mai vechi lucrări de artă monumentală și semne memoriale cu
tematică istorică din spaţiul public arădean, au fost ridicate la sfârşitul
secolului al XIX-lea, de către administraţiile maghiare, după instaurarea
dualismului, așa cum au fost: sculptura Aradul îndurerat (Aradi Zsigmond,
1870), Obeliscul celor 13 Generali (1881), monumentul Libertatea (Zala
Gyorgyi, 1890). Inaugurarea lor s-a făcut cu un fast deosebit şi o largă
participare a publicului, primind conotaţii politice.
În ceeace priveşte comunitatea românească, una din primele
manifestări comemorative a fost cea legată de ridicarea monumentului
funerar la mormântul tribunului Ioan Buteanu, în cimitirul din Gurahonţ
(1868), realizat în urma unei colecte publice. Afirmaţia rămâne valabilă dacă
se ţine seama de datarea incertă şi anonimatul crucilor de piatră
comemorative de la Petriş şi Lipova. Prima evocă coborârea în ziua de 10
august 1849 a unor cete de moţi de-ai lui Avram Iancu dinspre Vaţa pe Valea
Mureşului, iar cea de a doua aminteşte de glotaşii români căzuţi în 1848 (D.
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Demşea, 1978, p. 825).

Mai sunt desigur, pietrele și construcțiile funerare
ridicate de familii în cimitire: Cavoul Missici (Lipova, 1854), Gheorghe
Popa de Teiuş (Galşa), protopopul Ioan Raţiu (Cuvin, 1878), George Vuia
(Arad, Cimitirul Eternitatea, 1901), sau de către unele organizaţii culturale,
aşa cum sunt pietrele de căpătâi ridicate de: Asociaţiunea Naţională
Arădeană, pentru Iova Crestici (Şiria, 1867), elevii şi învăţătorii români
pentru Teodor Ciontea (Arad, cimitirul Eternitatea, 1936) şi altele.
Din punct de vedere cronologic, în 1912, în Arad, a fost ridicat unui
român primul monument de for public, bustul lui Teodor Ceontea Albert
Andor, marmură albă), urmat în 1913 de bustul lui Ioan Russu Șirianu (C.
Bălăcescu, bronz, granit).
Dacă artistul îşi extrage subiectele din tradiţii, din activitatea şi viaţa
obişnuită, el nu are nevoie decât de un acut spirit de observaţie, menit să
surprindă, să reţină şi să redea ca un fapt divers, datele oferite de realitate.
Dacă însă sculptorul se desprinde de evenimentele contemporaneităţii şi se
afundă în trecut, ca să reconstituie sau să redea chiar aluziv, o anumită
întâmplare istorică, el trebuie în prealabil să se documenteze asupra epocii
în care-şi plasează opera. În această situație sunt necesare informaţii
referitoare la recuzită, mentalităţi, simboluri, respectându-se uneori, chiar
stilul vremii respective.
Din punct de vedere al al tematicii istorice, în părțile Aradului au fost
ridicate monumente și alte semne memoriale inspirate din evenimente și
acțiuni ca: Revoluția de la 1848, emanciparea românilor și Unirea de la
1918, activitatea socialistă și sindicală, perioada comunistă, revoluția din
decembrie 1989. Mai există sculpturi monumentale și plăci memoriale, care
prezintă informații despre personalități și episoade politice, militare,
medicale, didactice singulare, cu impact local (Anexa). De asemenea
majoritatea busturilor și monumentelor ridicate unor personalități, prin
implicarea lor directă în evenimente, susțin tema istorică.
Revoluția de la 1848
Primele acțiuni revoluționare în părțile Aradului, au început la 17
martie 1848, când, seara, mulțimea adunată la teatrul orășenesc a manifestat
pentru desființarea cenzurii, apoi abolirea imediată a iobăgiei și a
privilegiilor nobiliare. Spectacolul cu Don Cezar de Bazan programat pentru
ora 19 a fost perturbat de o demonstrație antiaustriacă inițiată de Jankai
Joszef instalat în fruntea tineretului maghiar (***Arad, 1999, p. 108). Mișcarea
s-a extins la sate, focul revoltei cuprinzând toate localitățile județului.
Refuzul lui Kossuth Lajos, devenit guvernator al Ungariei, de a acorda
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libertăţi naţionale românilor şi slavilor, precum şi hotărârea de a îngloba
Transilvania în Ungaria, au provocat însă dezbinarea forţelor revoluţionare
române de cele maghiare. Astfel, în Ungaria secesionistă, s-au dezvoltat
două componente ale războiului naţional maghiar: pe de o parte împotriva
energiilor opozante româneşti iar pe de alta armatei statului imperial
habsburgic. Drept urmare în părțile Aradului s-a defășurat un război
sângeros între corpul de armată ungar condus de Mariassy şi regimentul
teritorial din Cetate, întărite cu alte batalioane ale armatei imperiale iar în
împrejurimi, pe Valea Crișului Alb și a Mureșului, între armata ungară și
românii conduși de Avram Iancu (Dan, Demşea, 2003).
Spre sfârșitul lunii octombrie 1848, românii din comitatul
Zărandului, au început să se înarmeze, în scopul instaurării unei
administrații românești, asemenea altor județe din Transilvania. Împotriva
poporului înarmat, concentrat pe Criș la Gura Văii (comuna Vârfurile) și în
amonte până la Hălmagiu a fost trimisă o unitate maghiară, fiind purtate
lupte grele, în care populația a avut mult de suferit. Apărarea și respingerea
acestor expediții a fost organizată de Avram Iancu, prefecții Ion Buteanu,
Petru Dobra, Ioan Corcheș și alți tribuni. Asemenea evenimente au avut loc
și pe Valea Mureșului la Zam și Săvârșin.
La începutul lunii august 1849, guvernatorul Kossuth Lajos, a sosit
la Arad împreună cu o parte din miniştri săi, refugiaţi în urma înaintării
armatei imperiale austriece şi a trupelor ţariste ruse. Aici, în Cetate, el a luat
cunoştinţă de scrisoarea lui Avram Iancu, datată în 3 august prin care se
exprima acordul de încetare a tuturor operațiunilor militare antimaghiare din
Munții Apuseni, conform Proiectului de pacificare semnat la 14 iulie 1849
semnat de Kossuth Lajos, Nicolae Bălcescu şi Cezar Bolliac, prin care se
asigurau anumite drepturi românilor din Transilvania. Deși la 8 august s-a
ordonat sistarea luptelor împotriva românilor, această înţelegere a venit mult
prea târziu. Peste 5 zile, la 13 august 1949, armatele revoluţionare maghiare,
au fost înfrânte la Şiria de trupele ruseşti, chemate de austrieci în ajutor și
dezarmate, iar evoluția înăbușită.
După această dată, Cetatea Aradului, a fost transformată sub
comanda generalului Hainau în închisoare pentru ambele tabere. Tribunalul
militar a pronunțat 489 sentințe din care 2019 condamnări la moarte, printre
care se găseau 13 generali ai armatei maghiare, care au fost executați în 6
octombrie 1849. După comutarea unor sentințe (1850), tânărul împărat
Franz Josef venind în Cetate, a dispus în iunie 1852, alte graţieri și
amnistieri, astfel că, etapizat, până la 4 mai 1857, toţi prizonierii politici au
fost eliberaţi din închisorile imperiului (Arad,1999, p.93).
În memoria acestor evenimente sângeroase, pe teritoriul arădean au
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fost ridicate mai multe monumente: Busturi ale lui Avram Iancu (Arad,
Hălmagiu, Frumușeni), Ion Buteanu (Gurahonț), Obeliscul celor 13 Generali
(Arad), Aradul îndurerat, Monumentele Kossuth Lajos, Arcul de Triumf al
Revoluției Române de la 1848, Libertatea și alte câteva plăci comemorative
(Anexa).
Activitatea de emancipare a românilor din Imperiu și omagierea Marii
Adunări Naționale de la Alba Iulia
Înfrângerea Revoluției de la 1848, deși nu a permis eliberarea
națională a românilor, a deschis conștiința emancipării naționale, a valorii și
demnității sale (Barițiu, 1890, p. 621). În acest sens, activitatea românilor a
îmbrăcat mai multe forme cuprinzând organizarea politică și promovarea
culturală prin Casele Naționale din Pârneava și Gai, asociații profesionale și
societăți literare, conferințe, teatru, mișcare corală, etc., întărirea
caracterului național al învățământului, prin școli confesionale, editarea unor
organe de presă, critica sistemului dualist de către deputații parlamentari și
altele. Plăcile memoriale fixate pe clădirile arădene evocă faptul că Aradul a
dispus în perioada dualismului de o presă activă cu o largă arie de acțiune
națională, așa cum au fost ziarele: Tribuna poporului, Tribuna, Românul,
Biserica și școala, Gura satului și altele.
În noiembrie 1918, lupta națională a românilor a intrat în faza sa
decisivă. Organizarea politică s-a făcut la Arad, prin activitatea Consiliului
Național Român Central, cu sediul în casa lui Ștefan Cicio-Pop, care și-a
asumat prezidarea operei de pregătire și realizare a actului Unirii. Aceasta a
fost programată pe mai multe direcții: organizarea activității consiliilor și
gărzilor naționale, conducerea tratativelor cu guvernul maghiar și
desprinderea de sub autoritatea acestuia, dezvoltarea legăturilor cu guvernul
român și pregătirea adunării plebiscitare de la Alba Iulia. Pentru informarea
opiniei publice în vederea aprobării democratice a marilor decizii ce urmau
a se lua, a fost reactivat ziarul Românul. Prin aceste activități Aradul a
devenit centrul politic de unde s-a pregătit Unirea tuturor românilor într-un
stat modern.
În memoria activității de emancipare a românilor și a evenimentelor
legate de întregirea statului național român prin Marea Adunare națională de
la Alba Iulia acestor evenimente istorice, în municipiul Arad și pe teritoriul
județului au fost ridicate monumente (Crucea martirilor arădeni,
Monumentul Eroilor din Hălmagiu, busturi ale personalităților: Vasile
Goldiș (Arad, Ineu, Macea, Mocirla), Ștefan Cicio-Pop (Arad), Ioan Suciu
(Arad), Lazăr Tâmpa (Almaș), și fixate plăci memoriale, pe fațada unor
clădiri (Anexa ).
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Monumentul Unirii
În prezent, cea mai controversată lucrare din Arad este Monumentul
Unirii. Istoria lui, începe în 1920, când în numărul din 1 decembrie al
ziarului Românul, Vasile Goldiş a lansat un emoţionant apel Către Românii
de pretutindeni, pentru ridicarea unui monument dedicat evenimentului
săvârşit cu doi ani în urmă la Alba Iulia. Cel dintâi şi cel mai măreţ
monument al Unirii, continua Vasile Goldiş, trebuie să se înalţe aici în
oraşul Arad, căci din Arad, a sunat goarna chemării sub cutele steagurilor
sfintei uniri, Aradul este simbolul sforţărilor de veacuri pentru realizarea
măreţului vis naţional. Pentru a mări valoarea de simbol, a gestului, Vasile
Goldiş a mai spus: La falnicul monument al unirii, ce se va înălţa aici în
oraşul Aradului, la marginea cea mai apuseană a Ţării-Româneşti, ca
invincibilă redută şi santinelă a iubirii de neam, va trebui să-şi dea obolul
său fiecare român din întreaga ţară reîntregită.
Tot atunci, în paginile următoare ale ziarului a fost prezentat şi
Comitetul pentru ridicarea proiectatei construcții care cuprindea
personalităţi marcante ale vremii. Astfel preşedinţi de onoare au fost: Ioan
I.Papp – episcopul Aradului, dr. Ştefan Cicio-Pop, fost ministru, generalul
Daşchievici, comandantul garnizoanei din Arad, preşedinţi activi: prefectul
judeţului dr. Silviu Moldovan şi Vasile Goldiş, iar vicepreşedinţi dr. Iustin
Marşieu, dr. Ioan Robu şi Ascaniu Crişan. Comitetul mai cuprindea nume de
militari, magistraţi, parlamentari, directori de firme sau bănci, prelaţi
ortodocţşi, cadre didactice. Apelul lansat de Vasile Goldiş, a adus, în primele
zile, o subscripţie publică de 50.000 lei. Un nou apel publicat tot în ziarul
Românul din 4 februarie 1928, de Comitetului pentru Monumentul Unirii, a
fost adresat Ministrului de Război invitând armata ca prin serbări și colecte
să participe la strângerea fondurilor necesare acestei construcții (anexa 6).
O nouă iniţiativă şi crearea unui nou comitet în frunte cu epscopul Andrei
Magieru, a determinat adunarea a 200.000 lei, iar Ștefan Anghel primarul
municipiului Arad, a propus ca în bugetul pentru anul 1927 să se prevadă o
sumă corespunzătoare (150.000 lei) care să servească ridicării Statuii
Unirii (AN PMA 1925-1930 Acte administrative, D 27/1927, fila 1).
În 1934, Liga Antirevizionistă, a reluat iniţiativa şi i-a propus lui Silvestru
Rafiroiu, arhitect arădean deja foarte cunoscut, elaborarea proiectului unei
cruci comemorative1.
În urma unui memoriu înaintat administraţiei oraşului de 40
intelectuali, s-a decis continuarea acţiunii, cei prezenţi la şedinţa din 12
noiembrie 1935, devenind membri ai Comitetului de propagandă. Au fost
1

Crucea Martirilor Arădeni, a fost inaugurată, la 17 mai 1936, în Piața Podgoria (azi9
Drapelului). În prezent se află în Parcul Mihai Eminescu.
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stabilite noi modalităţi de sporire a fondului, prin distribuirea listelor de
subscripţie în şcoli, aşezarea unor urne la activitățile găzduite de Palatul
Cultural, adunarea de contribuţii benevole de la funcţionarii publici,
persoane particulare, societăţi culturale și subvenţii. În 1936, exista suma de
265.232 lei provenită din: donaţii pe liste individuale, şezători culturale,
școli și bănci (Ştirea 14 martie 1936). Invitaţia adresată în primăvara anului
1936 către P.S. Andrei, episcopul Aradului, pentru a prelua preşedenţia
Comitetului, a condus la alte realizări. Astfel în urma unei şedinţe, ţinute la
7 martie, s-a reuşit reunirea eforturilor prefecturii, primăriei şi camerelor
profesionale, pentru a-şi propune în bugete sume de bani destinate acestui
scop. Pentru a da exemplu personal, Episcopul a donat 50.000 lei, dr. Adam
Iancu-30.000 lei, iar Consiliul Eparhial Arad, a renunțat în favoarea
Monumentului la toate drepturile băneşti obținute din vânzarea tipăriturilor
colecției Biblioteca creştinului ortodox, astfel că până la sfârşitul anului,
clerul a adunat 200.000 lei (Virgil Valea, 2005, p. 203).
La 18 ani, de la Apelul lui Vasile Goldiş, revista Hotarul din
ianuarie-februarie 1939, a publicat sub semnătura lui Lazăr Nichi, secretarul
Comitetului de iniţiativă pentru ridicarea monumentului, o Dare de seamă
asupra acestei activități. Rămâne o enigmă, se arăta în document, că deşi au
fost adresate apeluri tuturor prefecţilor, revizorilor şcolari, capilor
bisericeşti, etc. această primă fază a acţiunii s-a stins ca prin minune,
rămânând doar ca o ascunsă dorinţă ce bătea în conştiinţa unor puţini
români din oraş. Articolul oferea detalii despre fondurile adunate şi
depozitate în două bănci arădene: Victoria şi Sucursala Băncii Româneşti, în
valoare totală de 2.082.061 lei. Revista a publicat şi numele celor care nu au
răspuns Apelului, fiind citate: Serviciul Contecios, Inspectoratul CFR,
Camera de Industrie şi Comerţ, Inspectoratul Cadastral, Institutul Obstretic,
Şcoala Normală, Serviciul Agricol Judeţean și Laboratorul de Igienă.
În 2 februarie 1939, s-a constituit sub preşedenţia episcopului Andrei
Magieru Societatea Acţiunea pentru ridicarea Monumentului Unirii la Arad
fiind adunate noi fonduri şi făcute proiecte de amplasare a monumentului.
Deşi în numărul din 3 martie 1939, revista Hotarul, a publicat un nou apel,
generaţia care a făcut unirea nu a avut şansa să vadă ridicat monumentul.
Banii adunaţi cu atâta trudă şi strădanii au fost înghiţiţi de efortul României
în cel de al Doilea Război Mondial (Sorin Trocan, 2007).
La peste opt decenii de la această acţiune, se remarcă similitudinea
cu perioada contemporană, când la Arad, un alt grup de intelectuali şi
personalităţi ale vieţii publice şi politice depun eforturi pentru a împlinii
gândurile înaintaşilor. Astfel în aprilie 2003 s-a înfiinţat în acest scop
Asociaţia pentru Ridicarea Monumentului Marii Uniri la Arad, preşedinte al
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organizaţiei fiind ales prof. univ. dr. Aurel Ardelean, Rectorul Universităţii
de Vest Vasile Goldiş, iar secretar al Consiliului director, Vasile Cârciu.
În urma primului Concurs Național de proiecte, lansat la 16
octombrie 2003, câștigat de sculptorul arădean Ioan Tolan 2. preşedintele
României Ion Iliescu a așezat, la 1 decembrie în cadrul unui ceremonial, în
Piața Podgoria (azi Drapelului) piatra de temelie a monumentului. Ulterior
locul fiind considerat nepotrivit din cauza traficului intens, la 14 noiembrie
2006, s-a stabilit ca noul amplasament să fie pe luciul Lacului din Pădurice.
Tot în acea perioadă, în urma unor contestații, fără acordul administrației
locale a fost organizat un nou concurs de proiecte, jurizat de o comisie de
jurizare, alcătuită din reprezentanţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor
(MCC), cunoscuţi artişti plastici români: Virgil Ştefan Niţulescu – Secretar
General MCC (preşedintele Comisiei), Mihai Oroveanu – Directorul
General al Muzeului Naţional de Artă contemporană, criticii de artă Adrian
Guţă, Gheorghe Vida, sculptorii Grigore Minea, Aurel Vlad, Paul Vasilescu,
Dumitru Paina (arădean), care la 16 octombrie 2007 a selectat trei
propuneri, pentru a fi prezentate, cu mai multe detalii şi variante, într-o
etapă ulterioară a concursului şi anume: proiectele lui Mircea Spătaru 3,
Florin Codre4 și cuplul Ioan Ladea - Bogdan Iacob.
În urma dezbaterilor care au urmat, ministrul Adrian Iorgulescu la
declarat câştigător pe Florin Codre, care a propus o construcţie, cu o
înălţime de 35 m care să cuprindă o coloană cu reprezentarea alegorică a
celor trei provincii româneşti, unite la 1918. În 7 decembrie 2007 a fost
încheiat contractul pentru valoarea de 100 milioane lei, urmând ca
monumentul să fie finalizat în 2009. De asemenea, s-a hotărât ca lucrările să
fie susţinute financiar de Guvernul României, odată cu asumarea obligaţiei
din partea administraţiei locale pentru ca aceasta să realizeze fundaţia şi
sistemul de fixare, în mijlocul lacului din Pădurice.
Este prima informaţie concretă care a fost avansată de ministrul
2

Ioan Tolan (1927-2015), sculptor, profesor la Liceul de Arte din Arad.
Mircea Spătaru, (1937-2011) sculptor, pictor, caricaturist, ceramist, rectorul Universităţii
Naţionale de Artă din Bucureşti, personalitate din domeniul învăţământului artistic
românesc. Este autorul lucrărilor: Grupul statuar ambiental (Cluj, 1969), Ansamblul
monumental Iuliu Maniu (București 1998), Sculptura ambientală (Galați 1999),
Monumentul cenotaf Moise Nicoară (București, 2005), Statuia lui Charles de Gaulle
(București, 2006), Monumentul Carol I (Craiova 2007), Monumentul Nicolae Bălcescu
(București, 2007).
4
Florin Codre (n. 18 aprilie 1943, Brașov), sculptor, creator de artă monumentală,
cascador, crescător de cai de rasă, autorul primului film de ficțiune (Șobolanii roșii, 1989).
A realizat statuia ecvestră a lui Carol I din Călărași (2008), București (2010), Avram Iancu
din Târgu Mureș (1978).
3
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Adrian Iorgulescu, la interpelarea în parlament făcută de deputatul arădean
Gheorghe Chiper în legătură cu realizarea acestui monument5. Proiectul lui
Florin Codre, a stârnit critici în mediile locale, care consideră că macheta
propusă nu corespunde viziunii arădenilor asupra acestui monument. În
consecinţă, Asociaţia pentru ridicarea Monumentului Marii Uniri din Arad
în Adunarea Generală din 13 decembrie 2007, şi-a dat acordul asupra
proiectului lui Florin Codre, cu propunerea ca acesta să fie îmbunătăţit cu
elemente din care să rezulte contribuţia Aradului la înfăptuirea actului de la
1 Decembrie 1918. Dezvelirea acestuia urma să se facă în 2008, cu prilejul
aniversării a 90 de ani de la acest eveniment (Ziarul Informaţia Aradului, 14
decembrie 2007).

La propunerea sculptorului Florin Codre, în aprilie 2010, Consiliul
Local Municipal, a adoptat, în aprilie 2010, un Proiect de Hotărâre prin care
se dă acordul asupra formei finale a monumentului, urmând ca acesta să fie
inaugurat la 15 noiembrie 2012, în zona lacului din Pădurice (Ziarul Glasul
Aradului, 26 aprilie 2010). În acest sens, în ianuarie 2012, au început
demersurile pentru ca această dată (15 noiembrie 2012) să constituie pentru
arădeni, Ziua Monumentului Marii Uniri.
În continuare, timp de doi ani, această chestiune a fost cufundată în
liniște și nepăsare.
În vara anului 2014 MCC a depus o plângere penală pe numele
sculptorului Florin Codre, care a fost plătit integral pentru realizarea
Monumentului Marii Uniri din Arad, dar lucrarea a fost abandonată în
China, în paralel existând și un un proces civil cu artistul pentru
nerespectarea contractului (Ziarul Aradul, 16 iulie, 2014). În replică într-un gest
de revoltă, Florin Codre, a reacţionat într-o scrisoare deschisă, acuzând
MCC că ascunde cu bună ştiinţă informaţiile pe care el le-a pus la dispoziţia
instituţiei, despre monument, despre evoluţia şantierului, blocajele produse
prin sincoparea finanţării, despre terminarea lucrării şi transportul acesteia
în ţară. Artistul mai preciza precizează faptul că monumentul a fost îmbarcat
în China unde a fost executat, iar la jumătatea lunii august, va ajunge la
Arad, unde împreună cu primăria oraşului, va fi instalat, pe locul care I se
cuvine. Lucrarea are cu tot cu soclu, 24 m înălţime cu o secţiune de 2 m,
executată din marmură, ca o coloană a armoniei şi îngemănării (Ziarul
Observator, 23 iunie 2014). După acest schimb de replici s-a așternut din nou
tăcerea.
5

Concursul organizat de MCC a fost jurizat fără consultarea organizaţiei arădene.
Încercările repetate ale municipalităţii de a contacta autorul nu au dat nici un rezultat, după
cum nici solicitările de clarificări adresate comanditarului nu au primit răspunsuri. Lucrarea
se execută în China (ziarul Aradul, 5 nov. 2013)
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La începutul lunii februarie 2018, an declarat de Parlamentul
României ca perioadă de sărbătorie a Centenarului desăvârșirii Unității
Naționale deputatul PSD Adrian Todor a făcut o declarație politică pe
această temă, lansând un atac la adresa administrației locale, că se implică
insuficient în această chestiune, știut fiind faptul că de la Arad au fost
pornite toate acțiunile politice, finalizate cu Marea Adunare Națională de la
Alba Iulia din 1 decembrie 1918 (Glasul Aradului, 9 febr. 2018). În urma unei
întâlniri a Ministrului Culturii și Identității Naționale, cu primarul Aradului
și președintele Asociației pentru Ridicarea Monumentului Marii uniri, care a
avut loc în urma acestui eveniment, s-a convenit ca sculptorul Florin Codre,
împreună cu primarul și Consiliul Local să stabilească detaliile amplasării
monumentului (Glasul Aradului, 16 febr. 201).
Mișcarea muncitorească socialistă și comunistă
La sfârșitul secolului al XIX-lea Aradul era cunoscut în Imperiul
Austro-Ungar ca unul din centrele industriale importante, în această
perioadă fiind organizate și primele organizații sindicale - muncitorești de
tip socialist, care s-au emancipat treptat de sub influența patronală. Prima
asociație viabilă de acest fel, cu peste 700 membri a fost creată în 1868 sub
conducerea tâmplarului Petre Barabas. În același an au mai luat naștere:
Prima asociație de ajutor de boală și înmormântare a meseriașilor liberi din
Arad, Cercul tineretului din sectorul comercial, Organizația tipografilor și
zețarilor și altele.
La 3 iulie, unde 1870, în Arad s-a constituit Asociația Generală a
Muncitorilor a cărei statut a fost conceput pe baza principiilor
Internaționalei marxiste. Programul iniţial al Asociaţiei prevedea în
principal crearea unui sistem de asigurare materială a membrilor în cazul
survenirii incapacităţii de muncă. Acesta consta din ajutor bănesc, asistenţă
medicală şi medicamente gratuite.
Receptivi la hotărârea, Congresului Internaţionalei Socialiste, de la
Paris din 1889 care a decretat data de 1 mai, ca Zi Internaţională a Muncii,
organizaţiile profesionale şi cercurile socialiste din Arad, au sărbătorit, în
1890 la Pădurea Ceala tradiționalul maial într-un cadru impozant
acordându-i conotațiile unei demonstrații politice care a dat impuls
organizării politice a proletariatului arădean. Astfel, după doar câteva zile, în
cadrul unei adunări ţinute la 26 mai, s-a hotărât crearea unui cerc
muncitoresc, care a acţionat pentru înfăptuirea unui partid regnicolar, formă
pentru care nu era necesară autorizaţie de funcţionare. În aceste condiţii, la
29 martie 1891, s-a constituit, la Hanul Boul Roşu, organizaţia locală a
Partidului Social Democrat (PSD). Din 1913 sediul PSD al Sindicatelor, iar
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peste câțiva ani și al Sfatului Muncitoresc au funcționat în clădirea numită
Căminul Muncitorilor de pe strada Paris nr. 2.
La Arad, centrul de culturalizare a meseriașilor români a fost
organizația Progresul
Partidul Comunist Român (PCR) înființat la București în 1921, scos
în afara legii în 1924 și-a desfășurat activitatea în ilegalitate, dar reactivat cu
sprijin sovietic după 23 august 1944, a avut un curs ascendent până la
sfârșitul anului 1989, când regimul totalitar instaurat după 1948 a fost abolit.
La Arad, PCR, nu a luat parte la organizarea evenimentelor loviturii
de stat de la 23 august 1944. Revolta muncitorilor a fost spontană,
concretizată prin formarea, (înfiinţarea), unor organizaţii democratice
paralele, care au umplut golul (vidul) de putere, aşa cum au fost: grupa de
60 activişti de la Falikovits, grupa împiegaţilor şi intelectualilor –
Coţoveanu - Petru Brad. A existat şi grupa Duma –Maghiar cu 20 de tineri,
care deşi erau membri ai PCR, au căutat soluţii şi au acţionat în afara
partidului. Grupa PCR a evreilor sosiţi din Transnistria care a încercat
refacerea imediată a partidului, a fost fără efect rămânând izolată. PCR, a
sprijinit legalizarea oranizaţiilor: Apărarea Patriotică (AP), Madosz,
Uniunea Patrioţilor (UP), Organizaţia Antifascistă Slavă, Organizaţia
Antifascistă Evreiască, folosind chiar ştampila proprie, pentru documentele
unora din ele. La 25 august 1944, PCR Arad a editat primul manifest (legal),
în limbile română şi germană în care informa populaţia asupra loviturii de
stat şi instaurării guvernului BPD (AN Arad, Fond PCR D 1 /1944), urmat în
zilele următoare de altele, în limbile română, maghiară, germană, în
legătură cu acţiunea de dezarmare a soldaţilor nemţi (AN Arad, Fond PCR D 1
/1944) sau despre încercările de invadare a Aradului de către armata
germano-maghiară (AN Arad, Fond PCR D 1 /1944).
Tema muncitorească inspirată din mișcarea sindicală, socialistă și
comunistă a fost puțin tratată în arta monumentală și doar după 1946, sub
forma ridicării unor busturi ale ideologilor sovietici Lenin, Stalin, ale eroilor
comuniști (Ocsko Terezia, Vasile Roaită, Ilie Pintilie) alte însemne
consacrate activității comuniste ilegale (plăci memoriale) și regimului
democrat popular instaurat după 1948. Ele au constat din reliefuri și
monumente realizate în spiritul realismului socialist: fațada Teatrului de
Stat, holul mare al Gării CFR, Textilista, Mulgătoarea și altele (Anexa).
Cu un vădit scop propagandistic a fost montat pe fațada clădirii
administrative a Intreprinderii de vagoane, de pe frontul Căii Aurel Vlaicu,
mozaicul întitulat Victoria Socialismului6 (autor Mihai Mănescu) un simbol
6

Socialismul ca sistem politic este definit de către doctrinari drept prima fază a orânduirii
comuniste. Se caracterizată mai ales prin dominaţia proprietăţii de stat şi cooperatiste asupra
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al sărbătorii muncii. Lucrarea finanţată de Ministerul Culturii 7, a fost
realizată corespunzător principiilor tematice şi estetice ale epocii
comuniste8.
Revoluția din decembrie 1989
Acţiunea de protest a arădenilor împotriva regimului dictatorial condus de
Nicolae Ceauşescu, a început în dimineaţa zilei de 21 decembrie 1989, când
muncitorii de la Intreprinderea de Orologerie Industrială, din str. Cocorilor
au intrerupt lucrul şi s-au deplasat în mod organizat în faţa sediului
Comitetului Judeţean al Partidului Comunist Român (PCR), unde alături de
salariaţii altor unităţi economice şi publicul de pe stradă, au început să strige
lozinci împotriva regimului comunist şi al conducătorului său. Liderii celor
prezenţi, dintre care mai proeminent a fost actorul Valentin Voicilă, au ţinut
cuvântări, intercalate cu rugăciuni, s-a cântat şi s-au oficiat scurte slujbe
religioase. Deoarece persoanele turbulente au fost, marginalizate şi
îndepărtate, nu au fost incidente. S-au purtat negocieri cu militarii dispuşi în
formaţie de apărare şi cu membri Secretariatului Comitetului Judeţean de
Partid. Toate încercările de a dispersa mulţimea au eşuat, manifestarea
organizată şi paşnică a arădenilor continuând cu efectivul scăzut chiar şi
după lăsarea serii, până a doua zi. Spre dimineaţă, prin sosirea salariaților
navetiști, piaţa din faţa primăriei s-a umplut din nou cu protestatari devenind
neîncăpătoare. Soldaţilor li s-au adus gustări, cafea şi ceai, simpatia acestora
faţă de manifestanţi devenind vizibilă. După momentul anunţării la postul de
televiziune a ştirilor despre plecarea familiei Nicolae şi Elena Ceauşescu,
forţele de intervenţie ale miliţiei, pompierilor, gărzilor patriotice şi armatei
au fost rechemate la sedii şi în cazărmi, iar liderii manifestanţilor, alături de
mijloacelor de producţie, o economie centralizată şi planificată. Structura societăţii
cuprinde clase şi categorii sociale cu interese fundamentale considerate comune: clasa
muncitoare, ţărănimea cooperatistă şi intelectualitatea. Baza politică o constitue partidul
unic, cel comunist, puterea fiind exercitată prin statul socialist. Sistemul a fost introdus în
România, de către Uniunea Sovietică, ca o consecinţă a împărţirii zonelor de influenţă
stabilită prin tratetele postbelice de către forţele aliate. A fost abolit în decembrie 1989.
7
Ministerul Culturii, purta până în anul 1990, denumirea de Consiliul Culturii şi
Educaţiei Socialiste.
8

Corespunzător acestor principii, idealurile estetice şi creaţia artistică, sunt determinate de
viaţa materială a societăţii şi îndeosebi de baza ei economică. Ea promovează ideea
partinităţii şi caracterul popular al artei socialiste, a slujirii deschise a ideologiei acesteia.
Artiştii trebue să oglindească veridic realitatea, fără detalii nesemnificative. Este respinsă
arta ca scop în sine, ruptă de tematica ideologică a partidului comunist. După aceste
principii a fost condusă întreaga activitate de creaţie artistică în perioada postbelică, până în
anul 1990.
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alţi numeroşi cetăţeni au pătruns în sediul politico-administrativ al
municipiului și judeţului Arad. La balconul clădirii, actorul Valentin Voicilă
după ce a declarat Aradul oraş liber, a făcut apel la calm, a mulţumit armatei
că a asigurat desfăşurarea în ordine a demonstraţiei după care s-a instaurat,
prin impunerea unui organ executiv, o nouă conducere a teritoriului
(E.Şimăndan, Arad, 2003, p.23). Cu aceasta, la Arad, s-a încheiat, perioada
neviolentă a evenimentelor sfârşitului de an 1989.
La nici două ore de la preluarea puterii de către noul organ executiv
au început ştirile alarmante despre existenţa unor grupări teroriste, Aradul,
devenind în continuare locul de desfăşurare a unei ample acţiuni de
diversiune psihologică, de suspiciune şi confuzie. Aceasta a fost amplificată
şi de sosirea din Timişoara, a doi generali: Constantin Nuţă şi Mihalea
Velicu, prezentați ca fiind din grupa operativă trimisă de Nicolae Ceauşescu
pentru lichidarea tulburărilor. Alte ştiri alarmante, ca sosirea unor formaţii
de elicoptere inamice, minarea podului CFR peste Mureş, atacarea Poştei
Centrale, etc. erau difuzate pe străzi. Starea de încordare a crescut după ce în
jurul orei 23,00 s-au auzit primele focuri de armă. În oraş s-a răspândit
panica, mai ales că au început să sune sirenele şi clopotele bisericilor, în
semn de alarma aeriană. Pe la ora 24, s-a deschis foc dinspre hotelul Parc
spre unitatea militară din Cetate, de unde s-a răspuns cu intensitate.
Împuşcăturile au continuat toată noaptea ele extinzându-se la aeroport şi în
alte puncte din oraş. În principala clădire administrativă a municipiului, atât
militarii cât şi civilii au fost înarmaţi pe baza unui act de identitate şi
repartizaţi corespunzător principiilor militare, pe sectoare, la ferestre. Se
trăgea asupra unui inamic nevăzut, dar potenţial prezent. Spre dimineaţă
zilei următoare focurile de armă au încetat, dar atacurile au reînceput la ora
13,45 având drept scop capturarea unui grup de terorişti ascuns la hotelul
Parc dar care s-a dovedit a fi inexistent. În după amiaza aceleaşi zile, se
puteau auzi focuri de armă răzleţe în diferite locuri din oraş, iar spre seară în
zona unităţii militare 01286 din Gai (E. Şimăndan, 2003, p. 24-39).
În 25 decembrie situația a devenit mai calmă, doar spre seară s-au
mai auzit focuri de armă în zona aeroportului. Ele au încetat în totalitate
înseara zilei de 27 decembrie. După încă două zile întregul efectiv de
militari a fost retras în cazărmi, iar noile organe de conducere şi-au intrat în
atribuţii deschizând calea transformărilor democratice ulterioare.
Bilanţul acestor confuzii şi suspiciuni, a lipsei de comunicare şi
profesionalism este dureros: 19 persoane decedate, din care 11 civili, 5
militari şi 3 cadre din miliţie. În confruntările stradale au mai fost rănite 38
de persoane, atât civili cât şi militari. Alţi 5 tineri de pe aceste meleaguri au
căzut în mişcările violente ale lui decembrie 1989, în alte oraşe ale ţării
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pentru împlinirea idealurilor de libertate şi democraţie.( E. Şimăndan , 2003,
p.39).
În memoria acestor evenimente sângeroase, și a celor uciși, au fost
dezvelite mai multe monumente și fixate plăci memoriale dintre care
amintim: Monumentul Revoluției Române din 1989, Monumentul Eroilor
Militari, Monumentul Eroilor Polițiști și altele (Anexa ).
Alte teme istorice
Unele monumente arădene sunt inspirate din istoria națională a
României, readucând în memorie Războaiele daco-romane (Arad) sau
chipuri și fapte din perioada cnezatelor și voievodatelor lui Gelu
Menumorut și Glad (Macea). Au fost marcate prin semne distinctive
evenimente locale, referitoare la înființarea Preparandiei, Școlii Superioare
de Agronomie, Arhivelor Naționale, Spitalului municipal sau succesul
zborului la Arad al lui Aurel Vlaicu (1912) și altele (Anexa).

Bibliografie: ***Aradul, permanenţă în istoria patriei, Arad, 1972; Barițiu George,
Părți alese din istoria Transilvaniei, II, 1890; Kiss Nicolae, Locuri istorice în
municipiul Arad legate de mişcarea muncitorească şi lupta Partidului Comunist
Român în ilegalitate, MJA. Ziridava XIV, Arad, 1982; Popeangă Vasile, Episcopia
Aradului, în perioada apărării statului român şi a integrităţii lui (1918-1948), în
volumul Episcopia Aradului în vremuri de răscruce istorică, Arad 2006; Șimăndan
Emil, Întrebătorul din Agora, Arad, 2003; Trocan Sorin, Monumentul Marii Uniri în
presa vremii, în ziarul Glasul Aradului, 2007; Valea Virgil, Cultură şi spiritualitate
românească în Arad în perioada interbelică (1919-1940), Arad, 2005.

Anexa
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MONUMENTE ȘI SEMNE MEMORIALE
CU TEMATICĂ ISTORICĂ
- Selectiv I. Revoluţia de la 1848.
Monumentul Aradul îndurerat (Arad).
Obeliscul celor 13 Generali (Arad).
Monumentul Libertăţii (Arad).
Arcul de Triumf al Revoluţiei Române de la 1848 (Arad).
Placa memoriaă Întâlnirea Kossuth Lajos – Nicolae Bălcescu în Cetate
(Arad).
Placă memorială, Revoluția din 1848 (Chișineu Criș).
Placă memorială pentru Eftimie Murgu (Arad, Cetate).
Placă memorială pentru Generalul Damjanich Janos (Arad, Macea).
II. Emanciparea românilor şi Unirea de la 1918.
Crucea Martirilor Arădeni (Arad).
Monumentul Eroilor (Hălmagiu).
Monumentul lui Vasile Goldiș (Arad).
Bustul lui Vasile Goldiș (Arad, Macea, Ineu, Beliu – Vasile Godiș).
Bustul lui Moise Nicoară (Arad).
Bustul lui Mihai Veliciu (Chișineu – Criș, Șepreuș)
Bustul lui Lazăr Tâmpa (Almaș).
Busturile preoților Cornel Popescu și Cornel Leucuța (Șimand).
Bustul lui Ioan Russu Șirianu (Arad, Șiria)
Placa memorială, Consiliul Naţional Român Central (Arad).
Placa memorială, Ziarul Românul(Arad).
Placa memorială, Ziarul Tribuna (Arad).
Placa memorială, Ziarul Tribuna Poporului (Arad).
Placa memorială, Desprinderea de Ungaria (Arad).
Placă memorială, Asociaţia pentru cultura şi conservarea poporului român
(Arad).
Placă memorială, Ridicarea drapelului românesc în Cetate (Arad).
Placă memorială, Preparandia Arădeană (Arad).
Troiţa antirevizionistă (Arad).
Obeliscul Româno – Francez (Lipova-Șoimoș).
III Mișcarea socialistă şi perioada comunistă.
Placă memorială, Asociaţia Generală a Muncitorilor (Arad).
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Placă memorială, Înființarea Partidului Social Democrat (Arad).
Placă memorială, Căminul muncitorilor (Arad).
Placă memorială, Sărbătoarea de 1 mai (Arad).
Placă memorială, Casa în care s-a constituit Comitetul Județean PCR
(Arad).
Placă memorială, Casa în care a funcţionat o tipografie ilegală a PCR
(Arad).
Placă memorială, Fostul sediu al unei tipografii ilegale a PCR (Arad).
Bustul lui Ocsko Terezia (Arad).
Monumentul Fântâna Eliberării (Arad).
Mozaicul Victoria Socialismului (Arad).
Relieful de pe fațada Teatrului (Arad).
Reliefurile din Holul Gării CFR (Arad).
IV Revoluţia din Decembrie 1989.
Monumentul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 (Arad).
Monumentul Soldaţilor căzuţi în Revoluția din Decembrie 1989 (Arad).
Troiţa Martirilor din Decembrie 1989 (Cimitirul Eternitatea (Arad).
Monumentul Eroilor Polițiști căzuți în Revoluția din 1989 (Arad, Strada J.
Calvin).
Monumentul Victimele Revoluţiei (Arad, str. Constituţiei).
Semn memorial pentru Eroul maghiar Toth Arpad.
Placă memorială, Cinci ani de la revoluţie (Arad).
Placă memorială, Revoluţia de la Orologerie (Arad).
Placă memorială, Eroilor căzuți în Revoluția din 21 Decembrie 1989.
V Alte teme istorice, aniversări, comemorări, informații etc.
Monumentul lui Gelu, Menumorut, Glad (Macea).
Monumentul Coreea (Arad).
Memorialul Sondei 451, Turnu, 10 mai 1982 ( Arad, extravilan).
Obeliscul Victimele comunismului (Arad).
Semn memorial, Pentru victimele represiunii comuniste,1956-1958 (Pecica).
Placă memorială, Internatul Școlii Superioare de Comerț, 1929 (Lipova).
Placă memorială, Inaugurarea Preparandiei arădene (Arad).
Placă memorială, Aniversarea Direcției Județene a Arhivelor Naționale
(Arad).
Placă memorială, Războaiele Daco-Romane (Arad).
Placă memorială, Aniversarea Arhivelor Naţionale (Arad).
Placă memorială, Zborul lui Aurel Vlaicu la Arad (Arad).
Placă memorială, Construcţia cetăţii (Arad).
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Placă memorială, Înființarea Spitalului Municipal (Arad).
Placă memorială, Facultatea de Medicină Veterinară (Arad).
Placă memorială, Sediul Comitelui Suprem al Aradului (Arad).
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Sigilii de localități din comitatul Arad (1797-1865)
Laurențiu-Ștefan Szemkovics,
Serviciul Arhive Naţionale Istorice Centrale, Bucureşti

Résumé
Dans l'article Sceaux des localités du comté Arad (1797-1865),
l'auteur présente dix sceaux qui proviennent des Archives nationales
historiques centrales de Bucarest. Ces sceaux ont des formes rondes et
ovales, ont de dimensions variables, sont appliqués en cire rouge et sont
imprimés en encre de Chine, ont sur leur emblème des différentes
représentations et des armoiries. Leur légende est écrite en hongrois et en
latin. À l'aide de la sigillographie et de l'héraldique, ces pièces sont décrites
et reproduites.
Mots-clés: sceau, légende, emblème, hongrois, Arad, Archives
nationales.
Rezumat
În articolul Sigilii de localități din comitatul Arad (1797-1865),
autorul prezintă zece sigilii care provin de la Arhivele Naționale Istorice
Centrale din București. Aceste sigilii au forme rotunde și ovale, au
dimensiuni variabile, sunt aplicate în ceară roșie și imprimate cu tuș, au în
emblema lor diferite reprezentări și o stemă. Legendele sunt scrise în limbile
maghiară și latină. Cu ajutorul sigilografiei și heraldicii, piesele sunt
descrise și reproduse.
Cuvinte-cheie: sigiliu, legendă, emblemă, limba maghiară, Arad,
Arhivele Naționale.
La Arhivele Naționale Istorice Centrale din București, în fondul
„Comisia Consultativă Heraldică”, se află, printre altele, zece sigilii 1
rotunde2 și ovale, care, în perioada 1797-1865, au aparținut unor localități
1

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; Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei. Arhivistică,
cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie, colectiv de autori,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 213-218.
2
Sigilile rotunde, cu forma considerată fundamentală, reprezintă autoritatea; LaurenţiuŞtefan Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc. I. Sigiliile emise de
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din județul Arad, anume: Caporal Alexa3 (I), Chier4 (II), Comlăuș5 (III),
Dumbrava6 (IV), Grăniceri7 (V), Hălăliș8 (VI), Ignești9 (VII), Mândruloc10
(VIII), Talpoș11 (IX), Voivodeni12 (X). Apelând la sigilografie13 și la
heraldică14, redăm mai jos, în ordine alfabetică, sigiliile însoțite de
reproducerile acestora.
I. Sigiliu rotund (28 mm), aplicat în ceară roșie. În emblemă 15, două
brăzdare afrontate, având între ele un spic. În exergă 16, între un cerc liniar la
interior și unul perlat la exterior, legenda 17 în limba maghiară: (ornament
vegetal) KERÉK (ornament vegetal) 1822 (* CHERECHIU * 1822).18

cancelaria domnească a Ţării Româneşti (1390-1856) – Trésor sfragistique roumain. I. Les
sceaux emis par la chancellerie princière de la Valachie (1390-1856), Editura Ars
Docendi, Bucureşti, 2006, p. 64.
3
Mai demult se numea Cherechiu, localitate componentă a orașului Sântana, jud. Arad.
4
Sat în comuna Târnova, jud. Arad.
5
Cartier în orașul Sântana, jud. Arad.
6
Sat în comuna Pleșcuța, jud. Arad.
7
Comună din jud. Arad; în maghiară: Ottlaka.
8
Sat în comuna Săvârșin, jud. Arad.
9
Comună din jud. Arad.
10
Sat în comuna Vladimirescu, jud. Arad.
11
În 1809 ținea de comitatul Arad; azi Talpoș este sat în comuna Batăr, jud. Bihor.
12
Sat în comuna Bârsa, jud. Arad.
13
Sigilografia a fost fondată în secolul al XVII-lea de Dom Mabillon, părintele erudiției
moderne și dezvoltată în secolul al XIX-lea de către Louis-Claude Douët d'Arcq, un mare
arhivist și istoric care, împreună cu echipa sa, a scos lucrarea Collection des sceaux des
Archives de l'Empire. Franceză la origine, această disciplină nu a întârziat să se extindă în
toată Europa, pretutindeni unde, încă din Evul Mediu, se impunea obiceiul de a valida
documentele cu sigiliu; Jean-Luc Chassel, Les sceaux dans l'Histoire, l'Histoire dans les
sceaux, în Les sceaux, sources de l'histoire médiévale en Champagne. Actes des tables
rondes de la Société française d'héraldique et de sigillographie (Troyes, 2003-Reims,
2004) sous la direction de Jean-Luc Chassel, Paris, Société française d'héraldique et de
sigillographie, 2007, p. 9.
14
Heraldica este disciplina auxiliară a istoriei care studiază stemele, blazoanele etc.; Florin
Marcu, Marele dicționar de neologisme, Editura Saeculum I.O., București, 2000, p. 422.
15
Emblemă = reprezentarea gravată pe suprafața unui sigiliu; Dicţionar al ştiinţelor
speciale, p. 109.
16
Exergă = spaţiul de la marginea câmpului sigilar, de obicei cuprins între două sau mai
multe cercuri (ce pot fi liniare, şnurate, perlate, etc.), în care se gravează textul legendei;
Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 111.
17
Legendă = textul scris, de obicei la marginea spaţiului sigilar, circular de la dreapta spre
stânga, indicând numele şi atributele posesorului; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 153.
18
Arhivele Naționale Istorice Centrale (în continuare se va cita: ANIC), Comisia
Consultativă Heraldică, dosar nr. 7, f. 47.
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II. Sigiliu rotund (27 mm), aplicat în ceară roșie. În emblemă, o
femeie redată în întregime, îmbrăcată cu rochie, ținând în mâna dreaptă „o
cupă”, stânga rezemând-o pe șold. În exergă, mărginită de un cerc liniar și
de altul perlat la exterior, legenda în limba maghiară: (ornament vegetal) K:
KEER19 (ornament vegetal) 1827 (* K. CHIER * 1827).20

19

Fábián Gábor, Arad vármegye leirása históriai, geographiai és statistikai tekintetben, I.
Rész, Budán, 1835, p. 49.
20
ANIC, Comisia Consultativă Heraldică, dosar nr. 7, f. 49.
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III. Sigiliu oval (28 x 25 mm), imprimat cu tuș albastru. În
emblemă, Sf. Ana șezând și ținându-l cu mâna dreaptă pe Isus care are
deasupra capului o stea21 cu șase raze. În exergă, mărginită de un oval perlat
la exterior, legenda în limbile latină și maghiară: * SIG. OPP. VET. SZ:
ANNA 1797 (* SIGILIUL TÂRGULUI ÎNTĂRIT SÂNTANA 1797).22

IV. Sigiliu oval (30 x 27 mm), imprimat cu tuș albastru. În emblemă,
un copac. În exergă, legenda în limba latină: * SIGILU COMUNIT.
DUMBRAVA 1865.23

21

Stea = simbolul manifestării centrale a luminii, a focarului unui univers în
expansiune. Ea este, ca şi numărul cinci, simbol al perfecţiunii. Steaua cu şase raze este
emblema iudaismului şi simbolizează legea evoluţiei şi cea a involuţiei. Steaua cu şapte
raze figurează lira cosmică, muzica sferelor, armonia lumii, curcubeul cu cele şapte
culori, cele şapte zone planetare, fiinţa umană în totalitatea sa. Steaua cu opt raze
simbolizează creaţia, încă terminată şi deci imperfectă, dar pe cale de a se îndeplini;
Jean Chévalier, Alain Ghéerbrant, Dicţionar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi,
forme, figuri, culori, numere, vol. 3 (P-Z), p. 257-264.
22
ANIC, Comisia Consultativă Heraldică, dosar nr. 7, f. 47.
23
Ibidem, f. 24, 78.
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V. Sigiliu rotund (27 mm), aplicat în ceară roșie. În emblemă, între
două ramuri, una de lauri și alta de stejar, care se încrucișează în partea de
jos în săritoare 24, un scut în formă de măr, cuprinzând un brăzdar de plug,
flancat25 de o plantă de porumb și de două spice de grâu; dedesubt, anul
1848. În exergă, între un cerc liniar la interior și un altul perlat la exterior,
legenda în limba maghiară: * OTTLAKA HELYSÉGE PECSÉTJE (*
SIGILIUL LOCALITĂȚII GRĂNICERI).26

24

Săritoarea (crucea în curmeziș) = piesa onorabilă a scutului care se realizează prin
suprapunerea benzii cu bara; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 186.
25
Flancat = termen ce indică poziţia paralelă cu laturile scutului a unor mobile;
Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 119.
26
ANIC, Comisia Consultativă Heraldică, dosar nr. 7, f. 20.
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VI. Sigiliu rotund (24 mm), imprimat cu tuș verde, șters în mare
parte. În câmp, un copac cu coroana extinsă, flancat de un patruped și de un
om. În exergă, legenda în limba maghiară: * HALALIS ... 1857 (*
HĂLĂLIȘ ... 1857).27

VII. Sigiliu rotund (26 mm), imprimat cu tuș violet. În câmp, patru
pești suprapuși, cel de sus și cel de jos mai mici. În exergă, între două
cercuri liniare, legenda în limba maghiară: * IGNEST HELYSEG
PECSETJE * 1838 (* PECETEA LOCALITĂȚII IGNEȘTI * 1838).28

27
28

Ibidem, f. 37.
Ibidem, f. 41.
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VIII. Sigiliu rotund (23 mm), imprimat cu tuș verde. În emblemă, un
copac. În exergă, între două cercuri perlate, legenda în limba maghiară: *
MONDROLAK HELYSEG PECSETJE 1855 (* PECETEA
LOCALITĂȚII MÂNDRULOC 1855).29

IX. Sigiliu oval (25 x 23 mm), imprimat cu tuș albastru. În emblemă,
un copac flancat de 18-09. În exergă, între două ovale liniare, legenda în
limba maghiară: * TALPAS HELYSEG PECSETJE (* PECETEA
LOCALITĂȚII TALPOȘ).30
29
30

Ibidem, f. 16.
Ibidem, f. 21.
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X. Sigiliu rotund (24 mm), imprimat cu tuș albastru. În câmp, o
biserică, văzută din față, înconjurată, în partea de sus, de stele și flancată în
dreapta de un copac. În exergă, între două cercuri liniare, legenda în limba
maghiară: * VOJVODYENY HELYSEG PECSETJE 1858 (* PECETEA
LOCALITĂȚII VOIVODENI 1858).31
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„ASTRA” şi cultivarea sentimentului românesc în timpul
Primului Război Mondial
Pr. Iuliu-Marius Morariu1

Abstract. Using information provided by the journal of the
Transylvanian Association for Romanian Literature and Culture of
Romanian People – ASTRA, but also researches of historians and
philologists like Elena Macavei, Pamfil Matei or Valer Moga (from Sibiu
and Alba-Iulia Universities) and other information, this research emphasizes
the role played by the aforementioned institution for the Romanian people
from Transylvanian space during the First World War. There is presented
the way how through the spread of cultural or prayer book on the battlefield
or by offering space for hospitals for wounded soldiers the Association
contributed to the salvation of their bodies and souls and by publishing
books and the journal Transylvania from Sibiu or by organizing conferences
and taking care of the girl's school from Sibiu and other many actions, it had
a huge contribution on the preservation of Romanian identity and culture
feeling and on the preservation of moral health of the Romanian population
during the conflagration. In the final part, there is also presented its
contribution to the event of the Great Union and the way how this moment
was perceived by the institution and its leaders.
Keywords: dynastic loyalty, conflagration, Romanian identity,
Romanian culture, prayer books, conferences, Transylvania journal.

Prezenţă de relevanţă primordială în peisajul cultural românesc
transilvănean începând din anul 1861, Asociaţiunea Transilvană pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român sau ASTRA, a jucat, încă de
la înfiinţarea ei, un rol aparte în cultivarea sentimentului românesc şi
dezvoltarea culturii române2. Într-un context în care, după apariţia, în anul
1

Doctorand, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea "Babeş-Bolyai" din ClujNapoca. E-mail: maxim@radiorenasterea.ro.
2
Pentru mai multe informaţii cu privire la rolul jucat de ea, a se vedea şi: Pamfil Matei,
ASTRA – Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului
Român, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1986; Valer Moga, Astra şi societatea (1918-1930),
Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003; Maxim (Iuliu-Marius) Morariu,
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1867, a dualismului, activitatea politică şi reprezentativitatea românească în
acel spaţiu3 au fost puternic limitată de către reprezentanţii autorităţilor
maghiare, ea a constituit nucleul a ceea ce specialiştii vor defini drept
"asociaţionism cultural"4.
Prin intermediul ei şi a altor instituţii similare, intelectualii români, dar
şi poporul de rând vor reuşi pe de-o parte să se exprime, să-şi păstreze şi
tezaurizeze moştenirea culturală (în colecţiile astriste de volume şi în
paginile unor periodice precum Transilvania5 sau Ţara noastră, editată de
poetul Octavian Goga), să-şi educe tinerii capabili, susţinându-i prin
intermediul diferitelor forme de stipendiere, să le ofere fetelor prin
intermediul şcolii de la Sibiu o educaţie pe măsura vremii, formându-le
astfel ca viitoare mame ale elitei româneşti 6, sau să-i înveţe pe ţărani în
chestiuni ce ţineau de agricultură şi obţinerea productivităţii maxime,
economie şi valorificarea muncii proprii, prin intermediul conferinţelor
desfăşurate7.
Datorită luptei pentru românime şi emanciparea ei, Asociaţiunea va
avea, ca şi celelalte instituţii româneşti, de suferit în timpul primei
Preoţii năsăudeni şi "Astra" (1861-1918), Editura Argonaut, Editura Charmides, ClujNapoca, Bistriţa, 2017; Dumitru Tomoni, Adunările generale ale Asociaţiunii Transilvane
pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român "ASTRA" în Banat (1896-1948),
Editura Eurostampa, Timişoara, 2004.
3
Cf. Mircea Păcurariu, Politica statului ungar faţă de Biserica Românească din
Transilvania în perioada dualismului (1867-1918), Editura Institutului Biblic şi de Misiune
al Bisericii Ortodoxe Române, Sibiu, 1986, pp. 14-17.
4
Cf. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu, Asociaţionismul cultural din zona Bistriţei şi a
Năsăudului (1850-1918), Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2017, p. 7; Camil Mureşanu, "Cu
privire la asociaţionism în istoria culturii", în Liviu Maior, Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan,
coord., Asociaţionism şi naţionalism cultural în secolele XIX-XX, Academia Română,
Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2011, pp. 15-16; Liviu Maior, Ioan Aurel Pop,
Ioan Bolovan, "Cuvânt înainte", în Liviu Maior, Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan, coord.,
Asociaţionism şi naţionalism cultural în secolele XIX-XX, Academia Română, Centrul de
Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2011, pp. 5-7; Liviu Maior, "Despre asociaţionism şi
autonomizare în Transilvania secolelor al XIX-lea şi al XX-lea", în Liviu Maior, Ioan Aurel
Pop, Ioan Bolovan, coord., Asociaţionism şi naţionalism cultural în secolele XIX-XX,
Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2011, pp. 19-21.
5
A se vedea: Oana Brânduşa Niculescu, Revista Transilvania, promotoare a culturii
poporului român – perioada George Bariţiu (1861-1889), Editura Alma Mater, Editura
Asociaţiunii Astra, Sibiu, 2012, pentru mai multe informaţii cu privire la rolul acestui
periodic şi importanţa lui în spaţiul românesc transilvănean în cea de-a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, de exemplu.
6
Cf. Iuliu-Marius Morariu, ,,Astra” și tineretul“, în rev. Transilvania, XL (2011), nr. 10,
pp. 43-45.
7
Idem, ,,Preotul astrist Iuliu Morariu din Salva,” în Virgil Şerbu Cisteianu (coord.),
Reporter prin Țara Năsăudului, Editura Gens Latina, Alba-Iulia, 2012, p. 68.
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conflagraţii mondiale. De altfel, aceasta va aduce, în cele mai multe dintre
momentele desfăşurării sale, un regres în proiectele ei, autorităţile făcând
eforturi susţinute pentru a-i sabota orice acţiune pro-românească.
Modul în care Asociaţiunea a stagnat sau regresat de-a lungul anilor
de război este reflectat de mai multe aspecte şi elemente ce ţin de activitatea
ei sau de interacţiunea acesteia cu anumite secţiuni ale vieţii româneşti
transilvănene. Între ele, cele mai reprezentative se numără proiectele
desfăşurate sub protectoratul ei şi frecvenţa lor, desfăşurarea adunărilor
generale, publicistica din cadrul colecţiilor sau cea a periodicelor, numărul
de posturi şi restrângerea lor sau activitatea membrilor.
În ceea ce priveşte primul aspect, trebuie precizat faptul că, între
adunarea generală cu numărul 54 a instituţiuei, ce se va desfăşura la Orăştie
între 14 şi 15 septembrie 1913, fiind prezidată Andrei Bârseanu şi marcată
de prezenţa unor personalităţi precum: Barbu Ştefănescu Delavrancea,
Vasile Lucaciu, Silviu Dragomir, Octavian Tăslăuanu, Ioan Lupaş, Nicolae
Bălan, Partenie Cosma, sau Ilarion Puşcariu şi de un moment de reculegere
pentru Aurel Vlaicu, care decedase de curând în urma prăbuşirii cu aparatul
său de zbor8 şi următoarea în ordine, care nu va fi cea de la Năsăud, cum
fusese planificată, din pricina debutului conflagraţiei9, ci cea de la Sibiu din
11-12 ianuarie 192010, se vor scurge aproape şase ani. Astfel de pauze vor
exista şi în activităţile despărţămintelor, astfel încât, de exemplu, mai-sus
pomenitul de la Năsăud va avea o adunare generală la Coşna în 1914, ce va
fi urmată abia în 1919 de o alta, la Salva11, întreruperile adunărilor anuale
ale despărţăminteor fiind caracteristice aproape tututor acestora în perioada
investigată.
Lipsa adunărilor ce cuprindeau adesea bilanţul activităţilor desfăşurate
în decursul unui an, nu va însemna însă întreruprerea totală a activităţii
8

Elena Macavei, Asociaţiunea ASTRA şi Adunările Generale (1861-2011), Editura
Asociaţiunii ASTRA, Sibiu, 2011, pp. 50-51. Cf. Idem, Asociaţiunea ASTRA şi ctitoriile,
Editura Asociaţiunii ASTRA; Sibiu, 2011, pp. 122-123.
9
***, „Procesul verbal luat în şedinţa a doua a adunării generale a «Asociaţiunii pentru
literatura română şi cultura poporului român», ţinută la Orăştie la 15 Septembrie 1913”, în
rev. Transilvania, XLIV (1913), nr. VI, 427; ***, „Şedinţa a XVI-a comitetului central,
ţinută la 6 Decembrie 1913”, în rev. Transilvania, XLIV (1913), nr. VI, p. 435. Cf. Maxim
(Iuliu-Marius) Morariu, Preoţii năsăudeni şi "ASTRA" (1861-1918), p. 82.
10
Elena Macavei, Asociaţiunea ASTRA şi Adunările Generale (1861-2011) p. 53; Idem,
Asociaţiunea ASTRA şi ctitoriile, pp. 122-123.
11
Pentru detalii, a se vedea: Iuliu-Marius Morariu, ,,Un document important despre
adunarea Despărțământului Năsăud al ,,Astrei” din anul 1919” în rev. Pisanii Sângeorzene,
II (2014), nr. 3 (19), 2014, pp. 21-25; Idem, ,,Un document important despre adunarea
Despărțământului Năsăud al ,,Astrei” din anul 1919. Partea a II-a– raportul general al
Despărțământului”, în rev. Pisanii Sângeorzene, III (2014), nr. 4 (20), pp. 46-50.
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astriste, care, deşi va stagna în anumite situaţii din lipsă de fonduri,
personal, sau din pricina piedicilor puse de autorităţile maghiare, va avea
totuşi segmente funcţionale. Un astfel de segment funcţional a fost şi revista
Asociaţiunii, respectiv Transilvania. Asemenea altor periodice româneşti
precum Cultura creştină, organul oficial al Mitropoliei greco-catolice de la
Blaj12, şi ea va cunoaşte, sub presiunea cenzurii şi a lipsei de personal care
să se ocupe de editarea şi prelucrarea materialelor sosite pe adresa redacţiei,
al căror număr va scădea, fireşte, o scădere a numărului de apariţii. Astfel,
dacă în anul debutului confragraţiei, editorii în frunte cu Octavian Cordu
Tăslăuanu vor publica 9 numere, apariţia fiind, până la debutul propriu-zis
al acestuia, lunară, în anul următor, în 1916 şi 1917, vor vedea lumina
tiparului doar câte 2 numere anual, pentru ca anul unirii şi cel următor să
cunoască aibă parte doar de câte unul13.
Acest lucru se întâmpla în contextul în care, în anul 1912, redacţia
trecuse prin modificări organizatorice, fiind înzestrată cu un comitet
redacţional ce cuprindea personalităţi din cadrul tutoror celor cinci secţiuni
ale ASTREI, respectiv: Octavian Goga de la cea literară, Silviu Dragomir de
la cea istorică, Victor Stanciu, de la cea ştiinţifică, Onisifor Ghibu de la cea
şcolară şi Ion Lapedatu de la cea ştiinţifică şi economică şi la începutul lui
1914, după mai bine de doi ani de apariţie bilunară, aceştia deciseseră să o
transforme într-un periodic cu douăsprezece numere de apariţie anuală 14.
Plecarea, în anul următor pe front a directorului de redacţie, Octavian C.
Tăslăuanu şi mai apoi, trecerea lui în Regat, unde se va alătura armatelor
române15, de unde se va întoarce abia în 1919 16 va genera apariţia unei crize
de personal care va fi cu greu suplinită de puţinii astrişti nemobilizaţi.
Astfel, după cum va remarca Pamfil Matei: ,,Au urmat câţiva ani foarte grei
pentru Asociaţiune şi pentru revista Transilvania, anii primului război
mondial, când numai devotamentul pilduitor faţă de cauza culturală şi
politică a naţiunii române, faţă de simbolul nepieritor şi fortifiant al
12

Cf. Iuliu-Marius Morariu ,,Imaginea primului război mondial reflectată în paginile
revistei ,,Cultura creștină”, în Anamaria Macavei, Roxana Dorina Pop (coord.), Imaginea
în istorie. Tipologii în societatea de ieri și de azi – lucrările Conferinței naționale, ClujNapoca, 19-20 aprilie 2013, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2014, pp. 443-456.
13
Cf. http://dspace.bcucluj.ro/handle/123456789/7435, accesat 12. 04. 2018.
14
Pamfil Matei, Asociaţiunea în lumina documentelor (1861-1950). Noi contribuţii, Editura
Universităţii "Lucian Blaga," Sibiu, 2005, pp. 224-225.
15
Pentru mai multe informaţii cu privire la biografia lui, a se vedea: Ion
Agârbiceanu, ,,Octavian C. Tăslăuanu – la moartea lui," în rev. Transilvania, LXXIII
(1942), nr. 7-8, pp. 644-645; Octavian Codru Tăslăuanu, Din vârtejul războiului, vol. 3 –
"Sub flamurile naţionale," ed. Gelu Voican Voiculescu, Editura Rao, Bucureşti, 2001.
16
Pamfil Matei, Asociaţiunea în lumina documentelor (1861-1950). Noi contribuţii, p. 228.
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Asociaţiunii, a asigurat existenţa în continuare a celei mai importante
societăţi culturale şi ştiinţifice a românilor din Transilvania”17.
Muzeul, proaspăt aprovizionat cu exponate noi la începutul
conflagraţiei, va fi lăsat în grija lui Ioan Banciu, care va primi ajutorul lui
Nicolae Togan, Gavril Precup, Ioan Lupaş şi Nicolae Bălan 18. Şi activitatea
lui se va diminua, însă şi pe durata perioadei investigate se vor înregistra
donaţii de obiecte valoroase, fapt ce arată interesul românimii ardelene, cu
precădere a celei din rândurile intelectualităţii, pentru conservarea unor
elemente cu valoare patrimonială.
Şi de acolo, ca şi de la şcoala de fete sau din cadrul comitetului
central, o parte dintre posturi vor fi suspendate, din pricina imposibilităţii
remunerării celor care se ocupau de diferite segmente ale activităţii
Asociaţiunii. În plus, restrângerile de activitate erau generate, aşa cum am
menţionat deja, şi de concentrarea unor membri importanţi pe front, cu
precădere în cea de-a doua parte a războiului. Astfel, aşa cum arătau doi
cercetători contemporani în paginile volumului lor, pentru că: ,,... un mare
număr de membri ai Asociaţiunii au fost trimişi pe front sau implicaţi în
viaţa politică, s-a înrăutăţit situaţia politică, ceea ce a obligat Comitetul
central să hotărască (5 decembrie 1914), sistarea tipăririi Bibliotecii
poporale şi a Bibliotecii Astra, suprimarea posturilor de secretar literar,
conferenţiar agronomic, custode al muzeului şi administrator al Bibliotecii
poporale, reducerea sumelor pentru bibliotecă, muzeu, Transilvania şi
pentru retribuţiile corpului didactic de la Şcoala civilă de fete”19.
Dacă la începutul conflagraţiei, respectiv în anul 1914, activitatea
ASTREI subsuma 1140 prelegeri, înfiinţarea a 5 noi bănci, în: Făgăraş,
Târnava Mică, Caraş-Severin şi Hunedoara, 10 broşuri publicate în colecţia
Bibliotecii Poporale a Asociaţiunii într-un tiraj de 15000 de exemplare şi
distribuite la 11851 de membri, biblioteci şi alţi cititori20, dar şi de
înfiinţarea de cercuri noi în câteva despărţăminte 21, în anul următor
biblioteca va fi suprimată cu totul din lipsă de fonduri, iar frecvenţa
periodicului astrist va cunoaşte şi ea o puternică diminuare după cum am
arătat. O palidă resuscitare se va încerca în anii 1916-1917, când se va relua
17

Ibidem, p. 227.
Idem, ASTRA – Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura
Poporului Român, p. 243.
19
Mihai Racoviţan, Pamfil Matei, Sibiul şi Marea Unire, Editura Cercului Militar, Sibiu,
1993, p. 103.
20
Cf. Octavian Codru Tăslăuanu, "Biblioteca Poporală a Asociaţiunii în anul 1913 – date
asupra numărului de abonaţi, pe categorii," în rev. Transilvania, VIL (1913), nr. 4-5, pp.
319-322, unde situaţia era similară cu cea din anul 1914.
21
Elena Macavei, Asociaţiunea ASTRA şi Adunările Generale (1861-2011), p. 51.
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biblioteca şi calendarul, se vor ţine, cel puţin teoretic, 1459 prelegeri, iar
594 de biblioteci vor fi încă funcţionale22, după ce în anul anterior se vor
reduce banii pentru Muzeu şi şcoala de fete, reuşindu-se totuşi colectarea de
fonduri pentru monumentul lui Aurel Vlaicu. Cu toate acestea, cea de-a
doua jumătate a anului 1917 şi apoi anul 1918 până la unire vor fi ani grei
pentru aceasta şi membrii ei.
Activitatea astristă nu va viza însă doar publicarea de cărţi pentru cei
rămaşi acasă sau conferinţele adresate lor. Aşa cum se va arăta în raportul
din cadrul primului număr de după Marea Unire, în ciuda faptului că
războiul a determinat o penurie de resuse 23, astrişti vor distribui aproape
100000 de volume soldaţilor combatanţi sau celor răniţi, aflaţi în spitale 24 şi
vor oferi spaţii de primire şi tratare a celor din urmă 25. Dacă în partea de
început, aceste acţiuni vor fi mai dese şi mai consistente, pe măsura trecerii
timpului, asociaţiunea se va găsi în postura de a nu mai putea întreprinde
acţiuni dedicate soldaţilor, din pricina lipsei de finanţare. Această situaţie va
veni concomitent cu solicitările tot mai dese din partea combatanţilor de a
primi cărţi de rugăciuni. În acest context, fruntaşii cu posibilităţi din
conducerea ei, vor dona pentru realizarea acestui deziderat al soldaţilor,
adunându-se astfel, în anul 1918, 2573 de crăiţari, din care se vor tipări şi
distribui 10000 de exemplare din aceste cărţi, ce vor costa 1537.20 crăiţari,
restul de 1035.80 fiind păstraţi pentru viitoarele iniţiative editoriale, în
contextul finalizării războiului. Între donatorii de atunci se vor număra:
Antoniu de Mocsony, George Pop de Băseşti, Banca Bihoreana din Oradea,
Alexandru Leb, dar şi mulţi alţii26.
După ce, pe toată durata conflagraţiei, Asociaţiunea se va îngriji de
conservarea sentimentului naţional, a valorilor culturale, şi a stării sufleteşti
a combatanţilor români, prin publicaţii, conferinţe, îngrijirea răniţilor,
activitatea şcolară, distribuirea de volume pe front, dar şi alte elemente, în
22

Ibidem, p. 52.
"După ce războiul s-a continuat, în toată puterea, şi în anul 1917, Societatea noastră a
trebuit să se restrângă, şi în acest interval de timp, numai la o seamă de lucrări neapărat
necesare, îngăduite de împrejurări şi de puterile de muncă ce i-au mai rămas (pe lângă
prezident, secretarul suplinitor şi un ajutor de birou).
Căci, în urma evenimentelor războinice din toamna anului 1916, membrii instituţiunii
noastre de pretutindeni şi din toate despărţămintele ei au ajuns în sisuaţii din cele mai
nefavorabile: iar, precum se ştie, rostul vieţii româneşti din Ardeal şi Ungaria, a ajuns în
cea mai mare strâmtorare." ***, "Partea oficială," în Transilvania, XLIX (1918), nr. 1-12,
p. 3.
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Elena Macavei, Asociaţiunea ASTRA şi Adunările Generale (1861-2011), p. 52. ***,
"Partea oficială," pp. 3-4.
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anul 1918, ea va fi parte a evenimentului Marii Uniri şi a Marii Adunări
Naţionale de la Alba Iulia. În paginile periodicului ei, evenimentul va fi
salutat27 cu cuvinte înălţătoare de către autorul anonim al editorialului, pe
care îl bănuim a fi însuşi preşedintele Andrei Bârseanu. El va scrie atunci
urmtăoarele: ,,Scriem aceste şire în zile de bucurie, în zile de înălţare a
sufletelor. Prin hotărârea epocală, adusă în 1 [una] c[urentă] la Alba-Iulia,
de a ne împreuna pentru toate timpurile cu fraţii noştri de peste Munţi, s-a
înfăptuit visul de veacuri al Neamului nostru, s-a dat cea mai firească soluţie
năzuinţelor noastre politice. De aici înainte, Românimea din aceste părţi nu
va mai fi un vas mânat de valuri şi ameninţat în fiecare clipită de furtunile
duşmane, ci, împreună cu fraţii din celelalte ţinutiri, în care ne-a sădit
marele Traian, va forma o stâncă puternică, destoinică a ţinea piept cu toate
valurile şi cu toate furtunile, şi care-şi va ridica falnic creştetul în mijlocul
talazurilor, privind cu încredere orizontul, care se deschide senin înaintei”28.
Editorul se va exprima de asemenea cu optimism şi cu privire la
viitorul Asociaţiunii într-o Românie întregită, evidenţiind faptul că misiunea
ei va trebui, în mod obligatoriu să cunoască o diversificare a acţiunii şi o
lărgire a arealului geografic în care-şi se va desfăşura29. Rândurile din
paginile periodicului astrist vor fi dublate de reluarea, cu mai multă
intensitate decât înainte a activităţii, dar şi de participarea exponenţilor ei cei
mai de seamă la evenimentele de la Alba-Iulia. Iniţial, aici vor fi delegaţi
Andrei Bârseanu şi Octavian Russu, care se vor îmbolnăvi însă, locul lor
fiind luat de: Ioan Banciu, casier şi bibliotecar şi Corneliu Bardoşi,
locotenent-colonel, cărora li se adaugă: Ilie Beu, Lucian Borcia, Nicolae
27

"Realizarea în fapt a Marii Uniri a fost salutată cu deosebită satisfacţie de către
Asociaţiune, şi prin revista sa, Transilvania". Mihai Racoviţan, Pamfil Matei, Sibiul şi
Marea Unire, p. 104.
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***, "După adunarea de la Alba-Iulia," în Transilvania, XLIX (1918), nr. 1-12, p. 1.
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"Ce soarte va avea Asociaţia noastră în nouăle împrejurări, ce ni se deschid pentru
viitor?... Va mai avea ea rostul de până acum? ... Se mai potrivesc năzuinţele ei cu cadrele
largi, ce ni se deschid pe toate teren[uri]le?
Răspunsul nu poate fi decât afirmativ şi cât se poate de îmbucurător. Da, Asociaţia noastră
priveşte cu toată încrederea în viitor! - Liberă de zăgazurile ce-i stau în cale, liberă de
rezervele de tot felul ce trebuia să-şi impună spre a nu-şi periclita existenţa, de aici înainte
ea-şi va putea împlini cu mult mai bine menirea sa de luminătoare a păturilor largi ale
poporului, de cultivătoare a năravurilor bune, de susţinătoarea şi propagatoarea
sentimentului naţional ... Câmpul ei de activitate s-a lărgit deodată cu delăturarea graniţelor
meşteşugite ce ne despărţeau, şi de aici înainte oricare fiu al României întregite poate fi
membru al ei, oricare Român cu simţ şi cu râvnă pentru binele obştesc se poate înşirui sub
steagul ei biruitor, care va fâlfâi din ce în ce mai falnic în tot cuprinsul moşiei strămoşeşti:
"de la Nistru pân' la Tisa." Ibidem, p. 2.
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Bălan,Vasile Bologa, Gavril Precup şi 45 de directori ai Despărţămintelor.
Între membrii marcanţi ai Asociaţiunii se va număra şi Vasile Goldiş, care-i
va deveni ulterior preşedinte30. Meritele acesteia şi rolul ei în pregătirea
Unirii prin activităţile convergente asociaţionismului cultural vor fi
recunoscute de vizita din anul 1919 a regelui Ferdinand la sediul ei, prilej cu
care acesta va deveni preşedintele său de onoare31.
Prin modul în care a ştiut să-i sprijine deopotrivă pe soldaţii români
combatanţi de pe fronturile Austro-Ungare, pe cei răniţi, dar şi pe cei rămaşi
acasă, întreprinzând totodată şi proiecte culturale ce vizau omagierea
personalităţilor româneşti din arealul transilvan sau de ferire de uitare a
eroilor căzuţi la datorie, Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română
şi Cultura Poporului Român a adus aşadar, după cum am încercat şi noi să
arătăm, o contribuţie aparte la evenimentul Marii Uniri şi la cultura
românească din spaţiul pe care l-a reprezentat. Volumele distribuite pe front
au avut menirea de a le întări combatanţilor şi celor răniţi moralul şi de a le
păstra şi chiar amplifica sentimentul religios, în vreme ce, majoritatea
conferinţelor poporale, a volumelor şi articolelor din periodicele ei, i-au
educat pe cei de acasă în legătură cu anumite chestiuni ce ţineau de
agricultură şi sporirea productivităţii în acest domeniu, valorificarea
roadelor propriei lor munci sau viaţa morală, ferind atât românimea cât şi
imperiul de degringoladă şi anarhie în acest plan şi ajutându-i în acelaşi
timp să uite de grijile zilnice şi să-şi găsească alinare în momentele grele.

30
31

Elena Macavei, Asociaţiunea ASTRA şi Adunările Generale (1861-2011), p. 51.
Ibidem, p. 52.
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Aviaţia română în primul război mondial (1916-1918)
Adrian Deheleanu,
Complexul Muzeal Timişoara
Abstract
The contribution of Romanian pilots in World War I was one big
enough, they acted in the field with great tactical agility, providing ground
troops with important information, often vital. During the First World War
the Romanian pilots have shown their highly soldierly virtues.
They amounted to a total of 8160 flight hours, 703 djustments were
executed for the benefit of Romanian and Russian artillery, they took 6981
aerial photographs, and also hired 560 combat air missions, and carried out
dozens of bombing missions, from which 61, 8 tons of bombs were
launched on enemy targets.
They also conducted over 80 link missions and 6 special air missions
(launching the manifestos). In the two years of war, the enemy lost 41
aircraft, 31 being shot down by Romanian, French and British pilots, and
10 by the anti-aircraft artillery guns.
At the time of entry into the war, the aircraft owned by the
Romanian state were old model planes, and besides this, they did not have
weapons; however, the devices were still used in combat missions, which
led to the loss of many of them in the early days of the war.
The lack of aviation industry was acutely felt, and the endowment of
the squadrons with devices was only possible after the arrival of the aircraft
ordered in France or delivered by the Allies, according to the military
agreement signed in August 1916.
The Romanian Air Force had a particularly important role in the
campaign during the summer of 1917, when the Moldavian front managed
to stop the German offensive which aimed at removing Romania from the
war and intended to strengthen the economy of the Central Powers.
Also, the research aviation - centered on the discovery of enemy
artillery positions and other depth targets, and military aviation schools which provided the optimum conditions of teaching aviation personnel have played an important role during the campaigns from 1916 and 1917.
The successful use of aviation during the 1916-1918 campaign will
have direct consequences in the development of this weapon in the near
future, and also its identification as an elite weapon, able to respond
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rapidly to threats that were looming on the eastern and western borders of
unified Romania was extremely important.
The worldwide changing political, social and geographical
configuration, led to a strong development boom of science and culture in
post-war Romania, and to a general framework in which the development of
aviation took also part.

În cei zece ani scurşi de la zborul fraţilor Wright şi până la începerea
Primului Război Mondial, avionul s-a transformat dintr-o curiozitate într-o
puternică maşină de război, mai întâi folosită pentru observarea inamicului
şi conducerea tirului artileriei, apoi chiar primind misiuni de luptă aeriană,
privind distrugerea forţelor vii şi a mijloacelor tehnice precum şi a
aeronavelor forţelor adverse. Astfel, războiul şi-a pus o amprentă grea,
decisivă într-un fel, asupra aviaţiei, care avea să influenţeze deosebit de
mult evoluţia acesteia, în perioada interbelică1.
În timpul Primei Mari Conflagraţii Mondiale aviatorii români au
făcut dovada unor înalte virtuţi ostăşeşti. Au totalizat un număr de 8 160 ore
de zbor, au executat 703 reglaje în folosul artileriei ruse şi române, au luat 6
981 fotografii aeriene, au angajat 560 lupte aeriene, au efectuat zeci de
misiuni de bombardament şi au lansat asupra obiectivelor inamice 61,8 tone
de bombe. Au efectuat, de asemenea, peste 80 de misiuni de legătură şi 6
misiuni aeriene speciale (lansări de manifeste). În cei doi ani de război,
inamicul a pierdut 41 de avioane din care 31 doborâte de aviatori români,
francezi şi englezi, iar 10 de tunurile artileriei antiaeriene2.
Aviaţia militară a cunoscut o dezvoltare apreciabilă şi a primit o
structură nouă potrivit misiunilor complexe ce i s-au încredinţat la
desfăşurarea operaţiunilor de război3.
Avioanele aviaţiei militare române erau depăşite sub raportul
caracteristicilor tehnice de materialele aflate atunci în serviciu la francezi,
englezi şi germani. De exemplu viteza avioanelor noastre era de 80-115 km
pe oră, pe când ale aviaţiei principalelor ţări participante la război era de
160-180 km pe oră; înălţimea maximă de zbor era de 3 500 m, faţă de 5000
m. în plus, aparatele primite nu aveau armament şi echipament militar4.
Cu aceste avioane şi cu echipajele ce le-au putut instrui, Marele
Cartier General trebuia să realizeze organizarea şi repartizarea preconizată
1

Arhivele Militare Române (A.M.R.), fond Direcţia Aeronautică, dosar 501/ 1922, f. 15.
Ibidem, f. 16.
3
Ibidem, f. 17.
4
Ibidem, f. 23.
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încă înainte de intrarea ţării în război5. Corpul Român de Aviaţie, am trebuit
să acopere cu avioane şi personal navigant un front întins repartizând
fiecărei armate un grup de aviaţie care se reducea la mărimea şi dotarea unei
escadrile.
Grupul I de Aviaţie a fost repartizat Armatei I-a, care opera în
sectorul dintre Porţile de Fier şi Valea Oltului. Comandantul unităţii,
căpitanul Alexandru Sturza, avea în subordine şase piloţi şi observatori
aerieni, terenul de zbor fiind la Tălmaci, lângă Sibiu. Grupul era format din
două escadrile de recunoaştere: escadrila Farman, comandată de căpitanul
Mircea Zorileanu (alcătuită din două avioane Morane-Soulnier şi un
Maurice Farman ) şi escadrila Voisin, comandată de locotenentul Scarlat
Ştefănescu (dotată cu opt aparate Voisin, dintre care numai patru
operaţionale).
Grupul II Aviaţie a fost repartizat Armatei a II-a, care opera pe
frontul dintre Olt şi Valea Buzăului, comandant al grupului fiind iniţial
locotenent Alexandru Paşcani şi ulterior locotenent-inginer Gheorghe
Negrescu. Acest Grup avea în dotare patru aparate: trei Maurice Farman şi
un Morane-Soulnier.
Grupul III Aviaţie se subordona Armatei a III-a Române , terenul de
zbor fiind pe aerodromul Băneasa - Bucureşti. Comandantul Grupului,
căpitanul Constantin Beroniade, avea în subordine escadrila Bucureşti,
(dotată cu opt avioane: două H. Farman, două Morane-Soulnier, patru
Voisin) şi escadrila Alexandria (care dispunea de două avioane: un M.
Farman şi un H. Farman).
Grupul IV Aviaţie era subordonat Armatei de Nord, acesta având în
dotare un singur avion de recunoaştere, de tipul Maurice Farman, terenul de
zbor găsindu-se la Piatra Neamţ, comandant fiind locotenentul Haralambie
Giosanu. În luna septembrie 1916, unitatea va primii alte câteva aparate,
mărindu-şi astfel sectorul de front6.
Pe lângă cele patru grupuri de aviaţie, mai exista şi o companie de
aerostaţie cu patru secţii, aflate sub comanda căpitanului I. Ianca. La
mobilizare, trei secţii au fost repartizate armatelor, a patra fiind păstrată la
Bucureşti, unde se găsea şi uzina de hidrogen. Întrebuinţarea pe front a
aerostatelor nu a dat rezultatele aşteptate, în luna noiembrie, secţiile fiind
retrase, de pe front, la Iaşi7.
În comparaţie cu plăpânda alcătuire a aviaţiei române, raportat la
amploarea operaţiilor militare şi la lungimea frontului, Comandamentele
5
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Arh. M. Ap. N. , fond Marele Stat Major, Secţia I, dosar nr. 233/1919, f. 14.
7
Ibidem, f. 22.
6

119

german şi austro-ungar, au hotărât să mobilizeze pe frontul românesc,
importante forţe aeriene. Forţele aeriene austro-ungare dispuneau în augustseptembrie 1916, pe frontul românesc, de 12 escadrile cu 150 de avioane.
Pe lângă avioanele austro-ungarilor, Comandamentul german a
mobilizat 158 de aparate de diferite feluri: Fokker (vânătoare), L.V.G.,
A.E.G.8, D.F.W. (recunoaştere şi bombardament uşor), Gotha9
(bombardament greu), acestea având bazele în nordul Bulgariei.
Până la venirea în ţară a Misiunii Aeronautice Franceze, la sfârşitul
lunii octombrie 1916, aviaţia română a trebuit să facă faţă unei forţe aeriene
geromano - austro-ungare foarte puternice, care mobilizase pe acest front
aproximativ 230-250 de avioane performante. Cu toate acestea, aviatorii
români şi aliaţii lor ruşi (care aveau pe frontul românesc 40 de aparate
moderne), au făcut faţă cu greu echipajelor inamice.
În ziua de 16 august 1916 a avut loc prima misiune de recunoaştere,
încredinţată echipajului format din locotenent pilot Atanase Enescu şi
fotograful Gheorghe Marcovici. Echipajul a pătruns în spaţiul aerian inamic,
la sud de Dunăre, în zona Rusciuc - Rasgrad, efectuând fotografii aeriene.
Din acestea, Marele Cartier General român a putut constata că numeroase
coloane cu trupe inamice se aflau în deplasare de la Rasgrad spre nord.
O altă misiune de recunoaştere a fost executată cu succes în ziua de
24 august 1916, ordinul fiind dat de Marele Cartier General. Cel care a
executat ordinul a fost locotenentul aviator Gheorghe Negrescu, el a luat la
bord un soldat înarmat cu carabină Manlicher. Recunoaşterea a fost făcută la
S-V de Silistra, la altitudinea de 2 500 m. Informaţiile aduse privind
concentrările de trupe inamice, precum şi direcţiile de deplasare a
coloanelor au dus la adoptarea unor măsuri cu caracter operativ de mare
importanţă10.
La 28 august 1916, Grupul I de Aviaţie se constituie ca un corp
aparte, el fiind repartizat Armatei I, ce acţiona pe direcţia Sibiu, împreună
cu Corpul de Armate Olt. Acest Grup deţinea, încă de la 28 august, numai
avioane de tip vechi, dar cu personalul cel mai experimentat, care avea
misiunea de a aduce noi avioane. Grupul se compunea din patru escadrile,
cu parc propriu. La 29 august au venit, în zbor, de la Bucureşti, locotenenţii
Cholet, pe un avion M Farman de 80 de C.P., şi Enescu, împreună cu
sublocotenentul Stefanopol, misiunea lor fiind de a aduce avioane noi.
Chiar de la începutul războiului au rămas la Bucureşti, pe
aerodromul Pipera, câteva avioane cu care piloţii Beroniade, Negrescu,
8
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Enescu, Petrescu, Giossanu, Alexandrescu şi Tănase, au întreprins
numeroase recunoaşteri în Bulgaria şi în lungul Dunării.
Aceste recunoaşteri au avut efecte benefice pentru armata română,
ele semnalând mişcările de trupe din Bulgaria, îndreptate contra statului
român. Astfel, s-a ştiut despre pregătirile ce se făceau la Rasgrad, în vederea
bombardării Capitalei cu avioane Gotha. Totodată, au fost descoperite pe
Dunăre, spre Zimnicea, vase şi şlepuri îngrămădite în vederea construirii
unui pod pentru trecerea Dunării. Aceste vase au fost bombardate în câteva
rânduri de avioanele româneşti, însă, fără efecte puternice, deoarece nu
dispuneam de aparate de ordine speciale. În acest timp, atunci când
Bucureştiul a fost bombardat, s-a răspuns cu bombardament la Rusciuk11.
La 1 septembrie 1916 au fost trimise în recunoaştere aparate, pe
traseul Orlat – Sibiu – Tălmaci. Câteva zile mai târziu, la 4 septembrie, s-a
executat un zbor de recunoaştere în zona Sibiu-Guşteriţa-Noul SăsescVurpor, lansându-se, totodată, şi bombe asupra Vurporului12.
Cu o zi înainte, pe 3 septembrie, în jurul orei 17, fusese dată alarma,
deoarece un avion zbura deasupra Călăraşului. Căpitanul aviator Panait
Cholet 1-a văzut în partea de nord, drept pentru care, însoţit de sergentul
Gruia, a pornit cu avionul său Farman în urmărirea avionului inamic.
Mitraliorul Gruia a reuşit să lovească avionul străin, fapt ce a condus la
aterizarea forţată a acestuia la marginea oraşului Silistra. Se înregistra astfel,
prima victorie aeriană într-o luptă purtată între două avioane13.
Activitatea Grupului I Aviaţie îşi împărţea atenţia în două locuri:
peste munţi şi la Dunăre, unde executa misiuni de bombardament în
Bulgaria, la Vidin, Rahova. Pe teritoriul românesc executa misiuni, pe valea
Jiului ,valea Siretului, ţinând în felul acesta, o permanentă legătură cu
trupele Corpului I Armată, în zilele grele ale retragerii. Numeroase au fost şi
misiunile executate de piloţii escadrilei F.l în nordul Carpaţilor, în
împrejurimile oraşului Sibiu.
Piloţii Grupului II Aviaţie, au executat, la început, misiuni de
recunoaştere în zonele Braşov-Făgăraş, şi ulterior, pe timpul replierii
unităţilor Armatei a I-a Română, în zona de nord a oraşelor Câmpulung
Muscel, Curtea de Argeş, Valea Teleajenului.
O bogată activitate au desfăşurat piloţii din Grupul de rezervă
(Grupul 3), unitate comandată de căpitanul C. Beroniade, care prin zboruri
zilnice, au urmărit concentrările trupelor inamice din sudul Dunării, precum
11
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şi activitatea navelor duşmane de pe Dunăre, staţionate între Zimnicea şi
Călăraşi14.
Deoarece în primele luni ale războiului, aviaţia română nu dispunea
de aparate destinate bombardamentelor, aceste misiuni s-au desfăşurat în
număr limitat. Cele care s-au efectuat, de cele mai multe ori nu au dat
rezultatele aşteptate, din cauza lipsei aparatelor de ochire.
Un rol important a revenit aviaţiei în timpul pregătirii şi executării
operaţiunii din sudul ţării, cunoscută sub numele de „manevra de
la Flămânda”. Marele Cartier General a întărit Grupul de Armate Sud, cu
avioane ce se aflau disponibile în zona Capitalei15.
La Flămânda, zburătorii români, cu avioanele lor fără mitraliere
speciale, n-au putut ţine piept avioanelor inamice de bombardament, care au
cauzat mari pierderi trupelor române concentrate pentru a trece podul în
Bulgaria16.
Deşi angajarea luptei aeriene nu era posibilă datorită lipsei de
armament, piloţii români au dovedit, totuşi, o înaltă măiestrie în executarea
manevrelor de pilotaj, sustrăgându-se astfel gloanţelor inamice.
În aceste condiţii grele, când românii abia mai ridicau în aer câte un
avion, şi acela depăşit tehnologic, în vederea executării unor fantomatice
recunoaşteri aeriene, aviaţia inamică îşi făcea de cap, obţinând supremaţia
aeriană. Astfel au continuat bombardamentele asupra Capitalei şi a
comunelor din apropierea acesteia: Aprozi, Berceni, Dobreni, Şerban Vodă,
Streieni-Dobreni17.
În Raportul Nr. 421 al Marelui Cartier General din 24 decembrie
1916, adresat Corpului de Aviaţie, se arăta că pe malul drept al Dunării, au
început de câteva zile mişcări de trupe. Pentru cunoaşterea exactă a situaţiei,
trebuiau efectuate recunoaşteri aeriene în interiorul Bulgariei. Pentru aceste
acţiuni au fost recomandate aparatele Voisin, deoarece aerau considerate, la
acea dată, cele mai puternice avioane din dotarea Armatei Române.
În speranţa sosirii, cât mai grabnice, din Franţa a avioanelor de
bombardament Brequet-Michelin, Marele Cartier General solicita Corpului
de Aviaţie, ca o dată cu sosirea acestor aparate, să se treacă la acţiuni
imediate de distrugere a materialelor inamice aflate pe malul Dunării.
De asemenea, au mai fost expediate spre Bucureşti 25 de avioane
Nieuport de 13 metri, care veneau prin portul Arhangelsk, împreună cu alte
patru Nieuport de 15 metri şi 17 aparate Nieuport de 13 metri, prin Salonic.
14
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Mai urmau a pleca de la Paris, alte şase avioane Nieuport de 15 metri în ziua
de 12 octombrie 1916, ce urmau a veni tot prin Salonic. Spre Bucureşti au
fost expediate şi 56 de aparate Farman 40, împreună cu patru avioane Happ
Farman, prin acelaşi port - Salonic.
După o întrevedere a colonelului Rudeanu cu Lloyd George şi
Primul Lord Arthur Balfour, s-a decis ca în afară de aparatele Farman 40 şi
Nieuport B.B., care soseau prin Salonic, să fie cedate Armatei române şi
aparatele engleze Sopwith, într-un număr ce urma a mai fi studiat.
Inexistenţa aviaţiei de vânătoare şi a unor mijloace de ripostă
adecvate, care să permită aparatelor române să angajeze lupta, a făcut ca
multe avioane inamice să zboare fără a fi deranjate.
Majoritatea acţiunilor întreprinse de aviaţia română în luna
septembrie şi la începutul lunii octombrie 1916, s-au rezumat la cercetare şi
observare. Din luna octombrie, aparatele române au început şi acţiuni de
bombardament uşor. Lipsa, deopotrivă, a armamentului defensiv şi ofensiv,
de pe aeroplanele române, i-a determinat pe mulţi dintre piloţi să-şi procure
singuri arme. Această situaţie a fost determinată de întârzierea livrărilor de
armament comandate în străinătate, acesta nesosind în ţară până la sfârşitul
anului 191618.
Conform Raportului Nr. 200 din 26 septembrie 1916, al Grupului III
Aviaţie către Marele Cartier General, se arăta că la 23 septembrie au fost trei
atacuri aeriene asupra bazei de aviaţie de la Dalilov (Mihai Bravu),
executate de aviaţia germană.
La sfârşitul lui septembrie 1916, a avut loc contraofensiva română pe
Frontul de sud, soldată cu un eşec total. Cauzele acestui dezastru au fost
multiple: pregătirea tehnică insuficientă pentru trecerea Dunării, rezistenţa
Puterilor Centrale şi mai ales situaţia strategică nefavorabilă de pe frontul
românesc.
Apărarea aeriană română ce trebuia să aloce acestui front 14
avioane, nu a reuşit acest lucru. Existenţa doar a două B.B. Nieuport şi patru
Voisin nu a putut constitui o apărare eficientă a podului de pontoane peste
Dunăre. Escadrilele germane au bombardat trupele române timp de patru
ore, făcând numeroase victime19.
Grupul II Aviaţie, numit şi Grupul Băicoi, comandat de locotenentul
Gheorghe Negrescu, a zburat la început pe aerodromul de la Braşov, în
folosul Armatei a II-a, până la data de 22 septembrie 1916 când s-a mutat la
Băicoi. O dată mutat pe aerodromul de la Băicoi, Grupul II Aviaţie a
executat, cu cele trei avioane pilotate de Gheorghe Negrescu, Ion Peneş şi
18
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C. Olănescu, numeroase recunoaşteri în regiunea Tabla Butii, Predeal,
Braşov şi Bran20.
În ceea ce priveşte întrebuinţarea aviaţiei, repartizată diverselor
comandamente, instrucţiunile făceau referiri la cele patru categorii de
avioane:
1.
avioane de luptă (vânătoare);
2.
avioane de recunoaştere;
3.
avioane de artilerie (reglaje ale tragerilor);
4.
avioane de bombardament.
Pentru ca aceste aparate să fie întrebuinţate cu folos, era
indispensabilă legătura între comandamentul unde era cantonat
detaşamentul de aviaţie şi comandamentul acestuia. Cea din urmă structură
de comandă, urma a fi pusă în cunoştinţă de cauză de către Statul Major al
Comandamentului la care era ataşat, în conformitate cu situaţia exactă de pe
hartă. Se sublinia destinaţia fiecărui tip de avion, astfel:

Avioane de luptă (vânătoare) - erau aparate
monolocuri, care nu puteau zbura mult şi care nu puteau fi întrebuinţate
decât contra avioanelor inamice. Erau construite în escadrile speciale.

Avioane de recunoaştere - puteau zbura trei ore,
deţineau armament uşor, câte o mitralieră pentru propria apărare. Nu puteau
duce greutăţi mai mari de 30-40 kg. Aceste aparate erau exclusiv pentru
supravegherea mişcărilor inamicului, pentru depistarea artileriei duşmane;
puteau fi folosite şi pentru fotografiere21.

Avioanele de artilerie - erau destinate exclusiv
reglajelor de artilerie grea. Aparatele aveau capacitatea de a urca repede la
plafonul de zburat. Reglajele se făceau prin diverse semnale, precum petarde
de fum sau prin telegrafia fără fir.

Avioanele de bombardament - erau întrebuinţate
în număr mai mare (haite), escadrilele complete. Dacă bombardamentele se
făceau apropiat, se ataşau la acestea şi un serviciu de pază, făcut cu aparate
de vânătoare, de obicei unul sau două avioane. Avioanele de bombardament
mai puteau fi folosite şi la recunoaşteri aeriene, dar aveau o viteză de fugă
destul de mică, fiind vulnerabile din acest punct de vedere22.
În faţa acestei grele situaţii, când România trebuia să lupte pe două
fronturi, ea a cerut ajutorul Antantei şi în special al Franţei23. Guvernul
francez a reacţionat pozitiv, trimiţând la cererea Marelui Cartier General, o
20
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misiune militară condusă de generalul Henri Mathias Berthelot, ofiţerii
francezi urmând să participe la elaborarea planurilor de operaţii, împărtăşind
din experienţa lor.
În perioada 1 august 1916 – 1 ianuarie 1917, aviaţia română a
cumpărat din Franţa un nou lot de avioane: 11 Brequet, 12 Brequet Michelin
(avioane ce corespundeau misiunilor de bombardament şi care aveau tunuri
de 37 mm), 10 Coudron G 4 de recunoaştere îndepărtată şi bombardament
(bimotoare), 11 Nieuport 11 B.B., 10 Nieuport 21 (de vânătoare),şi 91
Farman 40 (care erau de recunoaştere şi bombardament uşor). În acelaşi
timp, au mai fost achiziţionate mult aşteptatele mitraliere de avion, astfel: 81
mitraliere Hotchkiss, 45 Lewis, 3 871 de rachete - fuzee model La Prieur,
precum şi 10 baloane captive Coguot24.
Cu toate că aceste comenzi fuseseră făcute cu mult timp înainte,
materialul a sosit treptat şi cu multe întârzieri. Împreună cu personalul
misiunii franceze, în lunile ce au urmat, au fost aduse din Franţa 100 de
avioane, după cum urmează: 41 Nieuport B.B., 38 Farman 40, 18 BrequetMichelin şi trei H. Farman, odată cu acestea, au mai fost aduse piese de
schimb, armament, material fotografic şi de radiotelegrafie. Concomitent,
armata aliată de la Salonic a mai trimis câteva avioane, care survolând
Balcanii, au ajuns în România.
O dată cu sosirea personalului şi a materialului de aviaţie din Franţa,
s-a trecut la reorganizarea aviaţiei române25. La 1 octombrie 1916 s-a propus
Marelui Cartier General, mutarea Corpului de Aviaţie la Focşani în zona
hanul Konoki sau la Galaţi.
La 2 octombrie 1916, Marele Cartier General arăta într-o telegramă
către Direcţia Aviaţiei, că în urma ordinelor primite s-au luat următoarele
măsuri organizatorice:
- Grupul I Aviaţie era repartizat Aviaţiei I-a la Râureni, având în
dotare un Morane-Saulier, trei Farman de 130 de CP. şi două Voisin, care se
aflau la Craiova.
- Grupul II Aviaţie, repartizat Armatei a II-a la Băicoi, avea în
dotare un aparat Coudron şi două aparate Farman de 130 de CP.
- Grupul III Aviaţie se afla la dispoziţia Grupului de Apărare a
Dunării, cu aerodromul la Pipera, având în dotare:
1.
Escadrila Nieuport, unde se aflau toate avioanele
Nieuport, însărcinate cu apărarea Bucureştiului contra atacurilor aeriene
inamice;
24
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2.
Escadrila Farman, cu patru aparate Farman şi două
Maurice Farman;
3.
Escadrila Voisin compusă din două aparate Voisin, care
ulterior îşi va mări numărul avioanelor la patru, prin punerea în funcţiune a
încă două Voisin, aflate în atelierele de reparaţii (pentru recunoaştere);
4.
Escadrila de reglare a tragerilor de la Medgidia, numărul
aparatelor fiind neprecizat.
Datorită unor defecţiuni apărute la unele motoare Dion dispuse pe
două aparate Farman, în data de 10 octombrie 1916, prin referatul Nr. 2 199,
generalul Berthelot, prin intermediul locotenent-colonelului Petain,
recomanda să se constituie o rezervă de aeroplane care să fie ţinută continuu
la dispoziţia Marelui Cartier General, pentru a fi întrebuinţate în momentul
pregătirii operaţiunilor ofensive importante.
S-a ajuns la concluzia că se putea constitui o rezervă compusă din
următoarele avioane: şapte aparate Farman 40 pentru recunoaştere; 12
aparate B.B. Nieuport pentru vânătoare, dintre care opt armate cu mitraliere,
celelalte patru reprezentând o rezervă de schimb neînarmate.
Ziua de 13 octombrie 1916 a fost una de doliu pentru aviaţia română.
Echipajul din Grupul 2 Aviaţie, format din locotenent inginer aviator
Gheorghe Negrescu şi sublocotenent observator Iulius Tetrat, plecat într-o
misiune de recunoaştere, a fost atacat la altitudinea de 2 800-3.000 m de un
avion de vânătoare inamic Fokker. În urma luptei, derulată la nord de
Câmpulung, avionul românesc, ciuruit de gloanţe, a fost nevoit să aterizeze
în plină regiune muntoasă.
După cum se ştie, în jurul datei de 15 septembrie 1916, ca urmare a
presiunii trupelor inamice, comandate de generalul von Falkenhayn, Armata
Română a trebuit să se retragă din sudul Sibiului. O dată cu ea, a părăsit
zona şi avioanele Grupului I. După mai multe indecizii în ceea ce priveşte
stabilirea taberei, la data de 9 noiembrie 1916, pe terenul de la Goleşti a
început montarea hangarelor şi instalarea atelierelor mobile. Ştiindu-se că
cele câteva avioane ale Grupului erau defecte şi demontate în vagoane de
cale ferată, la orele 1145 au sosit în zbor de la Pipera trei aviatori englezi,
urmaţi de francezi.
În 10 noiembrie, exact când armata germano-bulgară forţa Dunărea
la Zimnicea, s-a continuat instalarea altor hangare la Goleşti, unde au mai
sosit şi câteva avioane franţuzeşti. Cu toată prezenţa la Goleşti a unor bravi
şi minunaţi aviatori, dintre care unii au luptat până la terminarea operaţilor
pe frontul românesc, în 12 noiembrie 1916 Piteştiul a fost bombardat de
aviaţia inamică în mai multe rânduri.
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În a doua jumătate a lunii noiembrie 1916, înaltul Comandament
German, a socotit că evenimentele de pe teatrul de război românesc, au
ajuns într-o situaţie avantajoasă pentru trupele Puterilor Centrale. Sosise
momentul pentru ca o armată inamică să treacă Dunărea, spre a lua parte,
împreună cu trupele comandate de generalul Falkenhayn, la o înaintare
concentrică asupra Bucureştiului. Ideea atacării simultane a României din
două direcţii, dinspre nord, peste Carpaţi şi dinspre sud, peste Dunăre, era,
după cum se ştie, ideea iniţială şi fundamentală a planului strategic german.
La începutul lunii noiembrie 1916 şi pe parcursul acesteia, acţiunile
aviaţiei române au fost sporadice. Din cauza modificărilor aduse fronturilor,
şcolile de aviaţie au fost mutate din Bucureşti la Bârlad, iar atelierele de
reparaţii avioane şi motoare de la Cotroceni şi Băneasa au fost dislocate la
Iaşi26.
În vederea executării misiunilor aeriene pe timpul acţiunilor ce
urmau să se desfăşoare pe Neajlov şi Argeş, conform ordinului Nr. 963 din
15 martie 1916, s-a creat o escadrilă formată din nouă avioane: şase aparate
Farman 40 de recunoaştere şi trei aparate B.B. Nieuport de vânătoare,
comandate de maiorul aviator francez Gabriel Cochet.
Ambele au fost încadrate cu personal mixt, piloţii şi observatorii
români şi francezi. Acestea urmau a fi puse la dispoziţia grupării de forţe
române care trebuia să apere Bucureştiul, comandată de generalul
Constantin Prezan. Încă din prima zi a constituirii celor două escadrile,
piloţii români şi cei francezi au executat, în ciuda stării atmosferice
defavorabile (ploi de toamnă, ceaţă, nori la mică înălţime, vânt, lapoviţă
etc.), misiuni de recunoaştere şi de legătură, zburând adesea la înălţimi de
sub 200 m.
Pe perioada celor şase zile de „Bătălie pentru Bucureşti”, aviatorii
români şi francezi au îndeplinit numeroase misiuni de recunoaştere şi
bombardament, aducând informaţii importante ce au fost puse la dispoziţia
trupelor terestre româneşti.
După ocuparea Capitalei la 24 noiembrie 1916 de către Puterile
Centrale, instituţiile civile şi armata s-au retras în Moldova, oraşele Tecuci,
Iaşi şi Galaţi devenind cele mai importante baze aeriene ale Armatei
Române. La sfârşitul lunii decembrie 1916, când s-a terminat campania din
anul 1916, unităţile Corpului de Aviaţie se găseau în totalitatea lor în
Moldova. Cele patru grupuri de aviaţie, insuficient încadrate de la început,
lipsite de materiale, în cursul celor câteva luni de lupte şi-au irosit numărul
redus de avioane, fiind folosite în misiuni pentru care nu erau destinate.
26
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Lipsa unei industrii aeronautice s-a resimţit în mod acut,
completarea escadrilelor cu aparate fiind posibilă numai după sosirea
avioanelor comandate în Franţa sau trimise de aliaţi, conform convenţiei
militare încheiate în august 1916. Dar acest material a venit cu mari
întârzieri, ceea ce a avut consecinţe dezastruoase, cu pierderi materiale şi
morale însemnate.
În ciuda piedicilor şi greutăţilor întâmpinate, aviaţia a contribuit în
mare măsură la culegerea informaţiilor atât de necesare Marelui Cartier
General, precum şi comandamentelor armatelor. De fapt, principala misiune
pe care au avut-o avioanele româneşti, în prima parte a anului 1916, a fost
cea de cercetare-observare şi fotografiere a frontului inamic, şi a
operaţiunilor ce se desfăşurau. Pe parcursul campaniei, aviaţiei române i sau dat şi alte misiuni, precum cele de vânătoare şi bombardament.
În cursul iernii şi primăverii anului 1917, pe frontul român nu s-au
desfăşurat acţiuni militare de amploare. În această perioadă s-a procedat la
reorganizarea armatei. Aeronautica cuprindea după reorganizare: 12
escadrile de aviaţie şi 5 companii de aerostaţie (cu câte 1 balon fiecare) 27.
Din cele 12 escadrile, 6 au fost „Farman” de observaţie, 4 „Nieuport” de
luptă, una „Bréguet-Michelin” de bombardament şi una „Caudron”28. Ele şiau demonstrat utilitatea şi chiar au putut obţine o superioritate asupra
aviaţiei inamice.
Aviaţia militară română, o armă care îşi are debutul în cadrul
Războiului Mondial, a avut un rol deosebit de important şi în timpul
Campaniei din vara anului 1917, când pe frontul din Moldova s-a reuşit
stoparea ofensivei germane, ofensivă care urmărea scoaterea României din
război şi consolidarea economică a Puterilor Centrale, ce aveau o situaţie
din ce în ce mai şubredă.
În vara anului 1917, situaţia materialului de aviaţie în cadrul
Grupului II Aeronautic se prezenta în felul următor:
- Escadrila Farman F-4 (recunoaştere) avea 6 avioane de
recunoaştere cu motoare De Dion şi 3 aparate foto-aeriene, 42 bombe
explozibile şi 50 bombe Pech Grou (Gros Beck).
- Escadrila Nieuport - N-3 avea la 27 iunie 1917 6 avioane de
luptă, dintre care 4 avioane Nieuport 13 M şi 2 Nieuport 15 M.
- Escadrila Farman - F-7 avea (27 iunie) 7 avioane de
recunoaştere, 6 cu motoare Renault şi unul cu motor De Dion, precum şi 6
posturi T.F.F. de transmisie şi un post T.F.F. de recepţie precum şi 3 aparate
foto-aeriene.
27
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- Escadrila Nil (27 iunie) avea 4 avioane de luptă, 3 Nieuport
13M şi 1 Nieuport 15 M.
Este de remarcat că spre deosebire de situaţia din prima campanie
când escadrilele erau mixte, formate din avioane de categorii diferite, în
anul 1917 escadrilele erau omogene, având în dotare acelaşi tip de avion.
Acest fapt mărea randamentul subunităţilor de aviaţie, uşura conducerea şi
întreţinerea acestora29.
Grupul II Aviaţie Bombardament a avut o activitate intensă în timpul
operaţiunilor militare din anul 1917, aşa cum arată actele originale ale
acestui grup.
Escadrila Nieuport N 11 a avut următoarele misiuni. Piloţii acestei
escadrile au 2 misiuni speciale:

la 25 august 1917 - Locotenent Craiu Vasile,
Sublocotenent Nasta Egor şi Plutonier Muntenescu

la 22 septembrie 1917-Locotenent Craiu Vasile,
Sublocotenent Nasta Egor şi Plutonier Popescu M.
În misiunile speciale Nieuport-urile au escortat Farman-urile ce au
depus spioni în teritoriul ocupat, s-au menţinut tot timpul cât acestea erau
aterizate la o înălţime de 100-150 metri apărându-le.
Avionul plutonierului Muntenescu Ion a fost doborât în liniile
noastre de către nemţi la 10 noiembrie 1917, la Cantonul Sud, Tecuci.
Piloţii Escadrilei au doborât avioane în liniile inamice.

la 25 iulie 1917, plutonier Popa a doborât un avion
inamic la Putna.

la 13 septembrie 1917, sublocotenent Drăguşanu a
doborât 2 avioane inamice pe Milcov.

la 25 octombrie 1917 plutonier Muntenescu a doborât 3
avioane la Ciuslea.

la 25 octombrie 1917, plutonierul Mogâlea a doborât 4
avioane la Mirceşti.

la 10 noiembrie 1917, echipa căpitan Craiu- Locotenent
Nasta a doborât 5 avioane inamice la Răstoaca.
Escadrila S 5 a dat raportul Grupului II Aeronautic la 1 august 1918
cu privire la activitatea sa din timpul războiului. În acest raport se specifică
faptul că din această escadrilă au făcut misiuni speciale căpitanul francez De
Mailly Neste şi sublocotenentul Dumitrescu Ioan la 22 septembrie 1917
pentru a depune în teritoriul inamic 2 agenţi. Locotenentul observator Ioanid
Ioan, având ca pilot pe plutonierul Iliescu Nicolae au fost doborâţi în liniile
29
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noastre fiind atacaţi de un avion inamic în misiune fotografică la 12 mai
1917.
Sublocotenentul observator Pavelescu Constantin avându-l ca pilot
pe plutonierul Sava Ioan a fost rănit mortal într-un reglaj de tir în ziua de 30
august 1917.
Nici un aparat inamic nu a fost doborât în liniile noastre şi nici
aparate de ale noastre în liniile inamice.
Escadrila N 11 a apărut pe front la data de 1 iulie 1917 şi a efectuat
un total de 1087 ore de zbor până la 21 noiembrie 1917 - data armistiţiului.
Din acestea, piloţii români au efectuat 1011 ore, iar francezii 76.
Escadrila S 5 a efectuat un număr de 962 ore de zbor de la 4 august
1916 la 13 august 1918. Personalul navigant a fost francez şi român.
Personalul român a avut 664 ore de zbor, francezii 179 ore, iar 119 ore au
fost executate de către piloţii români cu observatori francezi şi invers.
Escadrila S 6 a fost comandată de ofiţeri francezi 30 şi s-a aflat sub
denumirea de B.M. 8. Nu dispune de acte, deoarece francezii le-au luat cu ei
la plecare.
Activitatea Grupului 2 a fost apreciată de către Statul Major prin
Ordinul de Zi 96. Prin acesta se arată:
„În crâncenele lupte date în intervalul de la 24 iulie la 6 august, un
ajutor nepreţuit a fost dat de unităţile Grupului 2 Aeronautic. Recunoaşteri
de armată, arătând mişcările dinapoi ale inamicului, recunoaşteri de sector,
reglaje, fotografii, sboruri de vânătoare, ascensiuni permanente, care s-au
executat cu un admirabil avânt.
Dar faptele ce au stârnit admiraţia tuturor şi unde a-şi arătat cel mai
frumos spirit de sacrificiu, sunt în timpul sborurilor pentru legătura cu
infanteria, când fără a ţine seama de pericol v-am văzut sburând la înălţimi
foarte mici deasupra liniilor vrăşmaşe, pentru a putea aduce ştiri precise. În
mijlocul întunericului cauzat de bombardament de artilerie, atunci când în
vuietul asurzitor nu vă vedeam decât pe voi, nu primeam decât de la voi ştiri
că năvălitorii au fost striviţi, că valurile duşmane s-au sfărmat şi dau înapoi,
în timp ce 3 avioane inamice doborâte sunt proba bărbăţiei aviatorilor în
luptă.
Pentru toate acestea aduc mulţumirile mele:
Comandantului de Grup pentru priceperea cu care a condus lucrările
Aeronauticei;
Comandanţilor de Escadrile, piloţilor şi observatorilor din aeroplan
şi balon, pentru curajul admirabil şi spiritul de sacrificiu de care au dat
dovadă, dispreţuind moartea;
30
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Mecanicilor pentru bunul mers al avioanelor gata de zbor la orice
moment.
Prin mine Ţara întreagă este recunoscătoare.
Dat la Cartierul General al Armatei I-a, astăzi 12 august, 1917”.
Ordinul este semnat
de: Generalul de Divizie Grigorescu,
comandantul Armatei I, colonelul Samsonovici, maior-aviator Andrei
Popovici. În anii războiului au mai obţinut victorii aeriene următorii piloţi:

9 mai 1917 - echipajul locotenent P. Ioanin şi locotenent
Darian;

15 mai, 25 iulie 1917 - sublocotenent Marian Popescu;

4 august 1917 - echipajul locotenent Gheorghe Stîlpeanu
şi plutonier N. Cicei;

13 septembrie 1917 - sublocotenent Marcel Drăguşanu;

17 septembrie 1917 - echipaj plutonier Dumitru Crăsnaru
şi sublocotenent A. Vasilescu;

octombrie 1917 - echipaj Ghiorghevici şi plutonier I.
Gută;

noiembrie 1917 - sublocotenent Egor Nasta;

noiembrie 1917 - sublocotenent Paul Pauchert.
Jertfele aviaţiei române în timpul Războiului Mondial s-au ridicat la
28 piloţi şi observatori aerieni.
Numele lor sunt înscrise pe frontispiciul Monumentului eroilor
aerului alături de numele eroilor francezi sublocotenent pilot S. Cordonier şi
sergent pilot Jean Texier31.
Deşi procedeele folosite erau în curs de perfecţionare, aviaţia de
cercetare a jucat un rol foarte important în special în ce priveşte
descoperirea poziţiilor artileriei inamicului şi a altor obiective din
adâncime32. Aerostierii români încadraţi în cele câteva companii specializate
s-au dovedit de mare folos comandamentelor armatelor române şi în special
artileriei. Indiferent de condiţiile atmosferice şi intensitatea zborurilor
aviaţiei de vânătoare inamică, observatorii din baloane au realizat 1582 ore
de cercetare a câmpului de luptă, din care 360 ore au revenit Companiei 1
Aerostaţie, 72 ore Companiei 2, 495 ore Companiei 3, 350 ore Companiei 4
şi 305 ore Companiei 5.
Dintre aerostieri, cele mai multe ore de observare au fost executate
de locotenent Mihai Viţu. Pentru bogata sa activitate depusă în timpul
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marilor bătălii, concretizată în cele 182 ore de ascensiune cu balonul şi cele
61 reglaje executate, a fost decorat cu ordinul Steaua României33.
O comportare eroică a avut şi locotenent observator Dan Bădărău
din Compania 4 Aerostaţie. În ziua de 10 iulie 1917, cablul balonului în care
se afla ofiţerul român a fost retezat de un glonţ inamic. În această situaţie,
balonul a fost luat de curenţi, s-a înălţat la peste 2000 metri spre liniile
inamicului. Deoarece în nacela balonului se aflau documente importante,
locotenentul s-a aruncat cu paraşuta păstrând în mână cablul destinat
dezumflării balonului. Acesta a sfâşiat aerostatul, care a căzu astfel în liniile
româneşti.
Atelierele şcolii militare de pilotaj de la Cotroceni mutate între timp
la Iaşi, unde, sub denumirea de Rezerva generală a aviaţiei (R.G.A.), au
făcut faţă nevoilor de front ale aviaţiei noastre. În anii 1917-1918, la R.G.A.
au fost recondiţionate şi montate toate avioanele primite din Franţa şi, în
plus, fapt cu totul remarcabil, ţinând seama de condiţiile de lucru şi de
utilajul ce-l avea la dispoziţie. a fost reparat un număr de 292 de avioane
degradate sau avariate în luptă. Tot la R.G.A. au fost reparate şi redate în
funcţiune 545 motoare de avion34.
Un rol important în asigurarea condiţiilor optime de pregătire a
cadrelor necesare aviaţiei l-au avut şi şcolile militare de aviaţie. Acestea,
împreună cu cele 3 grupe aeronautice, au depins direct de Comandamentul
aviaţiei din cadrul Comandamentului aeronauticii aflat în subordinea
Marelui Cartier General35. Odată cu intrarea României în război prin ordinul
Marelui Cartier General din 27 septembrie 1916 şcolile militare de aviaţie
au fost evacuate pentru scurt timp la Tecuci şi apoi la Bârlad, unificate şi
puse sub comanda căpitanului aviator Constantin Beroniade.
Pe aceste aerodromuri s-au reluat antrenamentele de zbor, dar curând
ele au fost întrerupte datorită timpului nefavorabil.
La 15 decembrie 1916 şcoala de aviaţie primeşte ordin de mutare la
Botoşani, unde se instalează o mare parte din şcolile militare din toate
armele. În aceste condiţii grele au fost pregătiţi totuşi piloţii militari necesari
frontului36.
În primăvara anului 1917 şcoala instalată pe aerodromul din partea
de est a oraşului se confrunta cu greutăţi mari cauzate de starea vremii, lipsa
de material volant , dar şi cu izbucnirea unui incendiu soldat cu mari
pagube. Starea morală a personalului (cadre şi elevi) era totuşi deosebit de
33
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ridicată. Barăcile arse, hangarul şi atelierele trebuiau refăcute, trebuia
asigurată disponibilitatea materialului rulant concomitent cu continuarea
pregătirii teoretice şi în zbor a elevilor.
Pentru formarea personalului s-au folosit următoarele avioane de
şcoală în anii 1917-1918: Pingouin, Anzani, Bleriot , Farman, Nieuport,
Breguet, Voisin.
Elevii piloţi s-au antrenat în anul 1917 în special pe avioane franceze
şi italiene37: Pingouin, Anzani(cu motoare de 20 CP şi 45 CP.), Bleriot (cu
motoare de 50 CP. şi de 80 C.P.), Farman, Nieuport, Bregnet şi Voisin.
Aceste avioane erau motoare de rezervă tot de provenienţă franceză:
Renault, De Dion, Gnome, Le Rhone, Salmson şi Clerget.
Pentru formarea personalului necesar aerostaţiei, la începutul anului
1917 au fost deschise cursurile a două şcoli la Iaşi: una pentru observatori
aerieni din balon şi alta pentru formarea personalului care deservea
baloanele.
Situaţia tot mai grea a trupelor române, pe măsură ce frontul german
se apropia periclita desfăşurarea activităţii şcolilor. Marele Cartier General
Român va decide pe 27 iulie 1917 mutarea Şcolii de observatori aerieni,
care funcţiona pe lângă Şcoala de pilotaj (la comanda căreia a fost numit
căpitanul Ştefan Protopopescu) a întâmpinat însă mari greutăţi de transport:
garnitura de tren ce se afla la 1 august la Iaşi ajunge pe ruta Ungheni –
Chişinău – Bender - Tiraspol abia la 1 septembrie la Odessa, unde se
instalează în apropierea oraşului prin munca plină de dăruire a personalului.
În aceste condiţii se va relua programul de pregătire în zbor iar la
sfârşitul lunii octombrie, primii piloţi erau gata pentru plecarea pe front.
În primăvara anului 1918 Şcoala de aviaţie este readusă la ţară,
funcţionând iniţial (1 aprilie - 1 iulie) la Iaşi, apoi la Tecuci, sub denumirea
Grupul IV Instrucţie al Aeronauticii, având în componenţă o şcoală de
pilotaj, o şcoală de antrenament şi o şcoală de trecere de pe un tip de avion
pe altul pentru piloţii brevetaţi. Maiorul Andrei Popovici va fi numit
Comandant al grupului, şef de pilotaj va fi Mincu, iar instructori de zbor sublocotenenţii Ioan Sava şi Marin Popescu precum şi plutonierii D.
Naidinescu, D. Teodorescu etc.38.
Toate aceste măsuri de organizare au permis reluarea activităţii de
pregătire în zbor a elevilor şi intrarea şcolii militare de aviaţie într-o nouă
etapă de dezvoltare. În ciuda condiţiilor grele în care şi-au desfăşurat
activitatea, pe diferite aerodromuri, şcolile de aviaţie au avut o deosebită
contribuţie la efortul general al armatei şi aviaţiei în cursul campaniei pentru
37
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apărarea patriei. Acest aport a fost materializat şi prin cei peste 130 piloţi,
observatori aerieni şi aerostieri ce au fost pregătiţi în perioada desfăşurării
Războiului Mondial39.
În timpul primei conflagraţii, trebuie arătat că fie în ţara noastră, fie
în Franţa aliată, folosind aparate de construcţie franceză, s-au acoperit de
glorie prin modul cum au apărat ţara şi culorile patriei, piloţi ca: Ion
Romanescu, Vasile Craiu, Mircea Zorileanu, Andrei Popovici, Mihai Vitzu,
Tănase Rotaru, Traian Burdulolu, Nicolae Ionescu ş.a. În dotarea aviaţiei
militare româneşti, organizată pe şase escadrile ale Grupului 2 aeronautic,
au fost aparatele: Nieuport-Bébé, Caudron, Farman-5 ş.a.40.
Folosirea cu succes a aviaţiei în timpul campaniei 1916-1918 va
avea consecinţe directe în ce priveşte dezvoltarea acestei arme în perioada
imediat următoare precum şi identificarea acesteia ca o armă de elită
capabilă să răspundă cu rapiditate ameninţărilor ce se profilau la frontierele
de est şi de vest ale României întregite.
Avioanele pe care statul român le avea în dotare în momentul intrării
în război, pe lângă faptul că erau modele vechi, nu dispuneau de armament;
cu toate acestea, aparatele au fost totuşi folosite în misiuni de luptă, ceea ce
a dus la pierderea multora dintre ele încă din primele zile ale războiului.
Lipsa unei industrii aeronautice s-a resimţit în mod acut, completarea
escadrilelor cu aparate fiind posibilă numai după sosirea avioanelor
comandate în Franţa sau trimise de aliaţi, conform convenţiei militare
încheiate în august 1916.
Aviaţia militară română, o armă care îşi are debutul în cadrul
Războiului Mondial, a avut un rol deosebit de important şi în timpul
Campaniei din vara anului 1917, când pe frontul din Moldova s-a reuşit
stoparea ofensivei germane, ofensivă care urmărea scoaterea României din
război şi consolidarea economică a Puterilor Centrale, ce aveau o situaţie
din ce în ce mai şubredă. De asemenea, aviaţia de cercetare - în special în ce
priveşte descoperirea poziţiilor artileriei inamicului şi a altor obiective din
adâncime -, precum şi şcolile militare de aviaţie - care asigurau condiţii
optime de pregătire a cadrelor necesare aviaţiei -, au jucat un rol foarte
important în campaniile din 1916 şi 1917.
Aviaţia, armă apărută în timpul primului război mondial, s-a
dezvoltat exploziv în perioada interbelică. Mutaţiile intervenite în
configuraţia geografică, politică şi socială a lumii au determinat şi în
România postbelică un puternic avânt al dezvoltării ştiinţei şi culturii, cadru
general în care se înscrie şi dezvoltarea aviaţiei.
39
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După anul 1918, procesul de reorganizare, dezvoltare şi apărare al
ţării a dobândit noi dimensiuni, graţie unor factori cum sunt: noua
configuraţie politico-statală din Centrul şi Sud-Estul Europei; încheierea
procesului de unificare statală; schimbarea statutului geopolitic şi economic
al României; experienţa primei conflagraţii mondiale etc.
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Doi piloți în campania anului 1917: Dumitru Crăsnaru și
Petre Macavei
Alin Spânu,
Centrul de Studii Euro-Atlantice, București

In 1932 the aviators Dumitru Crăsnaru and Petre Macavei addressed
King Carol II with a request. The first one solicited for an extension of the
temporary work name until the age of 50 or to be appointed commander of a
civilian airport. Macavei was decorated with the Gold Cross of the
Aeronautic Virtue with a Boat without a Sword (1930). Although he took
part in the first part of the campaign (1916) as a pilot, only the activity at the
General Aviation Reserve was considered in this article, so he asks for the
Golden Cross ... with Sword.
Bătăliile Primului Război Mondial s-au purtat terestru, aerian și
naval, la suprafață pe fluvii, mări și oceane, dar și submarin. Probabil că cel
mai cavaleresc război s-a desfășurat în aer, acolo unde adversarii se purtau
ca niște gentilomi și se respectau în timpul luptelor.
În spațiul românesc luptele aeriene au început în 1916 1, dar
intensitatea cea mai mare a fost în 1917, atunci când armata română a
beneficiat de peste 100 de aparate franceze, capabile să se opună cu succes
celor germano-austro-ungare. Acțiunile întreprinse, actele de vitejie și
eroism, precum și victoriile repurtate, au folosit armatei române în
pregătirea și desfășurarea marilor bătălii de la Mărăști, Mărășești și Oituz
din vara anului 1917. Piloții și-au adus și ei aportul, dar și obolul de sânge
pentru apărarea patriei, aceștia din urmă fiind omagiați postum.
Cei care au supraviețuit conflagrației s-au adaptat noilor realități din
România Mare după 1 Decembrie 1918. Timpul a trecut și unii dintre ei s-au
văzut ajunși într-o situație delicată din punct de vedere profesional. O dată
cu revenirea prințului moștenitor Carol, încoronat cu numele de Carol al IIlea, acesta a dat un nou impuls aviației, arătându-se interesat de dezvoltarea
acestei arme. Prin Decretul Regal nr. 2895 din 31 iulie 1930 a fost înființat
1
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ordinul „Virtutea Aeronautică”, primul de acest fel din întreaga lume, care a
fost acordat inclusiv celor care s-au evidențiat în timpul Războiului de
Întregire. Profitând de această deschidere, unii dintre cei decorați, foști
piloți, au solicitat monarhului anumite facilități, iar în susținerea
revendicărilor și-au prezentat și activitatea profesională, cu accent pe
perioada 1916 – 1919.
În 1932 Dumitru Crăsnaru și Petre Macavei s-au adresat regelui,
separat, cu câte o solicitare. Primul a solicitat prelungirea chemării
temporare în activitate până la vârsta de 50 de ani pentru a beneficia de
prevederile Legii Aeronautice sau numirea în funcția de comandant au unui
aeroport civil, întrucât a mai deținut o asemenea funcție. El s-a adresat
regelui cu următoarea formulă: „Sire, Subsemnatul locotenent aviator de
rezervă Crăsnaru Dumitru, silit de împrejurări grele în care mă zbat, împins
de dragostea nețărmurită ce port aviației, în care am servit cu credință ca
pilot 16 ani, sprijinindu-mă pe felul cum a fost apreciată activitatea mea pe
front, unde am zburat tot timpul Războiului de Reîntregirea Neamului,
îndrăznesc cu plecat respect să supun Înaltei solicitudini pe care Majestatea
Voastră o arată zburătorului cele ce urmează…”2. A devenit elev-pilot la
Școala de Pilotaj Cotroceni (24 ianuarie 1915) zburând cu un avion BristolCoandă. Un an mai târziu (martie 1916) a fost transferat la Școala de Pilotaj
Băneasa „din cauza numărului prea mare de piloți” 3 și a obținut Brevetul de
zbor nr. 38 pe un avion Bleriot. La 15 mai 1917 este „confirmat antrenat” 4 și
repartizat la Escadrila Farman 9. Ajunge pe frontul de la Nămoloasa
(aerodromul Călmățui) și Mărășești (aerodromuri la Tecuci-Frunzeasca și
Domnești), unde efectuează misiuni de reglaj de tir asupra bateriilor
inamice, recunoașteri de sector și fotografii. Afirmă că a purtat șase lupte
aeriene și a doborât două avioane, însă nu i s-a recunoscut decât o victorie.
În vara fierbinte a anului 1917 efectuează misiuni asupra localităților Tudor
Vladimirescu, Vulturul, Măxineni, Gulianca, Olăneasca, Nămoloasa,
Călieni, Nănești, Măicănești, Voinești, Fundeni, Vadu Roșu, Ciușlea,
Făurei, Focșani, Suraia, Străjescu, Mărășești, Bizighești, Valea Putnei,
Biliești, Mircești, Vânători, Balta Raței, având ca observatori pe sergentul
Florescu, sublocotenenții Crăciunescu, Vasilescu și Harguie (francez),
locotenenții Deculescu, Rădulescu, Alexandrescu și Lebrun (francez). La 25
octombrie 1917 a primit misiunea de a efectua o recunoaștere îndepărtată în
regiunea sud Mărășești și fotografierea unui avion inamic doborât de
2
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Escadrila Nieuport 11. „În timp ce zburam deasupra regiunii StrăjescuDoaga – își începe relatarea Crăsnaru – un avion inamic profitând de faptul
că avea superioritate de înălțime și fiind mascat și de nor, pică deodată
asupra noastră prin surprindere, atacându-ne cu foc viu de mitralieră și cu
gloanțe trasante. Angajăm lupta, care continuă cu îndârjire, atât din partea
inamicului cât și din partea noastră. În timpul luptei, pentru a putea trage
mai bine, m-am apropiat la 30 – 40 metri trăgând câteva salve, în care timp
văd că avionul inamic pică la verticală, îl urmărim și la un moment dat în
timpul picajului vedem că un plan i se deplasează în aer, după care avionul
cade până la pământ în vrie, unde se sfarmă și se aprinde. În entuziasmul
care l-am simțit în acel moment și fără a mai pierde timp și ține seamă de
bateriile antiaeriene inamice care trăgeau cu înverșunare asupra noastră, din
cauza valului atmosferic întunecat ne-am coborât până la 600 metri spre a-l
fotografia, lucru ce l-am și făcut, cu tot focul bine întreținut al mitralierelor
inamice. (…) În timp ce luam înălțime spre Focșani se înalță spre noi alt
avion inamic de vânătoare cu care angajăm lupta, După schimbul mai
multor salve de mitralieră vedem că avionul inamic pornește în glisadă spre
dreapta, apoi spre stânga, până ce printr-un picaj brusc dispare în ceață
înspre pădurea Prisaca”5.
În perioada martie 1918 – aprilie 1919 este detașat la Școala de
Artilerie a Armatei 1 (Bârlad), la Grupul 3 Aviație (Roman) și urmează
Școala de dublă comandă. În 1919 continuă școala și antrenamentul pe
avioanele britanice Sopwith 1 ½ Strutter, apoi ajunge la Cernăuți (pe
avioane de vânătoare) și Chișinău (pe avioane de observație HansaBrandenburg). Timp de doi ani (1921-1923) pilotează avioane din Grupul 5
Aviație Cluj, după care revine la Grupul 1 Aviație Iași – Escadrila 1
Recunoaștere. Urmează Școala de Tir și Bombardament de la Mamaia
(1926), apoi este numit comandant al aeroportului Cernăuți (1927-1929), cu
misiunea „de a amenaja 22 de aerodroame în Transilvania” 6. Atunci când
aviația civilă a trecut în subordinea Ministerului Industriei și Comerțului
locotenentul Crăsnaru a revenit la Grupul 1 Aviație Iași. Ei bine, după 1918
a fost trecut în corpul ofițerilor cu gradul de sublocotenent și avansat la cel
de locotenent până în 1925. În perioada 1925 – 1931 a fost chemat
temporar în activitate de serviciu, însă acum era obligat să se pensioneze în
condiții nu tocmai favorabile. „Cum sacrificiul atâtor ani și amintirea lor își
cheamă în conștiința mea un drept, cu adânc respect rog pe Majestatea

5
6

Ibidem, f. 108-109.
Ibidem, f. 105.
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Voastră să binevoiască a-mi aproba… pentru a putea ameliora lipsurile
familiei, soției și bătrânilor mei părinți”7, își clama acesta solicitarea.
În cariera sa Dumitru Crăsnaru a pilotat următoarele tipuri de
avioane: Bleriot Parasol, Caudron, Henri Farman, Moritz Farman, Farman408, Sopwith 1 ½ Strutter, Hansa-Brandenburg, Breguet-14, Potez-15 și
Potez-25. Pentru meritele în carieră a fost decorat cu: Virtutea Militară de
Război clasa II-a (1918), Crucea de război italiană (1918), medalia Victoria
a marelui război pentru civilizație 1916-1921 (Înalt Decret Regal nr.
3399/20 iulie 1921), Crucea de Aur a Virtuții Aeronautice cu spade și o
baretă (1930) și Coroana României în grad de Cavaler (1931). Crucea de
Aur a Virtuții Aeronautice a fost primită „pentru bravura și destoinicia cu
care și-a îndeplinit mai multe însărcinări periculoase în timpul luptelor de la
Nămoloasa și Mărășești, în anul 1917, precum și în lupta aeriană ce a
susținut cu un avion inamic, pe care l-a doborât, în octombrie 1917”9.
În cele din urmă insistențe sale și necesitatea de a încadra
aeronautica cu oameni pricepuți a dat roade. Prin Decizia Ministerială nr.
35bis din 3 iunie 1936 a Subsecretariatului de Stat al Aerului „se angajează
în Aviația Civilă ca diurniști, pe data de 1 Aprilie 1936, funcționarii și
meseriașii notați mai jos”10. Între aceștia se regăsește și Dumitru Crăsnaru,
ca șef de stațiune aeronautică, clasa I-a, cu un salariu de 4237 lei/lună.
Cel de-al doilea petent, Petre Macavei 11, avea o solicitare modestă,
însă cariera sa era plină de realizări în domeniul aeronautic, atât pe timp de
pace, cât și în război. Născut la 5 iunie 1891 în Pitești, a absolvit Școala de
Arte și Meserii (1911), a urmat stagiul militar la Regimentul 4 „Argeș”
(1912-1913) și Școala de Pilotaj Băneasa, obținând brevetul de pilot militar
la 10 octombrie 1913. La absolvire este repartizat ca sergent mecanic la
Batalionul de specialități și a efectuat mai multe zboruri de recunoaștere pe
diferite rute. Pasiunea pentru avioane îl apropie de Aurel Vlaicu, cu care
colaborează la diferite proiecte. După moartea tragică a acestuia (13
septembrie 1913), Macavei, împreună cu Magnani și Silișteanu, au finalizat
construcția avionului Vlaicu III și au efectuat câteva zboruri cu acest
prototip. Pleacă la Paris și lucrează în fabricile de motoare Doin-Bonton și
Gnome. Între altele, împreună cu Mihai Savu, „a urmat cursuri de acrobație
7

Ibidem, f. 101-102.
Pentru mai multe detalii, a se consulta: Șerban Ionescu, Farman 40 1916-1919. Corpul
român de aviație, Editura Modelism, București, f.a.
9
„Monitorul Oficial” nr. 279/9 decembrie 1930, p. 10310.
10
„Monitorul Oficial” nr. 166/20 iulie 1936, p. 6258.
11
Pentru mai multe detalii despre viața și activitatea sa, a se consulta: Vasile Tudor, Petre
Macavei – un renumit aviator și tehnician român, în „Modelism” nr. 3-4/1990, p. 34-35;
Valeriu Avram, Zburătorii României Mari, Editura Alpha MDN,Buzău, 2007, p. 201-204.
8
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aeriană”12, inclusiv looping-ul, ceea ce îi va folosi în anii următori în luptele
aeriene.
La 1 august 1916 este mobilizat ca ofițer mecanic de rezervă cl. III-a
la Centrul de Aviație de la Pipera, unde pilotează avioane Morane-Saulnier
(motor 80 HP), apoi primește sarcina de a monta și recepționa aparate
Breguet-Michelin (motor Renault de 220 HP). Între altele a menționat că
„am fost primul pilot care am zburat cu aceste avioane” 13. Efectuează
misiuni de bombardament „având ca pasager”14 pe locotenentul (r) Nunucă
Protopopescu la Rusciuc, Turtucaia și asupra monitoarelor austriece de pe
Dunăre. La înființarea Escadrilei de Bombardament (dotată cu avioane
Morane-Saulnier) în cadrul Grupului 1 Aviație15 (comandant maior
Alexandru Sturdza), Macavei este repartizat aici și trimis cu misiuni în zona
trupelor române din Tălmaciu-Sibiu. Deși zona era ocupată de trupele
inamice, locotenentul-colonel Constantin Găvănescul16, subșef de stat major
al Armatei 1 (cu sediul la Craiova), a ordonat efectuarea de misiuni aeriene
pentru a intra în legătură cu trupele române. Prima misiune se încheie cu un
eșec, însă Macavei ajunge la Râmnicu-Vâlcea, fiind urmat la scurt timp de
avionul locotenentului aviator Petre Crețu. Ambii au raportat telefonic
situația din teren și imposibilitatea de a-și îndeplini misiunea. Ordinul lui
Găvănescul a fost să se reîntoarcă în regiunea Tălmaciu și să intre în contact
cu trupele române afl5ate în defensivă, în caz contrar fiind pasibili de Curtea
Marțială pentru neexecutare de ordin. Cei doi piloți și-au luat inima în dinți
12

Valeriu Avram, Ștefan-Gabriel Dascălu, Aviația militară românească în anii
neutralității, în „Document” nr. 4/2014, p. 12.
13
ANIC, fond CR-CII, dosar 191/1932, f. 159.
14
Ibidem.
15
Pentru mai multe detalii, a se consulta: Teodora Giurgiu, Activitatea Grupului 1 Aviație
în perioada 15 august – 31 decembrie 1916, în volumul Forțele aeriene ale României de la
Războiul de Întregire Națională..., op. cit., p. 364-378.
16
Constantin Găvănescul (n. 28 ianuarie 1871, Găvănești-Buzău – d. 11 august 1942,
București) a absolvit Liceul Militar din Craiova (1891), Școala Militară de Ofițeri (1893),
Școala Superioară de Război (1903) și Școala observatorilor aerieni (1913). A fost avansat
la gradele de căpitan (1904), maior (1911), locotenent-colonel (1915), colonel (1916),
general de brigadă (1917) și general de divizie (1925). A efectuat un stagiu în armata
austro-ungară (1906-1907), a fost cadru didactic la Școala Militară de Ofițeri și Școala
Superioară de Război (1908-1915), a deținut funcțiile de subșef de Stat Major al Armatei 1
(august-decembrie 1916), șef de Stat Major al Corpului 3 Armată (decembrie 1916-martie
1917), apoi a fost atașat pe lângă principele Carol (1917-1918 și 1919-1920). A comandat
Divizia 1 Infanterie (1920-1925), Divizia 19 Infanterie, Corpul 7 Armată, Corpul 2 Armată
și Corpul de Munte. Pentru mai multe detalii despre viața și activitatea sa, a se consulta:
Generalul Constantin Găvănescul. Repere biografice, ediție îngrijită de Eugen Pelin,
Editura Detectiv, București, 2014.

140

și au început misiunea fără sorți de izbândă. „Locotenentul Crețu a fost
doborât sub ochii mei de mitralierele inamice, iar eu scăpând m-am reîntors
la Craiova, unde am raportat cele întâmplate”17, a rememorat cu amărăciune,
după 16 ani, Macavei.
Revine în Capitală și împreună cu căpitanul francez L. Tolozan
montează primele avioane de vânătoare Nieuport (motor 80 HP). Sub
comanda căpitanului Nicu Capșa, comandantul primei Escadrile de
Vânătoare, luptă cu avioanele inamice până la ocuparea Bucureștiului.
Escadrila se retrage la Ciulnița și apoi la Tecuci, unde se afla Grupul 1
Aviație. Aici, Macavei este repartizat la Escadrila de Vânătoare Nieuport 3 18
comandată de căpitanul francez Gond. Într-o misiune de însoțire a unui
avion Farman până la Buzău aparatul său este atacat de un inamic. A angajat
lupta și în cele din urmă l-a forțat să aterizeze, astfel că avionul Farman „șia putut îndeplini cu succes misiunea”19.
În 1917 este transferat la Atelierele Rezervei Generale de Aviație din
Iași, unde conduce atelierul de reparat motoare, recepționează avioanele
montate sau reparate și este avansat șeful aerodromului. Între altele, în
această perioadă a realizat primele dispozitive de tragere prin elice, astfel că
primele avioane dotate cu noua invenție au plecat din Iași direct pe front.
Pentru această invenție Macavei a fost citat prin Ordinul de Zi al Armatei.
Cariera sa este ascendentă și după încheierea Războiului de Întregire: la 1
octombrie 1919 este avansat ofițer mecanic de rezervă cl. a II-a și la 1
aprilie 1920 ofițer mecanic cl. I-a, cu acest prilej fiind trecut în cadrele
active ale armatei și repartizat la Arsenalul Aeronautic.
În septembrie 1919 un avion inamic de bombardament cu cinci
motoare a aterizat forțat în Basarabia, iar echipajul nu a vrut să colaboreze
cu autoritățile române pentru a-l pilota către un aerodrom. În aceste condiții
Macavei a fost solicitat și a devenit pilotul de încercare al aparatului, pe care
l-a adus în București. În 1923 la uzina Astra Arad s-a construit primul avion
românesc, Astra-Sesefschi (proiectat de Stanislav Sesefschi), pe care Ion
Sava și Petre Macavei l-au adus fără escală în Capitală în două ore și 30 de
minute. Macavei efectuează și primul zbor cu aeroplanul RA-BO-1 construit
la IAR Brașov, în primăvara anului 192620.

17

ANIC, fond CR-CII, dosar 191/1932, f. 161.
Pentru mai multe detalii, a se consulta: Escadrila Nieuport 3. Jurnal de front (19161917), ediție de Valeriu Avram, Editura Militară, București, 2015.
19
ANIC, fond CR-CII, dosar 191/1932, f. 162.

18

20

Traian Tomescu, 80 de ani de la înființarea IAR – Brașov, la adresa

www.agir.ro/buletine/198.pdf.
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Pentru meritele sale Macavei a fost decorat cu ordinul rus Sf.
Stanislas (1917, la Tecuci), Coroana României cu spade în grad de Cavaler
(1918) și Crucea de Aur a ordinului Virtutea Aeronautică cu o baretă, fără
spade (1930). Aici era buba care îl durea și pentru care s-a adresat regelui
Carol al II-lea la 30 mai 1932. Deși a luat parte la prima parte a campaniei
(1916) ca pilot, i s-a luat în considerare doar activitatea la Rezerva Generală
a Aviației (adică una neoperativă), așa că solicita să i se acorde Crucea de
Aur… cu spade.
La 8 iunie 1934 este avansat locotenent-colonel mecanic, în 1937 este
trimis în Franța pentru a cumpăra instalații și mașini pentru aviație, iar la 1
aprilie 1939 este numit șeful școlilor și centrelor de instrucție ale Aeronauticii
de la Pipera21. La 8 iunie 1940 primește gradul de colonel mecanic și funcția de
comandant al Arsenalului Aeronautic, însă peste un an, la 18 iunie 1941, va
trece în rezervă pentru limită de vârstă. Își va petrece restul vieții pasionat de
motoare și avioane până la trecerea la cele veșnice (București, 15 aprilie 1960).
Crăsnaru și Macavei, doi viteji pe care soarta i-a adus împreună pe cerul
întunecat al războiului, unde s-au remarcat prin fapte meritorii. Dar războiul s-a
terminat, iar faptele s-au uitat, așa că, la 15 ani după evenimente, cei doi le-au
readus în actualitate. Așa au ajuns până în zilele noastre și au rămas spre
consemnare generațiilor viitoare: să nu uite că eroii nu sunt numai cei care mor în
lupte, ci și cei care supraviețuiesc războaielor.

21

Comandor dr. Marius-Adrian Nicoară, căpitan Daniel Stan, locotenent Gabriel-Cristian
Mocanu, Comandanții școlilor aripilor românești – un veac de instruire militară
aeronautică – 1 aprilie 1912 – 1 aprilie 2012, Editura CTEA, București, 2012, p. 40.
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Bacău – Blaj, 23 Noiembrie 1918.
Zborul Marii Uniri în Medalistică
Vilică Munteanu,
Bacău

Episodul Zborului Marii Uniri
va rămâne unul emblematic atât pentru
istoria aeronauticii, cât şi pentru istoria
Bacăului şi reprezintă un moment
important care a avut loc în ajunul
înfăptuirii Marii Uniri de la 1 Decembrie
1918. În timpul Războiului Reîntregirii,
pe raza oraşului Bacău se afla un
aerodrom care era folosit pentru apărarea
zonei, misiuni de observare aeriană şi
misiuni de legătură, ţinând cont şi de
faptul că, la acea dată, în Bacău era
sediul Statului Major Central, condus de
generalul Alexandru Averescu, care
comanda fronturile de la Oituz.
Din cauza asprei ierni timpurii și
a zăpezii abundente, legăturile dintre
Cpt. Aviator Vasile Niculescu
Consiliul Naţional Român Central şi
Guvernul României de la Iaşi nu se puteau menţine decât pe calea aerului.
Pentru a transporta de urgenţă documente deosebit de importante la Blaj,
printre care şi scrisoarea prim-ministrului Ion I.C. Brătianu către Consiliul
Naţional Român Central, Marele Cartier General Român a ordonat
trimiterea unui avion, pilot fiind ales locotenentul Vasile Niculescu, întrucât
cunoştea traseul de zbor şi care, în campania din vara anului 1917, trecuse
cu avionul Carpaţii şi lansase manifeste în Transilvania. Farman-ul 40 nr.
3.240 cu carlingă deschisă, pe 23 noiembrie 1918, în condiții de ger de
minus 400 C, a trecut munţii la o altitudine de 2.600 m, la bord aflându-se o
geantă militară sigilată care trebuia predată personal și un sac cu manifeste,
care urmau să fie lansate din avion deasupra Blajului şi a altor aşezări
transilvănene. Zborul s-a desfășurat în condiţii normale şi echipajul
Niculescu-Precup a aterizat la ora 13.00 în apropierea Câmpiei Libertăţii din
Blaj. Avionul românesc a fost înconjurat de numeroşi oameni veniţi în fugă
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să-i primească pe cei doi zburători. Elevul sergent Eugen Radeş, unul dintre
cei care au asigurat paza avionului, nota: „În întâmpinarea celor doi aviatori
au sosit dr. Victor Macovei și Gavrilă Precup de la Mitropolie, care, prin
cuvinte întrerupte de emoția și de strigătele Să trăiască! ale mulțimii,
aceștia i-au asigurat pe oaspeți că sunt la adăpost”.
La ora 18.00 s-a ţinut şedinţa festivă în localul „Patria”. Dr. Vasile
Suciu, președintele Consiliului Național Român din Blaj, a informat
participanții despre zborul locotenentului Vasile Niculescu şi despre
conţinutul documentelor transportate pe calea aerului. S-a comunicat faptul
că echipajul Niculescu-Precup se va întoarce la Bacău pentru a transmite
hotărârea românilor transilvăneni de a se uni cu țara, fără nici o rezervă.
Însemnătatea acestui zbor reiese şi din scrisoarea dr. Ionel Pop,
înmânată locotentului Vasile Niculescu în care se scria: „Dragă domnule
Niculescu, trecând Carpaţii în zbor, împreună cu comandantul dumitale,
căpitanul transilvănean Victor Precup, ca primă solie a mântuirii noastre, ai
aterizat ieri, 23 noiembrie, pe Câmpia Libertăţii. Du, te rog, fraţilor noştri
dragi toată căldura sufletului nostru, du-le chemarea noastră! Dumneata ne
vei fi pururi neuitat şi, ca să-ţi aduci din când în când aminte de aceia pe
care sosirea dumitale i-a făcut fericiţi, primeşte de la noi o bucată de piatră.
Este o întruchipare a luptelor noastre seculare şi a suferinţelor noastre. E o
bucată de piatră, vechea piatră a Libertăţii, ridicată în 1848 pe câmpia de
lângă Blaj, unde aţi aterizat dumneavoastră împreună cu românul
tarnsilvănean Precup. Piatra a fost, între timp, aruncată în aer cu dinamită de
către ocupanţi, pentru ca nici acest modest semn al dorinţei de libertate să
nu-l avem. Din trupul ei este bucata care îţi va aminti de noi. Cu frăţească
dragoste! Doctor Ionel Pop”.
La plecare, echipajul a fost înconjurat de sute de oameni care au
iscălit pe pânza avionului. Era mesajul românilor din Blaj către Guvernul
român din Iași, prin care aceştia își puneau semnătura pe actul Marii Uniri.
Acestui zbor băcăuanii i-au dedicat, până în prezent, trei medalii, a
patra urmând a fi bătută până în luna octobrie 2018.
Între 27 noiembrie – 2 decembrie 1993, la Bacău a fost organizată
Expoziția Filatelică Internațională AEROMFILA ʼ93, dedicată aniversării a
75 de ani de la Zborul Marii Uniri și a 40 de ani de activitate a AEROSTAR
Bacău, prilej cu care a fost bătută, la Monetăria Statului, o medalie, din
tombac, care, pe avers, central, are conturul României Mari, marcate orașele
Bacău și Blaj legate de o linie punctată. Deasupra, textul ZBORUL
MINTUIRII NOASTRE 23.11. 1918 – 1993. Pe revers este reprezentat un
avion fabricat la Aerostar, înscrisul 1953-1993 40 ANI, iar circular
AEROSTAR BACĂU – PATRU DECENII DE ACTIVITATE.
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A doua medalie dedicată evenimentului a fost realizată la Arad, din
cupru, de către Prefectura Județului Bacău, Consiliul Județean Bacău și
Asociația Română pentru Propaganda și Istoria Aeronauticii (ARPIA) –
Filiala Bacău, care, pe avers, în plan superior, îl are reprezentat pe lt. aviator
Vasile Niculescu, iar dedesupt conturul României Mari, pe care sunt
marcate orașele București, Alba Iulia, Blaj, Bacău și Iași, peste care silueta
unui avion Farman 40. Circular, textul 85 DE ANI DE LA RAIDUL
AERIAN BACĂU – BLAJ – BACĂU ♦ 1919-2003. Pe revers, simbolurile
heraldice ale județului Bacău și ARPIA, deasupra PREFECTURA
JUDEȚULUI BACĂU și circular CONSILIUL JUDEȚEAN BACĂU ♦
A.R.P.I.A. FILIALA JUDEȚEANĂ BACĂU.
La aniversarea a 90 de ani de la Marea Unire, în ziua de 23
noiembrie 2008, s-a reeditat Zborul Unirii, un avion decolând din Bacău cu
un mesaj din partea Primăriei municipiului Bacău, adresat Primăriei
municipiului Blaj. Atunci a fost lansată a treia medalie, bătută la Monetăria
Statului, din tombac. Pe avers, sunt granițele României întregite, în
interiorul cărora sunt însemnate orașele Bacău și Blaj și un avion Farman
40. Circular, textul: 90 DE ANI DE LA ZBORUL MARII UNIRI – 1918 –
23 NOIEMBRIE 2008, iar pe revers simbilul herldic al ARPIA, deasupra
căriua Lt. Aviator / V. NICULESCU / RAIDUL AERIAN / BACAU –
BLAJ / BACAU, dedesupt 1918 – 23 nov – 2008 / 90 ANI. Circular,
A.R.P.I.A. – FILIALA BACAU ♦ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BACAU.
Toate cele trei medalii au diametrul de 60 mm.
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În expoziție, pe lângă alte piese, este și o carte, format 20 x 35 cm,
cu 24 de pagini, coperta cartonată, îmbrăcată în tricolorul României, având
titlul, scris cu auriu, Marea Adunare Națională (pe albastru) întrunită la
Alba Iulia (pe galben) în ziua de 1 Decemvrie 1918 (pe roșu) – Acte și
documente, în care sunt publicate: Antecedențe; Proces-verbal al Marei
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Adunări Naționale a Poporului Român din Transilvania, Banat și Părțile
Ungurene, ținută Duminecă, în 1 Decemvrie 1918 la Alba-Iulia în sala
Cercului Militar din cetate; Proces-verbal al ședinței Marelui Sfat Național
ales de Adunarea Națională în ziua de 1 Decemvrie 1918, ședință ținută în
sala Tribunalului din Alba-Iulia la 2 Decemvrie 1918, începând cu orele 10;
Telegramele Regelui Ferdinand I și Reginei Maria, adresate Președintelui
Adunării Naționale Alba Iulia. Cartea a aparținut lui Iov Țăran, locuitor al
satului Limba, comuna Ciugud, județul Alba, primită în calitate de
participant la Marea Adunare Națională din 1 Decembrie de la Alba Iulia.
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Drapelul reconstituit al Gărzii Naţionale Române din
Mândruloc (1918)
Augustin Mureşan,
Complexul Muzeal Arad

Abstract
The author presents the National Romanian Guard's restored flag
of Mândruloc (1918), Arad county.The background of the flag is tricolour,
with all colours set horizontally, blue on the upper part, yellow in the
middle and red in the lower part. The words THE NATIONAL ROMANIAN
GUARD OF MÂNDRULOC are written on one side of the flag, while its
reverse includes the words "LET'S JOIN OUR HANDS", a quote from
Vasile Alecsandri's poem, The Union Dance.
Keywords: the National Romanian Guard`s, Mândruloc, flag, restored,
Arad county.
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, tricolorul a reprezentat şi
pentru românii din zona Aradului simbolul naţional şi dovada de unire cu
România1. În preajma şi în timpul Marii Uniri din 1918 aceştia au arborat cu
mândrie steagul tricolor2. Datorită vicisitudinilor vremurilor, puţine dintre
aceste steaguri au ajuns până la noi3. Din fericire despre utilizarea lor avem
1

Vezi Ioan Popovici, Arădenii şi tricolorul, în „Flacăra Roşie” (Arad), anul XXLI, nr.
11975 din 1 decembrie 1984, p. 3.
2
Vezi Augustin Mureşan, Steagul tricolor românesc în contextul luptei arădenilor pentru
înfăptuirea Marii Uniri, în „Românul” (Arad), Serie nouă, nr. 2 aprilie, 1993, p.1; idem,
Tricolorul şi cocardele în contextul luptei românilor din părţile Aradului pentru
înfăptuirea Marii Uniri, în „Marea Unire din 1918 ideal al tuturor românilor 1918-2003,
„Vasile Goldiş” University Press, Arad 2004, pp. 115-132.
3

În legătură cu unele steaguri tricolore păstrate din timpul Marii Uniri, vezi Elena
Pălănceanu, Steaguri din colecţia Muzeului de Istorie a R. S. România, în „Muzeul
Naţional”, I, 1974, pp. 142-143; Horia Medeleanu, Colecţia de obiecte vechi
bisericeşti de la Mănăstirea Sf. Simion Stâlpnicul de la Arad-Gai, în „Îndrumător
bisericesc, misionar şi patriotic”, Episcopia Aradului, Arad, 1984, p. 76; Victor
Caţavei, Augustin Mureşan, Drapelul Gărzii Naţionale Române a marinarilor de
la Pola, în „Crisia”, XVII, 1987, pp. 345-351; Augustin Mureşan, Două steaguri
tricolore din timpul Marii Uniri a românilor de la 1918, în „Crisia”, XVIII, 1988,
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informaţii din diferite (alte) surse. Astfel, numeroase ştiri despre steaguri
tricolore, au apărut şi în presa vremii. Între aceste steaguri menţionate se
află şi drapelul Gărzii Naţionale Române din Mândruloc, judeţul Arad,
gardă formată în 14 noiembrie 19184.
În acest sens, ziarul „Românul” din Arad, în numărul din 1/14
noiembrie 1918, la rubrica „Informaţiuni”, relatând despre depunerea
jurământului de fidelitate faţă de Consiliul Naţional Român Central în Arad,
ne oferă între altele, o ştire preţioasă despre drapelul acestei gărzi: „O ceată
de voinici din Mândruloc, foşti soldaţi, au venit azi la Arad în frunte cu
preotul şi învăţătorul lor, Iancu Ştefănuţ şi Nicolae Cristea şi au depus
jurământul Consiliului naţional român. În pluton, cu mândru port de
sărbătoare cu frunză de stejar în pălării, cu învăţătorul lor, militar, şi câţiva
voluntari români şi cu steag românesc... s`au oprit şi în curtea „Românului”,
cântând „Hai să dăm mână cu mână” şi „Deşteaptă-te Române”5.
Drapelul acestei gărzi, după ştiinţa noastră nu s-a păstrat. Despre
forma şi materialul din care a fost confecţionat drapelul, ziarul arădean nu
ne dă nici un indiciu, care ar facilita reconstituirea lui. El era alcătuit din
pânza drapelului6 (flamura) şi hampă (lance). Pentru a reda cât mai fidel
înfăţişarea flamurei acestui drapel, l-am reconstituit 7 folosind o serie de
mărturii vexilologice păstrate din acea vreme şi izvoare istorice
documentare contemporane, iar pentru textul inscripţiei-relatările unui
martor ocular, aşa cum vom arăta mai jos.
Flamura drapelului acestei gărzi avea o formă dreptunghiulară. În
ceea ce priveşte înfăţişarea ei, deşi dispunerea culorilor nu ne este
menţionată în ziar, ştim sigur că fondul cromatic era tricolor, ceea ce
pp. 747-750; Idem, Despre steagul românilor din Tălagiu şi Unirea de la Alba
Iulia, în „Arca” (Arad), Anul I, nr. 9-10-11, 1990, pp. 12-13; Idem, Istoria
drapelului Gărzii Naţionale Române a marinarilor de la Pola, în „Patriotism şi
cultură”, Editura Helicon, Timişoara, 1992, pp. 62-70; Natalia Dascăl, Augustin
Mureşan, Steagul delegaţiei studenţilor de la Institutul Teologic din Arad purtat la
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia, în „Ziridava”, XVIII, 1993, pp. 307309; Augustin Mureşan, Inscripţii aflate pe steaguri tricolore din timpul Marii
Uniri a românilor de la 1918, în „Ziridava”, XIX-XX, 1996, pp. 419-424.
4

„Românul” (Arad), Anul VII, nr. 5, din 1/14 noiembrie 1918, p. 4.
Ibidem.
6
Pânza drapelului= ţesătură realizată din fire de mătase, bumbac, damasc etc. prinsă de
hampa steagului pe una din laturi, vezi Alexandru Daneş, Mic dicţionar de vexilologie,
Braşov, 2010, p. 7.
7
Reconstituirea drapelului a fost făcută fără pretenţia de a fi epuizat în totalitate subiectul,
aşteptând opiniile celor interesaţi, iar asupra reconstituirii prezentate ne rezervăm pentru
noi şi altora dreptul de a relua subiectul.
5
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corespunde tradiţiei. Culorile flamurei după părerea noastră erau aşezate
perpendicular pe hampă8, adică orizontal9, cu albastru în partea superioară,
galben la mijloc şi roşu în partea inferioară, cum erau dispuse şi pe alte
steaguri tricolore care dăinuiesc din acea vreme. Cât priveşte flamura
drapelului, aceasta avea pe cele două feţe inscripţii care-l individualiza între
celelalte steaguri folosite în localitate sau steagurile altor gărzi aflate în
oraşul Arad în timpul depunerii jurământului de fidelitate faţă de Consiliul
Naţional Român Central. Hampa confecţionată din lemn era vopsită în
culoare maro.
Pe faţa întâi10 (Fig.1) drapelul avea scris cu litere majuscule probabil
aurii dispuse pe trei rânduri, următoarele cuvinte: pe fâşia albastră
„GARDA”, pe cea galbenă „NAŢIONALĂ ROMÂNĂ”, iar pe cea roşie
„DIN MÂNDRULOC”. Inscripţia aflată pe flamură indica denumirea
formaţiunii înarmate căreia i-a aparţinut drapelul (gardă), caracterul
(naţională), componenţa ei din voluntari în baza etniei (română) şi numele
localităţii unde aceasta îşi desfăşura activitatea (Mândruloc).

Fig. 1. Drapelul Gărzii Naţionale Române din Mândruloc,
jud. Arad. Reconstituire

8

În lipsa unor reglementări adecvate privind modul de înfăţişare a steagurilor naţionale
româneşti, acestea au fost confecţionate conform tradiţiei, având culorile aşezate orizontal,
dar şi ca la Drapelul României, dispuse vertical, cu albastru la hampă.
9
Despre steaguri din timpul Marii Uniri având culorile dispuse orizontal, vezi Elena
Pălănceanu, op. cit., pp. 142-143; Augustin Mureşan, Două steaguri tricolore...,p. 748;
Natalia Dascăl, Augustin Mureşan, Steagul delegaţiei studenţilor de la Institutul
Teologic..., pp. 307- 311; Augustin Mureşan, Inscripţii aflate pe steaguri tricolore..., pp.
419-421 ş. a.
10
Este principala faţă a pânzei steagului sau aversul. În ţările cu sistem de scriere de la
stânga la dreapta, reprezintă faţa pânzei steagului care are hampa la dextra, vezi Alexandru
Daneş, op. cit., p. 1.
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Pe faţa a doua11 (Fig. 2) însemnul vexilologic avea scris cu litere
aurii tot pe trei rânduri un text semnificativ: pe albastru „HAI SĂ DĂM ”,
pe galben „ MÂNĂ” iar pe roşu „ CU MÂNĂ” 12. Cu versul „Hai să dăm
mână cu mână”, începe „Hora Unirii” compusă de Vasile Alecsandri. În
acest context, acest vers preluat din „Hora Unirii” este o deviză
vexilologico-heraldică13.

Fig. 2. Drapelul Gărzii Naţionale Române din Mândruloc,
jud. Arad. Reconstituire

11

În sistemul de scriere de la stânga la dreapta, reprezintă faţa pânzei steagului care are hampa la
senestra sau reversul, ibidem, p. 7.
12
Informaţie primită direct de la av.dr. Victor Sabău, secretar personal al dr. Ioan Suciu,
organizatorul Marii Uniri, când dădea interviuri la Muzeul judeţean Arad,. Despre aceste
convorbiri, vezi Emil Şimăndan, Martori ai Marii Uniri. „A fost însufleţire de nedescris, o zi pe
care nu o voi uita toată viaţa” (I), Convorbire cu avocat dr. Victor Sabău, participant la Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, în „Flacăra Roşie” (Arad), Anul XL,
nr. 11642, din 6 noiembrie 1983, p. 2 şi Ion Andreiţă, Participant la Marea Unire din 1918, în
„Curtea de la Argeş”, Anul VIII, nr. 12(85), decembrie 2017, p. 10. Acest martor ocular care a
fost şi comandant al Gărzii Naţionale Române din Radna, ne-a relatat că drapelul Gărzii
Naţionale Române din Mândruloc avea scris pe o faţă, versul „Hai să dăm, mână cu mână” cu
care începe „Hora Unirii”. Intr-adevăr, informaţia martorului ocular corespunde cu relatarea din
ziarul „Românul” din Arad, citat mai sus, cu privire la faptul că, gardiştii români purtând steagul
au interpretat „Hora Unirii”, inspiraţi de inscripţia de pe flamură.
13
Este o deviză-îndemn, vezi o clasificare a devizelor sub aspectul conţinutului, la Maria
Dogaru, Devizele în heraldica românească, în „Revista Arhivelor”, anul LXVII, vol. LIII, nr. 2,
1992, p. 198. Deviza „HAI SĂ DĂM, MÂNĂ CU MÂNĂ” ce împodobea flamura drapelului
Gărzii Naţionale Române din Mândruloc, a fost gravată şi pe insigna Marii Uniri, vezi Octavian
Dogariu, în „Orizont” (Timişoara), nr. 48 (817), 2 decembrie 1983, p. 1; Maria Dogaru, Dan
Demşea, O mărturie insignologică de la Marea Unire din 1 Decembrie 1918, în „Revista
muzeelor şi monumentelor, muzee”, anul XXV, nr. 10, 1988, pp. 46-49; Augustin Mureşan , O
insignă din timpul Marii Uniri a românilor din 1918, în „Aradul Cultural” (Arad), anul II, nr. 2,
1995, pp. 4-6.
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Ideia folosirii unei astfel de devize s-a născut la Arad în cadrul
cercurilor conducătoare ale Consiliul Naţional Român Central şi ale
comandei Gardei Naţionale Supreme cu care conducerea Gărzii Naţionale
Române din Mândruloc a avut strânse legături. Prin inscripţia-deviză „HAI
SĂ DĂM MÂNĂ CU MÂNĂ”, înscrisă pe a doua faţă a flamurei drapelului
se evoca Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859, dar şi dorinţa
arzătoare de înfăptuire a Marii Uniri de la 1918. Această inscripţie-deviză
aflată pe flamura drapelului Gărzii Naţionale Române din Mândruloc,
judeţul Arad, prin conţinutul ei prezintă un interes deosebit pentru
vexilologia românească, deoarece tricolorul românesc ca însemn naţional a
avut un rol important în contextul luptei pentru înfăptuirea Marii Uniri.
Drapelul a putut fi confecţionat pe plan local sau mai degrabă în oraşul
Arad14. Reconstituit şi încărcat de istorie, el lărgeşte cunoştinţele despre
înfăţişarea sa şi transmite privitorilor, prin limbajul codificat al simbolului,
înalte simţăminte patriotice.

14

În legătură cu confecţionarea de steaguri, menţionăm că în perioada pregătirii Marii Adunări
Naţionale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 şi în zilele următoare, ziarul „Românul” şi
revista „Biserica şi Şcoala” din Arad anunţa în unele din numerele lor că, Librăria diecezană
din Arad, confecţionează stindarde (steaguri) naţionale, în mărime de 150, 200, 250, 300 cm, la
preţul de 140, 260, 320, 380 coroane, vezi „Românul” (Arad), Anul VII, nr. 7, 8, 13, 19, 30, 35
din 3/16, 4/17, 11/24 (noiembrie) şi nr. 18/1, 2/15, 9/22 (decembrie) 1918 şi „Biserica şi Şcoala”
(Arad), XLII, nr. 45 din 4/17 noiembrie 1918, p. 3. Fabricarea şi sfinţirea de steaguri româneşti
pentru gărzile naţionale române constituiau de asemenea prilej de sărbătoare în prima etapă
participând femei din sate, iar în a doua având loc un întreg serviciu religios, vezi Bogdan
Sorinca, Gardele Naţionale Române - primele structuri transilvănene de ordine publică după
Marea Unire, în „Analele Aradului”, Anul I, nr. 1-2015, „Vasile Goldiş” University Press, Arad,
p. 174.
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Ziarul „Românul” despre revoltele, teroarea și represiunea
din noiembrie 1918, din zona Făgetului
Du
mitru Tomoni,
Societatea de Ştiinţe Istorice, Filiala Timişoara

După terminarea Marelui Război, Banatul de nord-est trece printr-o
perioadă frământată, cu ample acţiuni populare. În fruntea nemulţumirilor se
aflau soldaţii întorşi de pe front, pătrunşi de spiritul revoltei, ce au găsit în
localităţile lor o justificată stare de nemulţumire împotriva celor ce
controlau economia locală şi reprezentau autorităţile maghiare. Au fost
vizaţi, în primul rând, notarii, pretorii, primarii şi jandarmii ce au dovedit
mult zel în rechiziţionarea produselor ţărăneşti, au comis nenumărate
abuzuri cu prilejul mobilizărilor şi aplicării ordonanţelor de război, au supus
familiile celor plecaţi pe front la numeroase umilinţe. În conştiinţa
revoltaţilor, ei reprezentau un regim străin, nedrept şi asupritor. La Coşava,
Curtea, Sudriaş şi Tomeşti sunt devastate sediile notariale şi notarii sunt
alungaţi1, iar la Bunea Mare primarul a fost ucis2. Revolta locuitorilor din
Bunea Mare nu a putut fi stăvilită nici de intervenţiile preotului şi
învăţătorului din sat. Mai mult, pentru a-şi salva viaţa, şi aceştia au fost
obligaţi să fugă peste păduri. Atât la Făget, cât şi în multe localităţi din zonă
sunt date jos însemnele statului maghiar aflate pe sediile instituţiilor
publice.
Sunt atacate şi devastate depozitele pentru armată ce adăposteau
mari cantităţi de cereale şi alimente rechiziţionate de la ţărani, magaziile şi
prăvăliile comercianţilor, localurile şi magaziile unor societăţi capitaliste
existente la sate, ce conţineau bunuri de strictă necesitate de care ţăranii
duceau mare lipsă sau pentru procurarea cărora erau supuşi unei nemiloase
specule. În unele localităţi furia nemulţumiţilor se revarsă şi asupra
pădurarilor şi funcţionarilor de la Ocoalele Silvice, în cea mai mare parte
maghiari sau evrei.
Chiar în primele zile ale lunii noiembrie ţăranii din Margina,
Coşava, Curtea şi Româneşti, întorşi de pe front şi confruntaţi cu foametea,
lipsurile, aroganţa şi abuzurile autorităţilor depăşite de mersul
evenimentelor, au jefuit şi devastat magazinele şi depozitele acestor sate,
1

Dumitru Tomoni, Nord-estul Banatului și Marea Unire, Timișoara, Edit. Mirton, 2003, p.
12-13
2
Muzeul Banatului Timişoara, Fond Ilieşiu, dosar Bunea Mare, nr. 34.
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luând alimente şi îmbrăcăminte. În zilele de 3 şi 4 noiembrie muncitorii de
la Fabrica Margina, datorită salariilor foarte mici şi mizeriei în care erau
obligaţi să lucreze, „au spart magazinele fabricii şi au împărţit gratuit făină
şi slănină sătenilor din vreo câteva localităţi care se duceau la târg la
Făget”3. În acelaşi timp au fost devastate locuinţele funcţionarilor fabricii,
unde s-au găsit cantităţi mari de alimente, îmbrăcăminte şi încălţăminte,
dosite pentru a fi vândute la preţuri de speculă. Tot în 4 noiembrie şi
locuitorii din Tomeşti şi-au împărţit alimentele din depozitele comune şi au
pătruns cu forţa în localul primăriei. Speriate, autorităţile au fugit în pădure
şi au cerut ajutor de la primpretorele din Făget, dar ajutorul cerut nu puteau
veni, pentru că şi Făgetul se confrunta cu aceleaşi evenimente.
În zilele următoare revolta cuprinde și alte localități din zona
Făgetului, iar reacția autorităților și a gărzii maghiare din Făget este
violentă, lucru consemnat și de ziarul „Românul” sub titlul
„ Başbuzucisme”4.
Zguduitoare şi în acelaşi timp revoltătoare au fost abuzurile săvârşite
de autorităţi în acele zile fierbinţi la Făget, relatate cu lux de amănunte de
avocatul George Gârda printr-o scrisoare trimisă ziarului „Românul” din
Arad şi publicată sub titlul „Başbuzucii din Făget” 5. Avocatul făgeţean s-a
implicat în mod direct în elucidarea evenimentelor de la Româneşti din 8
noiembrie 1918 st.n. şi a crimei „de îngrozitoare barbarie” de la Făget, din 9
noiembrie 1918 st. n.. Potrivit cercetărilor întreprinse de Gârda şi transmise
Procuraturii Lugoj, jandarmii din Făget şi mai mulţi membrii ai gărzii
maghiare din Făget s-au dus la Româneşti şi în satele învecinate, şi au
preluat şase localnici reţinuţi de fostul şef de post din Româneşti Kraus
Lajps, învinuiţi că s-au dedat la furturi şi s-au răzvrătit împotriva
autorităţilor locale. După ce i-au încătuşat „doi câte doi“, au plecat cu
căruţele la Margina, de unde l-au preluat şi pe Ioan Meza din Groşi, învinuit
şi el că a participat la spargerea magazinelor fabricii, în zilele de 3 şi 4
noiembrie 1918. Cei şapte arestaţi nu au fost trimişi la Timişoara pentru
cercetări, ci au fost duşi la Făget şi închişi în celulele tribunalului. A doua
zi, spre seară, au fost scoşi din celule pentru a-i duce la gară şi de acolo la
Timişoara, aşa cum au fost informaţi de către jandarmi. In realitate, au fost
duşi într-o grădină din spatele primăriei, puşi să sape o groapă mare pe
motivul că, acolo vor fi îngropaţi câţiva cai şi apoi împuşcaţi pe marginea
gropii. Potrivit cercetărilor întreprinse de Gârda, înainte de a fi aruncate în
3

„Românul”, Arad, an.VII, nr. 6 din 2/15 noiembrie 1918, p. 3.
Ibidem.
5
Idem, nr. 34 din 8/21decembrie 1918, p.3; vezi şi Ziarul „Românul” şi Marea Unire,
Bucureşti, Edit, politică, 1988, p. 406-408.
4
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groapă şi acoperite cu pământ, cadavrele au fost jefuite: „Accentuez că, la
început, toţi au negat că s-ar fi furat ceva de pe cadavre, mai târziu, însă,
strînşi cu uşa din partea mea, au recunoscut că Paskecz Mor a luat de pe un
cadavru o pereche de jambiere, Szabo Sandor, o pereche de bocanci şi o
pălărie, Szanka Istvan, o pereche de bocanci, iar Adamovits Josef, două
perechi de bocanci”6.
Majoritatea celor ucişi aveau sub 30 de ani 7, cu excepţia lui
Munteanu Grigore (39 de ani) şi Dragoş Arsenie (34 de ani). Autorităţile
maghiare din Făget au încercat să ascundă adevărul, informând familiile
celor ucişi că aceştia au fost duşi la Timişoara pentru cercetări. Dar, la
scurt timp, pentru că groapa nu era suficient de adâncă, din ea a început să
se răspândească un miros neplăcut. În acelaş timp, şi vecinii primăriei au
început să povestească despre pocnetele de armă auzite în noaptea de 8
spre 9 noiembrie, contribuind astfel la sporirea presiunilor exercitate
asupra autorităţilor locale pentru dezvăluirea adevărului, deshumarea celor
ucişi şi înmormântarea lor în cimitirul ortodox din Făget, deoarece nu li s-a
permis familiilor săi ducă acasă 8.
Articolul semnat de George Gârda exprimă dramatismul acelor
momente, când şi în zona Făgetului s-au confruntat două lumi: una
constituită, în cea mai mare parte, din reprezentanţii autorităţilor maghiare
şi ai comunităţii evreieşti din Făget, se afla în agonie şi acţiona în
disperare de cauză. Cealaltă, formată din reprezentanţii populaţiei
majoritare, se manifestă anarhic sub impulsul acţiunilor vindicative al
celor întorşi de pe front cu un mare orizont de aşteptare şi al celor care,
rămaşi acasă, au simţit greutăţile războiului şi umilinţa unor autorităţi ce
nu voiau să accepte mersul istoriei. Confruntarea a fost dramatică, cu
episoade tragice şi condamnabile 9. În acelaşi timp, Gârda nu îşi ascunde
revolta şi detrminarea cu care se implică în cunoaşterea adevărului şi
prevenirea altor evenimente regretabile: „E greu să descrii un caz ca acesta,
în mod aşa de calm, cum am făcut-o eu. M-am simţit însă moraliceşte obligat,
să purced astfel, să înăbuş în mine orice izbucnire de durere şi revoltă, ca ori

6

Ibidem, p. 408.
Dumitru Stănilă (22 de ani), George Petric, Ion Florea şi Dionisie Pandurescu, 24 de ani,
iar Ioan Meza, 28 de ani.
8
Ion Cipu, Fragmentarium făgeţean 1733-1920. Populaţia, vol. I, Lugoj, Edit. Nagrad,
2008, p. 189-191, vezi şi Vasile Bogdan, Când Dumnezeu a fost cu românii. 1 Decembrie
1918 o zi pentru istorie, Timişoara, Edit. Eurostampa, 2012, p. 373-377.
9
Dumitru Tomoni, op. cit., p. 24-25.
7
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şi cine să simtă, că în descrierea de mai sus n-am fost condus de alte
intenţiuni, decât numai şi numai de descoperirea adevărului”10.
*
*

*

BAŞBUZUCISME11
În comuna Margina, comitatul C[araş]-S[everin] există o fabrică
mare pentru distilarea lemnului. De câţiva ani, funcţionarii evrei au provocat
necontenit ura muncitorilor slab salarizaţi. În zilele de 3-4 noiembrie,
muncitorii răzvrătiţi au spart magazinele fabricei, au împărţit gratuit făină,
slănină sătenilor din vreo câteva localităţi din jur, care se duceau la târg la
Făget. Oamenii s-au momit şi au făcut târg… în Margina: au pătruns în
locuinţele evreilor, unde au găsit mare abundenţă în ale mâncării şi zeci de
perechi de ghete (muncitorii umblau desculţi şi flămânzi). În locuinţele
evreilor n-a mai rămas un cui pe perete. Soldaţii improvizaţi din Timişoara
(chelneri, hamali şi alţi oameni fără rost) au grăbit în Margina şi au început
răzbunările, fiind gras plătiţi de fabrică, 50 coroane la zi de soldat. În
Margina şi [în] jur s-au întâmplat următoarele:
În 5 noiembrie a sosit la Margina, din Timişoara, un tren special cu
30 soldaţi şi 3 ofiţeri. Noaptea, au intrat în case şi au terorizat pe oameni, să
le dea toţi banii câţi au. Au jefuit de bani pe Talida Mihuţ, femeie oarbă, pe
Ion Curiac şi pe Ion Iliescu.
Pe câţiva: Ion Lungu (lăcătuş, neamţ românizat), Petru Henciu şi
soţia, Ilie Suba şi pe Iosif Hârtu şi feciorul său Trifu i-au deţinut şi i-au
transportat la Timişoara.
Breazova
Aceiaşi soldaţi au împuşcat pe feciorul Arsenie Gligor, pe baza
denunţurilor făcute de evrei (funcţionarii fabricii din Margina), refugiaţi la
Timişoara de groaza răzbunării poporului. Pe cine nu pot denunţa evreii din
Timişoara! Care dintre sătenii din Margina, Coştei, Sinteşti, Coşava,
Româneşti, Tomeşti, Groşi, Breazova şi alte localităţi pot avea siguranţa
vieţii!
Româneşti, Groşi
Jandarmeria din pretoriatul Făgetului a deţinut la 9 noiembrie 6
români din Româneşti şi pe Ion Meza din Groşi. Au fost transportaţi la
10
11

„Românul”, anul VII, nr. 34 din 8/21 decembrie 1918, p. 3.
Idem, nr. 6 din 2/15 noiembrie 1918, p. 3
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Făget şi seara, la marginea satului, jandarmii le-au făcut judecata, le-au tras
glonţul. Nici pretorul din Făget n-a avut ştire de barbaria asta, nici cdt.
Gărzii Naţionale de acolo: căpitanul Glava şi ofiţerii Dr. Gh. Gârda şi
Adrian Olariu.
Ofiţerii şi soldaţii morţi de acolo trebuie să se organizeze momentan
şi să proceadă energic contra jandarmeriei şi soldaţilor străini. Tot fabrica
din Margina este vinovată pentru uciderea celor 7 români.
Sinteşti
Şi tot fabrica din Margina este vinovată că, din Timişoara, la 11
noiembrie, a sosit din nou un grup de soldaţi, 15 inşi, cu un locotenent în
frunte. Ei au plecat de dimineaţa la Sinteşti ca să pedepsească tot satul,
pentru că nu s-au supus ultimatului dat de şeful gării din Margina, Pogany,
ca oamenii în 24 de ore să înapoieze lucrurile luate de la evreii fabricii.
În faţa casei comunale din Sinteşti au fost aduşi legaţi în lanţuri
vinovaţii şi nevinovaţii, de-a valma, foarte mulţi bărbaţi şi femei. Peste
drum a fost aşezată o mitralieră. Au fost dezbrăcaţi până la piele, bătuţi până
la sânge. Cruzimea asta ar fi durat mult dacă din Făget n-ar fi sosit 3
intelectuali români înarmaţi: med.[icul] Axente Iancu, ofiţerul Victor
Feneş[iu] şi învăţătorul Iliţiescu… care au potolit spiritele. Pe doi sinteşteni
i-au dus la Timişoara.
BAŞBUZUCII ÎN FĂGET12
Sub titlul acesta, dl. avocat dr. George Gârda ne trimite un lung, dar
interesant şi documentat articol, referitor la cazul trist de la Româneşti.
Puţinul loc nu ne îngăduie să-l dăm în întregime, scoatem însă paginile cele
mai însemnate şi prin aceasta revenim asupra unui caz care e vrednic să stea
alături de Josikafalva, Cluj, Lăpuşul Unguresc, Deta şi multe alte
canibalisme, barbarii săvârşite în centrul Europei, de-un popor ce se
pretează de “cult”, în timp ce în afară se plânge de lipsă de dragoste din
partea naţiunilor cu care a convieţuit şi mijloceşte stăpânirea întreagă, ca
mai de mult, stăpânire întemeiată şi condusă veacuri de-a rândul prin
nesfârşite acte de barbarii. Vor vorbi în curând toate aceste acte neomeneşti
mai cu putere decât orice glas omenesc!
“... Numaidecât am pus în curgere cercetarea cea mai minuţioasă, am
ascultat pe toţi care au ştiut ceva despre acesată crimă de îngrozitoare
barbarie şi am dispus ca protocoalele originare să se transpună procurorului
din Lugoj.
12

Idem, nr. 34, din 8/21 decembrie 1918, p. 3
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După spargerile de la Marginea, jandarmii – îndemnaţi nu se ştie de
cine (din Timişoara) – s-au dus la garda maghiară din Făgetul nemţesc
(comandantul pe atunci, judele Vas Ignac) şi luând de-acolo mai mulţi
gardişti (între ei şi ovreiul Paskecz Mor), în 8 noiembrie s-au dus la
Româneşti şi în statele învecinate, au deţinut acolo pe cei 6 români, notaţi pe
hârtia ce se afla la “strajameşterul” de jandarmi Krausz Lajps. După ce i-au
încătuşat doi cîte doi, au plecat cu ei la Marginea ca să-i ducă – aşa cum se
zice – [cu] un tren de marfă la Timişoara. Aici, în Marginea, căpitanul
Seybley (de la fabrica de-acolo) le-a mai predat pe Ioan Meza din Groşi. Nau plecat însă spre Timişoara, ci au mers la Făget, unde deţinuţii – aşa cum
au fost, în lanţuri – au fost încuiaţi în temniţele judeţului şi puşi sub pază
aspră. Mîine zi, la ore 5 d.a., doi jandarmi – “satrajameşteri” – Rikker Adolf
şi Szabo Istvan – dimpreună cu opt gradişti maghiari, scoţându-i din
temniţă, au plecat cu ei spre gară. Ajunşi însă la cotitura străzii ce duce la
gară, n-au mers cu ei pe stradă, unde i-au împuşcat şi îngropat.
Până aici fasiunile [versiunile] nu difer[ă], - difer[ă] însă amănuntele
împuşcării. Rikker Adolf (unul dintre “strajameşteri”), în drum spre gară –
zice – s-a dus la cazarmă, dând comanda celuilalt, lui Szabo şi astfel n-are
ştire nemijlocită. Szabo Istvan, celălalt “strajameşter”, zice că gardiştii din
fruntea excortei s-au abătut din drum spre ţarină, iar el, rămânând îndărăt, a
auzit puşcături: alergând acolo a observat că deţinuţii răsfiraţi pe-o distanţă
de 30-40 m sunt toţi puşcaţi. Întrebând pe gradişti pentru ce au folosit arma,
au răspuns că deţinuţii au voit să fugă. Apoi s-a depărtat împreună cu
gardiştii. Ce spun gardiştii? Că s-au abătut spre ţarina Veţa, la porunca
jandarmului Szabo, că focul l-a comandat “strajameşterul” din fruntea
escortei, - că amândoi “strajameşterii” au fost prezenţi ş.a.
Scopul este vădit şi denotă executarea unui plan bine chibzuit.
Accentuez că, la început, toţi au negat că ar fi furat ceva de pe cadavre, mai
târziu, însă, strânşi cu uşa din partea mea, au recunoscut că Paskecz Mor a
luat de pe cadavru o pereche de jambiere, Szabo Sandor, o pereche de
bocanci şi o pălărie, Szanka Istvan, o pereche de bocanci, iar Adamovits
Josef, două perechi de bocanci. Iată valoarea morală a gardiştilor maghiari!
Constatările medicului:
1. Dinonisie Pandurescu, de 24 ani, din Româneşti: o puşcătură în
cap şi două puşcături în piept, care au pătruns din lăture.
2. Gligor Muntean, de 39 ani, din Româneşti: o puşcătură care a
pătruns din faţă. Cadavrul a fost fără încălţăminte.
3. Ioan Meza, de 28 ani, din Groşi: o puşcătură în cap, pe dindărăt,
căpăţâna toată spartă, ceea ce dovedeşte că puşcătura s-a dat din apropiere.
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4. Arsenie Dragoş, de 34 ani, din Româneşti: o puşcătură în gât şi
una în piept; cadavru lipsit de încălţăminte.
5. Ion Florea, de 24 ani, din Româneşti: o puşcătură în osul
pieptului, din apropiere.
6. George Petric, de 24 ani, din Româneşti: două puşcături în osul
pieptului, o puşcătură în coşul stâng al pieptului.
7. Dumitru Stănilă, de 22 ani, din Goizeşti: o puşcătură din lăture,
pătrunzând prin partea din jos a coşului drept al pieptului, a ieşit prin coapsa
stângă.
Opiniunea medicală constată că toate puşcăturile aflate în cadavre au
fost mortale.
Acesta este cazul. Să se observe exact de-o parte contrazicerile din
fasiunile jandarmilor şi ale gardiştilor, de altă parte, contrazicerile dintre
fasiunile ucigaşilor şi contrazicerile medicului.
E greu să descrii un caz ca acesta în mod aşa de calm, cum am făcuto eu. M-am simţit însă moraliceşte obligat să purced astfel, să înăbuş în
mine orice izbucnire de durere şi revoltă, ca ori şi cine să simtă că în
descrierea de mai sus n-am fost condus de alte intenţiuni, decât numai şi
numai de descoperirea adevărului.
Tot natul care meditează asupra fazelor acestei înfiorătoare crime,
uşor se poate convinge că şi în cazul de faţă avem de-a face cu unul din
curentele pornite de duşmanii naţiunii noastre pentru de a prăpădi cît mai
mulţi români”.
Dr. Gheorghe Gârda
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Mişcarea teatrală arădeană în perioada interbelică
Virgil Valea,
Colectivul Monografic Judeţean Arad

Mişcarea teatrală arădeană îşi avea începuturile în prima jumătate a
secolului al XIX-lea când, la 27 februarie 1818, elevii Preparandiei arădene
dădeau prima reprezentaţie pe scena teatrului edificat de către Iacob Hirschl
în toamna anului 18171. Până la sfârşitul secolului al XIX-lea nu s-au
înregistrat progrese evidente în mişcarea teatrală românească arădeană,
iniţiativele tineretului studios din Arad neavând sprijinul real din partea
comunităţii şi a autorităţilor statale. Această stare de fapt s-a menţinut şi
după edificarea noului teatru în 1874, şi până în 1900 când teatrul a primit
treptat o funcţie naţională; el trebuia nu numai să delecteze publicul ci şi să-l
educe în spiritul respectului faţă de valorilor fundamentale ale culturii
române, ale limbii materne, ca semn al individualităţii etnice al românilor.
Vasile Goldiş susţinea activ în ziarul „Românul” teza teatrului naţional,
deoarece arta dramatică avea capacitatea de a pătrunde în sufletele
oamenilor şi de a le influenţa conştiinţa, ea putând realiza astfel unitatea
culturală care era preludiul unităţii politice 2. Animată de aceste idei,
mişcarea teatrală arădeană şi-a desfăşurat activitatea în casele culturale unde
trupele de artişti amatori formate din elevi, studenţi şi meseriaşi susţineau
spectacole din dramaturgia românească, în faţa unui public entuziast, avid
de cultură. Remarcabile au fost reprezentaţiile de la casa naţională din
cartierul arădean Pârneava, unde s-au perindat trupele teatrale de amatori ale
Preparandiei, reuniunii învăţătorilor, asociaţiilor de femei şi ale Societăţii
meseriaşilor „Progresul”. Activismul cultural prin teatru nu s-a rezumat doar
la mediul urban, trupele de artişti amatori susţinând reprezentaţii în
Podgoria Aradului, la Pecica, Ineu, Beliu, etc.3
Din 1912 funcţiona la Arad „Societatea pentru crearea unui fond de
teatru român” condusă de către Vasile Goldiş, iniţiativă care confirma faptul
că teatrul era o instituţie integrată organic în configuraţia culturală a epocii;
iniţiativa s-a stins însă o dată cu începerea primului război mondial.
1

L.Mihuţ, Mişcarea teatrală din părţile Aradului, factor de înfăptuire a Marii Uniri, în
***Monografia Aradului..., op. cit., p. 285.
2
L.Mihuţ, O.Cornea, Teatrul arădean-Privire istorică, Arad, Ed. Multimedia,1998, p. 46.
3
Ibidem, p. 47.
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După Marea Unire, noile autorităţi au sprijinit trupele teatrale venite
în turneu în oraşul de pe Mureş, asigurându-le gratuitatea sălii de spectacole,
a încălzitului şi iluminatului; se asigura de asemenea cazarea şi masa în
condiţii financiare mai avantajoase. Municipalitatea avea în schimbul
acestor facilităţi doar o singură dorinţă: „trupa românească din punct de
vedere artistic să fie cel puţin la acelaşi nivel cu trupa maghiară din
localitate”4. Atitudinea autorităţilor arădene era conformă cu ofensiva
naţional-culturală a Regatului, în care trupele teatrale româneşti aveau o
misiune înaltă şi sfântă în teritoriile alipite. Viaţa culturală arădeană a fost
animată de către turneele organizate de către valoroasele companii
dramatice bucureştene de la Teatrul Naţional, Teatrul I.L. Caragiale, Teatrul
de Revistă, etc., care au adus pe scenă interpreţi celebri ca: Maria Filotti,
Constantin Nottara, Constantin Tănase, George Vraca, Elvira Godeanu.
Primul turneu al Naţionalului bucureştean a avut loc în 1920, când a fost
pusă în scenă piesa „Hamlet” de W. Shakespeare 5. Între 19 şi 20 ianuarie
1922, trupa de artişti a Teatrului Naţional din Bucureşti, condusă de către
Iancu Brezeanu şi V. Toneanu, a susţinut două spectacole, ea fiind urmată la
27 şi 28 februarie de trupa lui Petre I. Sturza; au mai susţinut reprezentaţii
teatrale până la sfârşitul anului 1922, trupele conduse de către Aristid
Demetriad şi Marioara Voiculescu6. În anul următor, Direcţia generală a
teatrelor a extins propaganda culturală în mediul rural arădean: o echipă
condusă de către directorul adjunct al Teatrului Naţional, prof. Jean Livescu,
a programat şezători artistice şi muzicale gratuite la Pâncota, Şiria,
Covăsânţ, Cuvin, Ghioroc, Miniş, Sâmbăteni şi Pecica. Cea mai reuşită
şezătoare a avut loc însă la Radna, la 28 august 1923, unde trupa teatrală a
avut colaborarea corului „Doina” din Lipova şi a Corului Român din Radna.
Cei 1000 de participanţi entuziaşti au asistat la o sărbătoare reuşită, ei
trimiţând o telegramă Ministerului Cultelor şi Artelor în care mulţumeau
pentru „trimiterea ... vrednicilor apostoli ai culturii naţionale şi ai iubirii
frăţeşti” care „i-au delectat cu clipe de rară elevaţie sufletească” 7. O
sărbătoare reuşită s-a desfăşurat şi la Ghioroc, în inima Podgoriei, unde au
asistat 800 de persoane din localitate şi satele învecinate-Miniş, Cuvin,
Covăsânţ. Participarea numeroasă a publicului constituia speranţa realizării
în viitor a sincronismului cultural între Regat şi Ardeal.
Trupele teatrale bucureştene nu aveau însă întotdeauna succesul de
public scontat, cu toate că din distribuţie făceau parte actori de primă mână
4

A.N.D.J.A., fond P.M.A., dos. 5/1921, f. 78.
***Aradul-permanenţă în istoria patriei, Arad, 1978, p..594.
6
A.N.D.J.A., fond P.M.A., dos. 4/1922-1924, f.2 şi dos. 5/1922, f. 3 şi 22.
7
Ibidem,fond P.J.A., acte administrative, dos.11/1923-1924, f. 8-10.
5
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ai Naţionalului. Explicaţia situaţiei deloc îmbucurătoare era aceea că actorii
„erau compromişi de către impostorii veniţi din Regat după câştig şi
speculă”. Erau identificate şi alte cauze legate de: debitul verbal al actorilor,
de slaba calitate a celorlalţi actori din trupă, de mutilarea textelor pieselor
cât şi de preţul de speculă al biletelor 8. În acest context s-a iniţiat acţiunea
fondării Teatrului de Vest, care trebuia să dea reprezentaţii la Timişoara,
Arad şi Oradea. Primăria a hotărât, la sugestia Ministerului Cultelor, să
sprijine teatrul cu 1000000 de lei şi să solicite de la judeţ o subvenţie de
500000 de lei în acelaşi scop; ea oferea de asemenea gratuit edificiul,
decorul, lumina şi încălzirea9. Teatrul de Vest, cu sediul la Timişoara,
susţinea periodic reprezentaţii teatrale la Arad, dar în opinia publică exista
dorinţa unanimă a fondării teatrului românesc cu stagiune permanentă, aşa
cum aveau ungurii în toate oraşele de pe graniţa de vest. Presa locală
românească semnala lipsa de sprijin material din partea Ministerului Culturii
cât şi din partea autorităţilor locale, situaţie care genera în opinia publică
sentimentul uitării ardelenilor de către regăţeni, care în lipsa instituţiilor
culturale proprii „erau forţaţi să se adape la izvoarele culturale străine”10.
Criza economică n-a determinat sistarea spectacolelor de teatru la
Arad, astfel că în toamna târzie a anului 1929, Teatrul de Vest îşi deschidea
stagiunea cu piesele „Aripi frânte” de H. de Herz şi „Anuţa” de Lucreţia
Petrescu. Spectacolele au avut loc în 9 şi 10 noiembrie, la orele 20 30, ele
fiind introduse de un prolog susţinut de către criticul George A. Petre11.
Mişcarea teatrală arădeană a continuat în acelaşi mod până la
mijlocul deceniului următor, când, pe fondul manifestărilor revizioniste, a
revenit în actualitate ideea teatrului românesc cu stagiune permanentă. Din
1936 s-a înjghebat la Arad mişcarea teatrală de la graniţa de vest, care a fost
amplificată în anul următor la Timişoara. În acelaşi context se edita la 15
septembrie 1937, revista bilunară „Înnoirea”, care a devenit o tribună a
mişcării teatrale româneşti, a teatrului permanent românesc, pe care îl
definea metaforic „ca o catapultă vie a flăcărilor sacre ale neamului la
graniţa de vest”12.
Asociaţia Ziariştilor şi Publiciştilor Români din Arad, în colaborare
cu F.S.C.A., a concesionat în 1937 teatrul din Arad şi a organizat două
stagiuni teatrale în colaborare cu Teatrul Naţional Bucureşti. La conducerea
mişcării teatrale arădene se afla Comitetul de patronaj din care făceau parte
8

Tribuna Nouă, Arad, an I, nr. 66 din 7 septembrie 1924, p. 1.
A.N.D.J.A., fond P.J.A., acte administrative, dos. 7/1925, f. 10.
10
Ecoul, Arad, an II, nr.1 din 23 septembrie 1926, p.1.
11
A.N.D.J.A., fond P.J.A:, acte administrative, dos. 8/1929, f. 164.
12
Înnoirea, Arad, an I, nr.1 din 15 septembrie 1937, p. 1.
9
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personalităţi ale vieţii cultural-ştiinţifice şi publice: episcopul Andrei
Magieru, dr. I. Marşieu, Elena Goldiş, Mihai Mărcuş, dr. Corneliu Radu,
Ascaniu Crişan, Vladimir Ieşanu şi Tiberiu Vuia13.
Repertoriul pentru stagiunea 1937-1938 al „Teatrului AradTimişoara” a fost stabilit de către Comitetul de patronaj de comun acord cu
Paul Prodan, directorul Teatrului Naţional Bucureşti. La 1 decembrie se
deschidea stagiunea teatrală de patru luni cu „Serenada din trecut”, comedie
istorică de Mircea Dem. Rădulescu; ulterior au fost jucate şi alte piese care
au avut o primire bună din partea publicului arădean: „Pădurea
spânzuraţilor”, „Ioan a Vădanei”, „Cavalcada”, „Suflete tari” şi „D’ale
Carnavalului”. Promovarea repertoriului românesc alături de grija pentru
calitatea spectacolelor au constituit direcţiile esenţiale ale activităţii
Comitetului tehnic, organul executiv al Comitetului de patronaj, condus de
medicul Corneliu Radu14. Alegerea repertoriului era o chestiune de maximă
responsabilitate şi importanţă, ştiut fiind faptul că la Arad numărul
amatorilor de teatru se situa în jurul cifrei de 1000, situaţie care explica în
bună măsură slaba participare a publicului în cazul rejucării piesei. În presa
culturală locală a fost dezbătută adeseori această problemă iar una din
soluţiile propuse a fost introducerea în repertoriu a unor piese accesibile
pentru clasele muncitoare, de preferinţă din dramaturgia naţională, care să
fie însoţite de conferinţe introductive15.
La 24 octombrie 1938, activitatea de organizare a mişcării teatrale
arădene a consemnat un moment semnificativ, prin înfiinţarea „Asociaţiunii
pentru teatrul românesc al Aradului”, organizaţie cu personalitate juridică cu
posibilitatea de a concesiona teatrul de la Primărie şi de a beneficia de o
subvenţie de 200000 de lei; Primăria se angaja să suporte plata chiriei sălii
de spectacol, a luminii şi încălzirii cât şi salariile personalului de serviciu şi
tehnic16. Momentul a avut o însemnătate aparte deoarece după 20 de ani de
la Unire exista posibilitatea rezolvării în mare măsură a problemelor băneşti,
care au fost un obstacol evident în organizarea mişcării teatrale. Liderul de
necontestat al acţiunii pentru teatrul românesc al Aradului a fost episcopul
A.Magieru, care a fost ales şi preşedinte al asociaţiei, el fiind secondat de
către cei patru vicepreşedinţi: gen. Petre Georgescu, prefectul Mihai
Dobriceanu, primarul Alexandru Vlad şi dr. I.Marşieu, preşedintele
F.S.C.A. Componenţa organului de conducere ilustra pe deplin implicarea în
mişcarea teatrală a celor mai importante instituţii ale statului: biserica,
13

Ibidem, p. 7.
Ibidem.
15
Timpul, Arad, an I, nr.1 din 17 septembrie 1937, p. 3.
16
Ecoul, Arad, an XIV, nr. 1825 din 21 octombrie 1938, p. 3.
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armata şi administraţia, care se obligau astfel să dea noi dimensiuni
propagandei statale.
Ziarul „Curentul” avea cuvinte de laudă la adresa iniţiativei arădene
şi îşi exprima în acelaşi timp speranţa că în scurt timp, pe lângă teatrul
permanent se va constitui şi trupa permanentă la Arad. Se saluta de
asemenea în termeni elogioşi deschiderea în toamna anului 1938 a celei de-a
treia stagiuni permanente, prilej cu care se dezvelea în holul teatrului bustul
lui I.L. Caragiale17.
Principalul câştig pentru cultura arădeană şi opinia publică a constat
însă în permanentizarea reprezentaţiilor româneşti la Teatrul Comunal din
Arad. Înfiinţarea unei trupe de teatru permanente era imposibilă, în lipsa
unor subvenţii consistente din partea statului; această perspectivă era greu
de presupus după ce în 1935 au fost desfiinţate Teatrele de Stat de la
Craiova, Cernăuţi şi Chişinău.
După trei ani de activitate neîntreruptă, teatrul permanent al
Aradului se afla în impas şi se căutau soluţii de trecere a instituţiei de sub
egida „Asociaţiei Teatrului Românesc” sub cea a „Astrei” sau a altei
organizaţii. Cu toate greutăţile existente, reprezentaţiile teatrale au
continuat, Teatrul „Regina Maria” prezentând în februarie 1938 piesa
„Stăpâna din La Paz” care avea în rolurile principale pe soţii Lucia şi Toni
Bulandra. În ultima stagiune 1938-1939, s-a jucat pe scena arădeană, în
ianuarie 1939, poema „Trandafirii roşii” de Zaharia Bârsan în interpretarea
trupei Teatrului Naţional din Cluj; Teatrul Naţional din Bucureşti prezenta
în aceeaşi stagiune „Hamlet” şi „Clovnul”, în rolurile principale figurând
doi monştri sacri ai dramaturgiei româneşti: Ion Manolescu şi respectiv Ion
Finteşteanu18. Ultimele spectacole ale stagiunii la teatrul românesc arădean
s-au derulat la 22 martie 1939, în colaborare cu Teatrul din Cluj, care a
prezentat piesa „Omul care a văzut moartea” şi cu Teatrul Naţional din
Bucureşti în care Marioara Voiculescu şi George Calboreanu jucau în
„Femeia îndărătnică”19.
Sfârşitul epocii interbelice consemna la Arad existenţa unei
importante mişcări teatrale, axată pe aducerea trupelor teatrale din Bucureşti
şi Cluj, care şi-au modelat repertoriul în funcţie de cerinţele publicului
românesc de la graniţa de vest a ţării. La Arad, iniţiativa teatrului permanent
a pornit de jos, nu de la autorităţi, şi din acest punct de vedere a corespuns
unor nevoi reale. Conducătorii mişcării au încercat prin „revista teatrului”17

Înnoirea, Arad, an I, nr. 14 din 1 aprilie 1938, p.14.
Ibidem,an II, nr. 9 din 15 ianuarie 1939, p. 8.
19
Ibidem, an II, nr 12 din 15 martie 1939, p. 7.
18
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„Înnoirea” să aducă publicul de la spectacolele ieftine şi cinematograful
surogat, spre capodoperele dramaturgiei naţionale şi universale.
Prin modelul de organizare şi acţiune în domeniul teatrului Aradul a
constituit un model pentru Braşov, unde s-a realizat o întreprindere teatrală
similară20.

20

Ibidem, nr. 8 din 15 ianuarie 1939, p. 8.
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Trei matrice sigilare care au aparținut resortului de culte și
instrucțiune publică (1918-1919)
Laurențiu-Ștefan Szemkovics,
Serviciul Arhive Naţionale Istorice Centrale, Bucureşti

Résumé
Dans l'article Trois matrices des sceaux qui ont appartenu au
Ressort des cultes et d'instruction publique (1918-1919), l'auteur présente
troi pièces qui proviennent des Archives nationales historiques centrales de
Bucarest. Ces matrices, à l'aide desquelles on imprimait le sceau sur les
documents, ont des formes rondes et rectangulaire, sont confectionnées en
caoutchouc, sont gravées en excision, ont des dimensions variables et, la
première et la deuxième, ont sur leur emblème les armoiries de la Roumanie
de 1872 aux modifications opérées après 1881. À l'aide de la sigillographie
et de l'héraldique sont décrites et reproduites les armoiries de la Roumanie
mentionnées au-dessus et les matrices des sceaux.
Mots-clés: écu, Ressort des cultes, matrice des sceau, Archives
nationales, armoiries, Vasile Goldiș.
Rezumat
În articolul Trei matrice sigilare care au aparținut Resortului de
Culte și Instrucțiune Publică (1918-1919), autorul prezintă trei piese care
provin de la Arhivele Naționale Istorice Centrale din București. Aceste
matrice, cu ajutorul cărora se imprima sigiliul pe documente, au forme
rotunde și dreptunghiulară, sunt confecționate din cauciuc, sunt gravate în
excizie, au dimensiuni diferite, iar primele două au în emblema lor stema
României de la 1872, cu modificările operate după 1881. Stema de mai
înainte și matricele sigilare sunt descrise și reproduse apelând la sigilografie
și la heraldică.
Cuvinte-cheie: scut, Resortul Cultelor, matrice sigilară, Arhivele Naționale,
stema, Vasile Goldiș.

166

La Arhivele Naționale Istorice Centrale din București se află trei
matrice sigilare1 care, în perioada 1918-1919, au aparținut Resortului de
Culte și Instrucțiune Publică din cadrul Consiliului Dirigent Român al
Transilvaniei2. Șeful Resortului a fost, începând cu 2 decembrie 1918,
Vasile Goldiș3, iar secretar general al aceluiași resort a fost numit Onisifor
Ghibu. În emblema4 primelor două piese este stema României de la 1872, cu
modificările operate după 1881.

1

Denumim matrice sigilară obiectul confecţionat din material dur care, având gravate o
reprezentare şi un text ce-l individualizează pe posesor, serveşte la realizarea amprentei
sigilare; Damian P. Bogdan, O străveche matrice de pecete românească, în „Studii şi
Materiale de Istorie Medie”, I, 1956, p. 245; Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ale trecutului
istoric. Album sigilografic, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 5.
2
Arhivele Naționale Istorice Centrale (în continuare se va cita: ANIC), Ghibu Onisifor,
inventar 1835, nr. 906, 912 și 913.
3
V. Goldiș, șef de Resort (ministru) al Cultelor și Instrucției în Consiliul Dirigent Român al
Transilvaniei (Decembrie 1918-martie 1919); ANIC, Ghibu Onisifor, inventar 1835, dosar
nr. 553, vol. I, f. 296; vezi și Marius Ioan Grec, Marțian Iovan, Stelean Ioan Boia, Vasile
Goldiș, 155 de ani de la naștere (1862-1934), „Vasile Goldiș” University Press, Arad,
2017, p. 153; România 1918-2008: din generația Marii Uniri, Editura ALTIP, Alba Iulia,
2008, p. 28-29.
4
Emblemă = reprezentarea gravată pe suprafaţa unui sigiliu; Dicţionar al ştiinţelor speciale
ale istoriei. Arhivistică, cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică, paleografie,
sigilografie, colectiv de autori, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 109.
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Redăm mai jos stema României de la 18725 așa cum a fost descrisă
în actul normativ al vremii:
Art. I. Armele României se fixează cum urmează:
Art. II. Scutul sau pavăza are forma vechilor scuturi româneşti,
adică a unui pătrat lung rotunjit la ambele unghiuri de jos şi terminat la
mijlocul bazei printr-un vârf, iar de la mijlocul laturilor înălţimii, scutul se
ascute şi apoi creşte iarăşi spre unghiul de sus.
Linia de sus a capului (chef) este uşor înălţată în semicerc orizontal
de la un unghiu spre celălalt.
Scutul se împarte în patru secţiuni, prin două linii încrucişate la
mijloc.
În I-a secţiune din dreapta sus, pe albastru, figurează aquila romană
cu capul spre aripa dreaptă, cu o cruce în gură, cu coroana Domnească, sabia
şi toiagul, simbolurile principatului Ţării Româneşti, toate de aur. În dreapta
aquilei sus un soare mişcând (mouvant), asemenea de aur.
În a II-a secţiune, din stânga de sus, pe roşu, figurează capul de bour
cu o stea cu 6 raze între coarne, simbolul principatului Moldovei, toate de
aur. În stânga bourului sus, o lună mişcând (mouvant), asemenea de aur.
În a III-a secţiune din dreapta jos, pe roşu, figurează leul ridicat,
coronat, coada furcată (queue fourchée), cu o stea cu 6 raze între picioare şi
ieşind dintr-o coroană de Ban, toate de aur; simbolul banatului Craiovei6.
5

Promulgată prin Legea pentru modificarea armelor ţării, publicată în „M. Of. al
României” nr. 57 din 11/23 martie 1872, p. 337; P. V. Năsturel, Stema României. Studiu
critic din punct de vedere heraldic cu numeroase figuri în text, Bucureşti, Tipografia
«Voinţa Naţională», 1892, p. 219-221; idem, Steagul, stema română, însemnele domneşti,
trofee. Cercetare critică pe terenul istoriei (cu numeroase figuri în culori), Bucureşti,
“Universala”, 1903, p. 103-110; Ştefan D. Grecianu, Eraldica română. Actele privitoare la
stabilirea armerielor oficiale cu planşe şi vocabular, Bucuresci, Institutul de arte grafice
Carol Göbl, 1900, anexa de la p. 49; Constantin Moisil, Stema României. Originea şi
evoluţia ei istorică şi heraldică, Bucureşti, 1931 (extras din „Boabe de grâu”, II, 1931, nr.
2, p. 19-20; idem, Stema României, în Enciclopedia României, vol. I, 1938, p. 69-70; Dan
Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1977, p. 161; 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. 406; Maria Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare
ale Arhivelor Statului, Bucureşti, 1984, p. 46; eadem, Stemele României moderne. De la
Cuza la Marea Unire, în „Magazin Istoric”, serie nouă, anul XXVII, 1993, nr. 1 (310), p. 35; eadem, Arta şi ştiinţa blazonului. Album, Bucureşti, 1994, p. 36-37, poziţia 43; eadem,
Din heraldica României. Album, JIF, 1994, p. 61-62; eadem, Tipare sigilare provenind de
la suveranii României 1866-1947, Edit. Bibliteca Centrală Pedagogică, Bucureşti, 2000, p.
10-11; Cristache Gheorghe, Maria Dogaru, Simbolurile naţionale ale României, Editura
Sylvi, Bucureşti, 2003, p. 128-129.
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În a IV-a secţiune din stânga de jos, pe albastru, figurează 2 delfini,
cap la cap şi coadele depărtate în sus, care sunt simbolul ţărmurilor Mării
Negre, toate de aur. Pe scut va fi coroana regală.
Art. III. În mijlocul scutului României figurează scutul Măriei Sale
Domnitorului, scartelat, având în secţiunea I-ia din dreapta sus şi în cea din
jos din stânga alb (argint); iară în cea din stânga de sus şi în cea din dreapta
de jos negru (sable).
Scutul României are suporţi 2 lei de culori naturale, privind scutul şi
cu coadele trecând între picioare: simbolul Daciei.
Art. IV. Sub suporţi este aşezată o eşarpă albastră, căptuşită cu roşu,
pe care este scris cu aur deviza familiei de Hohenzollern: Nihil sine Deo.
Art. V. Pavilionul este de culoare purpurie, căptuşită cu hermină
(cacom) având deasupra coroana regală. …
Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie învestită cu sigiliul
Statului şi publicată în Monitorul Oficial.
Dat în Bucureşti, la 8 Martie 1872.
Planșa color a stemei descrisă mai înainte, pe care o reproducem mai
jos, se află la Arhivele Naționale Istorice Centrale.7

6

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.
7
În fondul „Comisia Consultativă Heraldică”, dosar nr. 3.
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Ne raliem opiniei regretatului cercetător Dan Cernovodeanu conform
căreia „după ridicarea României la rangul de regat în anul 1881, stema ţării
va suferi oarecare modificări (deşi acestea s-au înfăptuit prin uz şi nu printro lege specială în acest sens) şi anume: înlocuirea coroanei regale de aur ce
timbra pavilionul de purpură, prin coroana de oţel alcătuită din ţeava unui
tun capturat de armata română în Războiul de Independenţă din 1877-1878 8,
apoi schimbarea poziţiei cozilor celor doi lei servind ca suporţi ai scutului
(care le avuseseră trecute printre picioare, acum fiind purtate pe spate 9) cât

8

Augustin Mureşan, Stemele ţinuturilor României (1938-1940), Editura Gutenberg
Univers, Arad, 2012, p. 28.
9
„Leii purtând cozile printre picioare au fost aleşi ca suporţi ai stemei din 1872, fiindcă
reprezentau aşa-numiţii «Lei ai Daciei» de antică tradiţie pe meleagurilor noastre; s-a mai
afirmat şi că poziţia respectivă simboliza şi dependenţa faţă de Turcia ca putere suverană,
drept pentru care în urma obţinerii independenţei de stat, leii au fost înfăţişaţi după 1878
purtând cozile pe spate.”; Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică, p. 161, nota 14.
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şi în sfârşit apariţia crucii ordinului Steaua României10 înfiinţat de Carol I la
1877”11.

I. Matrice sigilară rotundă (30 mm), confecționată din cauciuc, gravată în
excizie12, cuprinzând în emblemă stema României de la 1872, cu
modificările făcute după 1881: scut rusesc de la 1850, scartelat13 cu scut
peste tot, având în cartierul 1, acvila cruciată, în doi, capul de bour cu stea
între coarne, în trei, un leu cu o stea între labele anterioare și în patru, doi
10

Vezi și C. Flondor, Const. Moisil, Decoraţiunile româneşti, în Enciclopedia României,
vol. 1, 1938, p. 86-87; Maria Dogaru, Aspiraţia poporului român spre unitate şi
independenţă oglindită în simbol. Album heraldic, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1981, p. 130, 131, fig. 140 a și 140 b.
11
Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică, p. 161 şi pl. LXXI, fig. 2; vezi şi P. V.
Năsturel, Stema României, p. 225, fig. 70 şi p. 226; idem, Steagul, stema română, p. 106,
fig. 35; C. Moisil, Stema României. Originea, p. 20, fig. 51.
12
Gravarea sigiliilor = se poate face în adâncime (incizie), pentru sigilarea în ceară sau
cocă, ori în relief (excizie), pentru sigilarea în tuş sau fum; Dicţionar al ştiinţelor speciale,
p. 128.
13
Scartelat = scut împărţit în patru secțiuni egale printr-o linie verticală şi una orizontală.
Cele patru secțiuni rezultate se numesc cartiere; Cte Alph. O'Kelly de Galway,
Dictionnaire archéologique et explicatif de la science du blason, tome I, Bergerac,
Imprimerie générale du sud-ouest, 1901, p. 206.

171

delfini afrontați14, cu cozile poziționate, în sus, în bandă 15 și, respectiv, în
bară16. În scut peste tot, scartelat, având în cartierele 1 și 4 argint 17, în doi și
trei negru18. Scutul, timbrat19 de o coroană închisă20, terminată cu glob
crucifer21, are ca suporți22 doi lei rampanți23 și afrontați, cu cozile la spate și
ridicate în sus, ținându-l cu labele anterioare, cu cele posterioare stând pe
extremitățile unei eșarfe pe care este scrisă deviza 24: „NIHIL SINE DEO”
(NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU). Compoziția heraldică este inclusă într-un

14

Afrontat = se spune despre două animale care se privesc; W. Maigne, Abrégé méthodique
de la science des armoiries suivi d'un glossaire des attributs héraldiques, d'un traité
élémentaire des ordres des chevalerie et de notions sur les classes nobles, les
anoblissements, l'origine des noms de famille, les preuves de noblesse, les titres, les
usurpations et la legislation nobiliaires, Paris, Garnier frères, Libraires-Éditeurs, 1860, p.
219.
15
Banda = piesa onorabilă a scutului realizată prin trasarea a două diagonale din colțul
drept superior spre colțul stâng inferior, formând o fâșie ce este reprezentată în alt smalt
decât câmpul. Conform cerințelor artei heraldice, banda trebuie să ocupe circa ⅓ din
lățimea scutului; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 52.
16
Bara = piesa onorabilă a scutului alcătuită prin trasarea a două diagonal ce unesc colțul
stâng superior cu colțul drept inferior, obținându-se o fâșie ce este reprezentată în alt smalt
decât câmpul. Conform normelor heraldice ea trebuie să ocupe ⅓ din suprafața scutului;
Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 52-53.
17
Argint = metal utilizat în alcătuirea stemelor, reprezentat convenţional prin câmp alb,
respectiv suprafaţă liberă. Simbolizează puritate, nevinovăţie, sinceritate; H. Gourdon de
Genouillac, Les Mystères du blason de la noblesse et de la féodalité. Curiosités –
bizarreries et singularités, Paris, E. Dentu, 1868, p. 16-17.
18
Negru = culoare utilizată în alcătuirea stemelor, reprezentată convenţional prin linii
verticale suprapuse pe linii orizontale. Semnifică ştiinţă, modestie, durere, prudenţă;
Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 173.
19
Timbrat = termen care indică poziţia unei mobile faţă de scut. Este propriu coifului cu
cimier şi lambrechini; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 230.
20
Coroană închisă = coroana formată dintr-un cerc frontal de care se prind mai multe arcuri
ce se unesc în partea superioară; de obicei este dotată cu pietre preţioase şi terminată printrun glob cruciger; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 90.
21
Glob crucifer = sferă suprapusă de o cruce care se găseşte în vârful coroanelor închise, în
mâna unor personaje sau deasupra unor scuturi; este însemn al puterii suverane, atribut al
suveranităţii. În heraldica românească globul crucifer este întâlnit în stemele Ţării
Româneşti, în armele Moldovei şi armeriile statului român. Sfera simbolizează pământul,
iar crucea de pe sferă simbolizează dominația creștină asupra lumii; Dicţionar al ştiinţelor
speciale, p. 127; Paola Rapelli, Simboluri ale puterii și mari dinastii, Monitorul Oficial,
2009, p. 40-41.
22
Suport = element exterior al scutului, reprezentat de un animal având rolul de a sprijini
scutul; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 225.
23
Rampant = se spune despre câine, ogar, porc mistreț, vulpoi când stau pe labele de
dinapoi, capul întors spre partea dreaptă a scutului; este situația naturală a leului; W.
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pavilion prins în partea de sus de o coroană regală. În exergă 25, mărginită la
exterior de un cerc liniar, legenda26 redată, pe alocuri, cu prescurtări 27: *
România * Cons(iliul). Dir(igent). Rom(ân). Res(ortul). de culte și
instrucț(iune). publică.28

II. Matrice sigilară rotundă (30 mm), asemănătoare cu cea de mai înainte,
dar cuprinzând în emblemă stema de dimensiuni mai mici. Legenda: *
România * Cons(iliul). Dir(igent). Rom(ân). Res(ortul). de culte și
instrucț(iune). publică / Serviciul de Compturi.29

Maigne, op. cit., p. 261).
24
Deviza = inscripţie conţinând o maximă morală, o exclamaţie, o formulă de credinţă, un
angajament; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 100.
25
Exergă = spaţiul de la marginea câmpului sigilar, de obicei cuprins între două sau mai
multe cercuri (ce pot fi liniare, şnurate, perlate, etc.), în care se gravează textul legendei;
Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 111.
26
Legendă = textul scris, de obicei la marginea spaţiului sigilar, circular de la dreapta spre
stânga, indicând numele şi atributele posesorului; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 153.
27
Prescurtare = scriere pe scurt a intitulaţiei, titlului, a denumirilor sau a oricărui cuvânt
prin eliminarea, îmbinarea sau scoaterea deasupra rândului a unor litere. Prin prescurtare se
urmăreşte, în primul rând, economisirea spaţiului şi a materialului de scris; Dicţionar al
ştiinţelor speciale, p. 188-189.
28
ANIC, Ghibu Onisifor, inventar 1835, nr. 906.
29
Ibidem, nr. 912.
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III. Matrice sigilară dreptunghiulară, având în emblemă, pe trei rânduri,
inscripția30: CONS(iliul). DIRIGENT. RESORTUL de CULTE și
INSTRUCȚIUNE PUBLICĂ / Presentat în ___19..... / No. ...........
Secția ...........31

Bibliografie
BOGDAN, Damian P., O străveche matrice de pecete românească,
în „Studii şi Materiale de Istorie Medie”, I, 1956, p. 245-265.
30

Inscripţia = litere gravate în câmpul sigilar putând indica numele posesorului și funcția
redată prescurtat (prin siglă, prin contracție, suprascriere etc.), sau o parte a textului
legendei, care continuă cuvintele din exergă. Uneori acest termen s-a folosit și pentru a
denumi legenda; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 138.
31
ANIC, Ghibu Onisifor, inventar 1835, nr. 913.
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Jandarmeria rurală arădeană (1929-1949)
Emil Arbonie,
Asociaţia Naţională Culturală „ASTRA arădeană – 1863”

În luna martie a anului 1929, din iniţiativa ministrului de Interne
Alexandru Vaida-Voevod, a fost votată şi publicată Legea de organizare a
jandarmeriei rurale1. Legea cuprindea dispoziţii generale, informaţii privind
organizarea jandarmeriei rurale, atribuţiile şi incompatibilităţile acesteia,
mobilizarea, administraţia şi unele măsuri tranzitorii.
În general, Jandarmeria rurală era un corp judeţean organizat
milităreşte, instituit pentru a veghea în comunele rurale, la siguranţa de stat,
menţinerea ordinii publice, precum şi la executarea legilor şi
regulamentelor. Această instituţie făcea parte din Ministerul de Interne.
Pentru serviciul său ordinar şi extraordinar, Jandarmeria rurală era fixată la
dispoziţia autorităţilor, cărora legile le conferea atribuţii de poliţie generală.
Poziţia, disciplina, înaintările şi condiţiile de căsătorie ale ofiţerilor, erau
exercitate prin autoritatea Ministerului de Război, iar disciplina jandarmilor
reangajaţi era supusă dispoziţiilor din legile şi regulamentele militare.
Teritoriul unui post de jandarmi conţinea mai multe comune rurale,
iar câteva posturi formau o secţie, mai multe secţii o legiune, iar acestea, un
inspectorat regional, pus sub controlul
Inspectoratului General al
Jandarmeriei din Bucureşti.
Inspectoratele de jandarmi corespundeau cu cele 7 directorate
ministeriale din România Mare2. În Transilvania au fost organizate 2
inspectorate de jandarmi rurali, la Cluj şi Timişoara. Inspectoratul de la Cluj
cuprindea 19 legiuni de jandarmi, iar Inspectoratul de la Timişoara avea 6
legiuni de jandarmi, în judeţele Caraş, Severin, Arad, Timiş-Torontal,
Oradea şi Beiuş3.
Legiunea Jandarmilor Arad, cu reşedinţa în municipiul Arad, avea în
structura sa 11 secţii şi 54 posturi, astfel:

Nr.

Denumirea

Denumirea

Reşedinţa

1

Comunele şi satele din

Monitorul Oficial nr. 69 din 24 martie 1929, pp. 2378-2388 (în continuare: M. Of.).
Decretul-regal nr. 21, publicat în M. Of., nr. 6 din 9 ianuarie 1930.
3
Decizia ministerială nr. 756 (M. Of., 14 din 18 ianuarie 1930).
2
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I
1.

secţiei
Aradul Nou

postului

întinderea teritorială

Aradul Nou

Aradul Nou
Aradul Nou

2.

Şagu

Şagu

3.

Schöndorf

Schöndorf

4.

Glogovăţ

Glogovăţ

5.
6.

Micălaca
AndreiŞaguna

Micălaca
AndreiŞaguna

7.

Curtici

Curtici

Pecica

Pecica
Pecica

2.
3.
4.

Semlac
Nădlac
Pereg

Semlac
Nădlac
Pereg

5.

Turnu

Turnu

Dorobanţ

Dorobanţ
Şiria
Şiria
Ghioroc

II
1.

6.
III
1.
2.
3.
4.
IV
1.
2.

Pecica

Şiria
Şiria
Ghioroc
Pâncota
Măderat

Macea
Comlăuş

Macea
Comlăuş

Sfânta Ana

3.
4.
V

Zărand
Şimandul

Pâncota
Măderat
Sfânta Ana
Zărand
Şimandul

Chişineu

Chişineu
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Aradul Nou, Mureşel,
Sânnicolaul
Mic,
Zădărlac
Şagu,
Cheresteş,
Viezenhaid,
Enghezbrun
Schöndorf,
Traunau,
Zăbrani, Guttenbrunn
Glogovăţ,
Cicir,
Mândruloc, Sâmbăteni,
Panatul-Nou
Micălaca, Săuleni
Andrei-Şaguna,
Zimandul
Nou,
Zimandul-Cuz, Livada
Curtici, Şofronea, SântPaul
Pecica, Rovine, Hodoş,
Bodrog
Semlac, Şeitin
Nădlac
Pereg,
Peregul-Mic,
Peregul-Mare
Turnu, Variaşul-Mare,
Variaşul-Mic
Dorobanţ, Iratoşul-Mare
Şiria, Cetate
Ghioroc, Miniş, Cuvin,
Covăsinţ
Pâncota, Seleuş
Măderat, Agriş
Zărand, Sintea-Mică
Şimandul, Şimandul de
Sus, Şimandul de Jos
Macea, Sf. Martin
Comlăuş, Olari, Caporal
Alexa, Sf. Ana

1.

Chişineu

Chişineu

2.
3.
4.
5.

Socodor
Grăniceri
Pilul
Sintea

Socodor
Grăniceri
Pilul
Sintea

6.

Zerind

Zerind

7.

Vânători

Vânători

Ineu
Moroda
Gurba
Apateu
Cermei
Bocsig

Ineu
Ineu
Moroda
Gurba
Apateu
Cermei
Bocsig

Târnova

Târnova
Târnova

2.

Şilindia

Şilindia

3.

Tauţ

Tauţ

VIII Radna
1.

Radna

Radna
Radna

2.
3.

Odvoş
Bârzava

Odviş
Bârzava

Săvârşin

Săvârşin
Săvârţin

Troaş

Troaş

VI
1.
2
3.
4.
5.
6.

Ineu

VII
1.

Târnova

IX
1.
2.

Săvârşin
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Chişineu,
Pădureni,
Nădab, Cintei
Socodor
Grăniceri, Şiclău
Pilul, Vărşand
Sintea,
Sintea-Mare,
Tipar, Adea, Şepreuş
Zerind,
Lermata,
Lermata-Neagră,
Luntreni
Vânători,
Mişca,
Talpoş, Satu-Nou
Ineu, Mocrea
Moroda, Iarmata
Gurba,Chereluş, Şicula
Apateu, Berechiu
Cermei, Somoşcheş
Bocsig,
Mănerău,
Regele
Carol,
Voivodeni,
Aldeşti,
Bârsa
Târnova, Chier, Dud,
Arăneg, Drauţ
Şilindia, Cued, SatuMic, Luguzău, Hodiş
Cavana, Iercoşeni,
Tauţ, Nadăş, Minişul de
Sus, Minişel
Radna, Păuliş, Cladova,
Şoimoş
Odvoş, Milova, Conop
Bârzava, Monoroştia,
Căpruţa, Groşii Noi,
Bătuţa,
Dumbrăviţa,
Slatina de Mureş
Săvârţin,
Hălăbiş,
Vineşti, Toc, Cuiaş
Troiaş,
Pârneşti,
Timişeşti

3.

Petriş

Petriş

4.

Vărădia

Vărădia

Iosăşel

Hălmagiu
Iosăşel

2.

Gurahonţ

Gurahonţ

3.

Pleşcuţa

Pleşcuţa

4.

Vârfurile

Vârfurile

5.

Hălmagiu

Hălmagiu

Sebiş

Sebiş
Sebiş

2.

Buteni

Buteni

3.

Cil

Cil

4.

Dieci

Dieci

5.

Dezna

Dezna

X
1.

XI
1.

Hălmagiu

Sebiş
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Petriş, Ilteu, Selişte,
Corbeşti, Roşia, Obârşia
Vărădia de Mureş,
Măceni, Stejar, Lupeşti,
Baia
Iosăşel,
Valea-Mare,
Zimbru,
Dulcele,
Brusturi
Gurahonţ,
Băltele,
Băneşti,
Socaşi,
Mâdujeşti,
Honţişor,
Iacobini, Buceva
Pleşcuţa, Gura Văiei,
Dumbrava,
Budeşti,
Talagiu, Aciuţa
Vârfurile, Vidra, Avram
Iancu,
Poiana,
Măgulicea,
Lazuri,
Groşi
Hălmagiu,
Hălmăgel,
Băneşti,
Bodeşti,
Cristeşti,
Brusturi,
Luneşoara,
Sârbii,
Târnoviţa,
Toheşti,
Ioneşti, Ociu, Ţărmure,
Poenari,
Leasa,
Leştioara,
Mermeşti,
Tisa
Sebiş,
Berindia,
Păulean, Sebiş Prunişor,
Igneşti,
Frăjeşti,
Dunceni, Sălăjeni
Buteni,
Chisindia,
Văsoaia, Păiuşeni
Cil, Almaş, Rădeşti,
Musteşti, Joia-Mare
Dieci, Pescari, Grocna,
Movila, Revetiş, Laz,
Roşia, Cociuba
Dezna, Buhani, Minead,
Susani,
Nădălbeşti,

Slatina de Criş, Rănuşa,
Moneasa

Comandant al Legiunii de Jandarmi Arad a fost maiorul Stoichiţoiu
Constantin, avansat apoi la gradul de locotenent-colonel, având ajutor pe
căpitanul Cătana Ion4.
Din luna iunie 1939, s-a publicat o nouă Lege pentru organizarea
Jandarmeriei5. Noua lege a fost dorinţa omului politic Armand Călinescu,
care era preşedintele Consiliului de Miniştri, ministrul Internelor şi adinterim al Ministerului Apărării Naţionale. Prin urmare, Jandarmeria era un
corp militar instituit pentru a veghea pe teritoriul rural în siguranţa de stat, la
liniştea şi siguranţa publică, precum şi la executarea legilor şi
regulamentelor, atât în timp de pace şi în timp de război.
Din cauza începutului celui de al Doilea Război Mondial din Europa,
în România s-au refugiat foarte mulţi cetăţeni străini, respectiv polonezi şi
apoi, cehoslovaci. Pentru asigurarea menţinerii ordinii publice, şefii
legiunilor de jandarmi au condus şi poliţiile municipale şi orăşeneşti.
La Arad, maiorul Ioan Rădulescu, comandantul Legiunii Jandarmi
Arad a condus şi Chestura Poliţiei Municipiului Arad. Fiind avansat la
gradul de locotenent colonel, în iunie 1940.
Din anul 1940 s-a repus în vigoare Legea pentru organizarea
jandarmeriei rurale din 24 martie 1929.
Din octombrie 1940 comandantul Legiunii Jandarmi Arad a fost
locotenentul colonel Pohrib Constantin, până în martie 1941, înlocuit cu
maiorul Dărmănescu Virgil, avansat apoi în gradul de locotenent colonel.
Din aprilie 1945, a condus maiorul Nechita Nicolae, avansat şi el la gradul
de locotenent colonel, apoi maiorul Besliu Nicolae şi, în sfârşit, căpitanul
Dumitriu Alexandru.
În urma reorganizărilor administrative ale teritoriului, precum şi din
cauza predării teritoriilor româneşti Uniunii Sovietice, Ungariei şi Bulgariei,
în anul 1940, secţiile de jandarmi arădene au fost schimbate, fiind înfiinţate
unele noi, de la Curtici şi Gurahonţ.
În luna martie a anului 1943, la solicitarea prefectului judeţului
Arad, Ministerul Afacerilor Interne a decis desfiinţarea unei părţi a
comunelor rurale prin contopire cu altele. În urma împărţirii administrative a

4
5

M. Of., nr. 223 din 6 octombrie 1929, p. 7745.
Decretul-lege nr. 2.234 din 2 iunie 1939 (M. Of., nr. 126 din 3 iunie 1939, p. 3480-3485).
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judeţului Arad, a rămas un municipiu şi 123 comune, compuse din 222 sate,
astfel6:
Nr.

6

Denumirea comunei rurale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Adea
Agriş
Almaş
Andrei Şaguna
Apateu
Aradul Nou
Avram Iancu
Băneşti

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bârsa
Bârzava
Berechiu
Bocsig
Bonţeşti
Buteni
Caporal Alexa
Căpruţa

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Cermei
Chereluş
Chier
Chişindia
Chişineu-Criş
Cicir
Cil
Cintei
Comlăuş
Conop
Covăsinţ
Crişana
Crocna
Cruceni
Cuied
Curtici
Cuvin
Dezna

Denumirea satelor ce compuneau
comuna
Adea
Agriş
Almaş, Joia-Mare
Andrei Şaguna, Simandeuz
Apateu
Aradul Nou
Avram Iancu, Poiana, Vidra
Băneşti,
Bodeşti,
Brusturi,
Criveşti, Leasa, Leştioara
Bârsa
Bârzava, Monoroştia
Berechiu, Moţiori
Bocsig, Mănerău
Bonţeşti, Musteşti
Buteni
Caporal Alexa
Bătuţa, Căpruţa, Dumbrăviţa,
Groşii-Noi, Slatina de Mureş
Cermei
Chereluş
Chier
Chişindia, Păiuşeni, Văsoaia
Chişindeu-Criş
Cicir
Cil
Cintei
Comlăuş
Conop, Odvoş
Covăsinţ
Crişana
Crocna
Cruceni
Cuied, Hodiş
Curtici
Cuvin
Buhani, Dezna, Laz, Neagra,
Slatina de Criş

M. Of., nr. 102 din 4 mai 1943, p. 3895-3900.
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Dieci
Dorobanţi
Drauţ
Dud
Engelsbrunn
Galşa
Ghioroc
Glogovăţ
Grăniceri
Gurahonţ
Gurba
Guttenbrunn
Hălmagiu

48.

Hălmăgel

49.
50.
51.
52.

Iermata
Iermata-Neagră
Ineu
Iosăşel

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Iratoşul
Livada
Macea
Măderat
Mândruloc
Mâsca
Miniş
Mişca
Mocrea
Moneasa
Modora
Nadăş
Nădab
Nădlac
Olari
Pănatul-Nou
Pâncota
Păuliş
Pecica
Peregul-Mare
Peregul-Mic

Dieci
Dorobanţi
Arăneag, Drauţ
Dud
Engelsbrunn
Galşa
Ghioroc
Glogovăţ
Grăniceri
Gurahonţ, Honţişor
Gurba
Guttenbrunn
Hălmagiu, Ioneşti, Ociu, Ocişor,
Ţărmure, Tisa
Hălmăgel, Luneşoara, Poienari,
Sârbi, Târnoviţa, Tobeşti
Iermata
Iermata-Neagră
Ineu, Traian
Dulcele, Feniş, Iosaş, Iosăşel,
Valea Mare, Zimbru
Iratoşul
Livada
Macea
Măderat
Mândruloc
Mâsca
Cladova, Miniş
Mişca
Mocrea
Moneasa, Rănuşa
Modora
Minirel, Nadăş
Nădab
Nădlac
Olari
Pănatul-Nou
Pâncota
Păuliş
pecica
Peregul-Mare
Peregul-Mic
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74.
75.
76.
77.

Pescari
Petriş
Pilul
Pleşcuţa

78.

Prăjeşti

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Radna
Răpsig
Reveliş
Roşia-Nouă
Rovine
Şagul
Sâmbăteni
Sânmartin
Sânnicolaul-Mic
Saturău

89
90.
91.

Sânleani
Satul-Nou
Săvârşin

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

Schöndorf
Sebiş
Seitin
Seleuş
Semlac
Şepreuş
Sfânta-Ana
Şiclău
Şicula
Şilindia

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

Şimand
Sintea-Mare
Sintea-Mică
Şiria
Socodor
Şofronea
Şoimoş
Somoşcheş

Pescari
Corbeşti, Ilteu, Petriş, Selişte
Pilul
Aciuţa,
Budeşti,
Dumbrava,
Guravăii,
Pleşcuţa, Selejeni,
Susani
Donceni,
Igneşti,
Miniad,
Nădălbeşti, Prăjeşti, Susani
Radna
Răpsig
Reveliş, Roşia
Obârşia, Roşia-Nouă
Rovine
Şagul
Sâmbăteni
Sânmartin
Sânnicolaul-Mic
Buceava, Iacobini, Mădrigeşti,
Saturău, Secaş
Sânleani
Satul-Nou
Cuiaş, Hălăliş, Pârneşti, Săvârşin,
Temeşeşti, Toc, Troiaş, Vineşti
Schöndorf
Berindia, Paulian, Prunişor, Sebiş,
Seitin
Seleuş
Semlac
Şepreuş
Sfânta-Ana
Şiclău
Şicula
Camna,
Iereoşeni,
Luguzău,
Şilindia
Şimand
Sintea-Mare
Sintea-Mică
Şiria
Socodor
Şofronea
Milova, Şoimoş
Somoşcheş
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110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

Tauţ
Târnova
Ţipar
Traunau
Turnu
Vânători
Vărădia de Mureş

117.

Vârfurile

118.
119.
120.
121.

Variaşul
Vărşand
Wiesenhaid
Zădârlac

122.
123.

Zărand
Zerind

Minuşul de Sus, Tauţ
Târnova
Ţipar
Traunau
Sederhat, Turnu
Luntreni, Vânători
Baia, Ghiuliţa, Lupeşti, Mocioni,
Stejar, Vărădia de Mureş
Groşi,
Lazuri,
Măgulicea,
Mermeşti, Vârfurile
Variaşul
Vărşand
Wieswnhaid
Bodrogul-Nou,
Hodoş-Bodrog,
Zădârlac
Zărand
Zerind

În total, un număr de 72 comune au fost reduse în sate, care au fost
contopite cu alte comune.
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Datorită reducerii Armatei şi Poliţiei, în perioada februarie-martie
1945, din cadrul Legiunii de Jandarmi Arad au fost trecuţi în „Cadrul
disponibil” 150 de subofiţeri de jandarmi.
La 23 aprilie 1945, subofiţerii de jandarmi au fost încadraţi în
diferite posturi, iar Ordinea de bătaie a legiunii a prezentat următoarele
funcţii ale jandarmilor:
1. La Reşedinţa legiunii, au funcţionat:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Numele şi prenumele
Miu Marin
Bădoiu Ilie
Stroiescu Constantin
Popescu Petre
Nechita Mircea
Ortelican Tiberiu
Brânzei Nicolae
Birtaş Ioan
Mesaroş Pascu
Dsopfirescu Dumitru

Gradul
plutonier major
plutonier
plutonier
plutonier
plutonier
plutonier
sergent major
sergent major
sergent major
sergent major

Funcţia
secretar
secretar
secretar
secretar
secretar
secretar
secretar
secretar
şofer
şofer

2. Secţia Aradul Nou, cu şeful de secţie plutonierul Rădulescu
Dumitru, a avut posturile:
a) Postul Aradul Nou:
Nr.
Numele şi prenumele
Gradul
Funcţia
1.
Ciama Traian
plutonier
şef post
2.
Petrescu Anton
plutonier
şef patrulă
3.
Bălăuşe Dumitru
sergent major
şef patrulă
4.
Doda Andrei
sergent major
şef patrulă
b) Postul Schöndorf
Nr.
Numele şi prenumele
Gradul
Funcţia
1.
Agavrilacei Dumitru
plutonier
şef post
2.
Pocol Valeri
sergent major
şef patrulă
3.
Pigui Pavel
sergent major
şef patrulă
c) Postul Glogovăţ:
Nr.
Numele şi prenumele
Gradul
Funcţia
1.
Hadrian Savu
plutonier
şef post
2.
Cosman Nicolae
sergent major
şef patrulă
3.
Haita Ilie
sergent major
şef patrulă
3. Secţia Chişineu-Criş, cu şeful de secţie plutonierul major Crişan
Vasile, a avut posturile:
a) Postul Chişineu-Criş:
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Nr.
Numele şi prenumele
1.
Svoristeanu Dumitru
2.
Rusu Petru
3.
Bruhar Grigore
b) Postul Vărşand:
Nr.
Numele şi prenumele
1.
Necula Călin
2.
Mioc Savu
3.
Pop Ioan
c) Postul Grăniceri:
Nr.
Numele şi prenumele
1.
Bivolaru Ilie
2.
Tărăsescu Lexand
3.
Răveanu Gavrilă
d) Postul Zerind:
Nr.
Numele şi prenumele
1.
Banu Ilie
2.
Bădescu Ştefan
3.
Roşu Victor
e) Postul Satu-Mare:
Nr.
Numele şi prenumele
1.
Liuba Iosif
2.
Mita Florian
3.
Cârjeliu Vasile
f) Postul Vânători:
Nr.
Numele şi prenumele
1.
Gheorghe Constantin
2.
Ileana Ioan
3.
Chiriceanu petru

Gradul
plutonier
sergent major
sergent major

Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă

Gradul
plutonier
sergent major
sergent major

Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă

Gradul
plutonier
sergent major
sergent major

Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă

Gradul
plutonier
sergent major
sergent major

Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă

Gradul
plutonier
sergent major
sergent major

Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă

Gradul
plutonier
sergent major
sergent major

Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă

4. Secţia Curtici, cu şeful de secţie plutonierul major Albu Leon, a
avut posturile:
a) Postul Curtici:
Nr.
Numele şi prenumele
Gradul
Funcţia
1.
Tătaru Mihai
plutonier
şef post
2.
Bechita Dumitru
sergent major
şef patrulă
3.
Nichiu Cristian
sergent major
şef patrulă
4.
Munteanu Petru
sergent major
şef patrulă
b) Postul Sânmarin:
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Nr.
1.
2.
3.

Numele şi prenumele
Ivlev Dionisie
Straţ Ioan
Arasonei Dumitru

Gradul
plutonier
sergent major
sergent major

Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă

5. Secţia Gurahonţ, cu şeful de secţie plutonierul Pondroiu Ioan, a
avut posturile:
a) Gurahonţ:
Nr.
Numele şi prenumele
Gradul
Funcţia
1.
Cicociu Ştefan
plutonier
şef post
2.
Joitoiu Teodor
sergent major
şef patrulă
3.
Manole Mihai
sergent major
şef patrulă
6. Secţia Hălmagiu, cu şeful de secţie plutonierul major
Gheorghiloreanu Gheorghe, cu posturile:
a) Hălmagiu:
Nr.
Numele şi prenumele
Gradul
Funcţia
1.
Câmpan Gheorghe
plutonier
şef post
2.
Dracea Gheorghe
sergent major
şef patrulă
3.
Iorga C. Ioan
sergent major
şef patrulă
4.
Sandu Mihai
sergent major
şef patrulă
b) Vârfurile:
Nr.
Numele şi prenumele
Gradul
Funcţia
1.
Ghita Constantin
plutonier
şef post
2.
Buhan Alexandru
sergent major
şef patrulă
3.
Biliteanu Nicolae
sergent major
şef patrulă
7. Secţia Ineu, cu şeful de secţie plutonierul major
posturile:
a) Ineu:
Nr.
Numele şi prenumele
Gradul
1.
Vasile Nicolae
plutonier
2.
Comaiu Vasile
sergent major
3.
Maftei Ioan
sergent major
4.
Modolea Gheorghe
sergent major
b) Cermeiu:
Nr.
Numele şi prenumele
Gradul
1.
Dragoş Petru
plutonier
2.
Dobronic Gheorghe
sergent major
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Istoc Marin, cu

Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef patrulă
Funcţia
şef post
şef patrulă

3.

Iftrilescu Constantin

sergent major

şef patrulă

8. Secţia Pecica, cu şeful de secţie plutonierul major Păcuraru Gruia,
cu posturile:
a) Pecica:
Nr.
Numele şi prenumele
Gradul
Funcţia
1.
Mitrea Ştefan
plutonier
şef post
2.
Bădoiu Nicolae
plutonier
şef patrulă
3.
Horman Miron
sergent major
şef patrulă
4.
Vidican Gheorghe
sergent major
şef patrulă
b) Nădlac:
Nr.
Numele şi prenumele
Gradul
Funcţia
1.
Vlagiu Ioan
plutonier
şef post
2.
Jitaru Alexandru
sergent major
şef patrulă
3.
Pop Eugen
sergent major
şef patrulă
c) Semlac:
Nr.
Numele şi prenumele
Gradul
Funcţia
1.
Idita Ioan
plutonier
şef post
2.
Pădureanu Ioan
sergent major
şef patrulă
3.
Gligor Dumitru
sergent major
şef patrulă
d) Peregul Mic
Nr.
Numele şi prenumele
Gradul
Funcţia
1.
Gavrilă Nicolae
plutonier
şef post
2.
Goia Traian
sergent major
şef patrulă
3.
Ormeagnişan Ioan
sergent major
şef patrulă
9. Secţia Radna, cu şeful de
Constantin, cu posturile:
a) Radna:
Nr.
Numele şi prenumele
1.
Lionte Vasile
2.
Munteanu Gheorghe
3.
Dimofte Dumitru
b) Păuliş:
Nr.
Numele şi prenumele
1.
Andreica Gheorghe
2.
Oprea Mihai
3.
Marcu Constantin
c) Ghioroc:
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secţie plutonierul major Mihaiu

Gradul
plutonier
sergent major
sergent major

Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă

Gradul
plutonier
sergent major
sergent major

Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă

Nr.
Numele şi prenumele
1.
Sârbu Gheorghe
2.
Igrub Ioan
3.
Dăscălescu Ioan
d) Conop
Nr.
Numele şi prenumele
1.
Milcu Ioan
2.
Prodea Marin
3.
Dinea Victor

Gradul
plutonier
sergent major
sergent major

Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă

Gradul
plutonier
sergent major
sergent major

Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă

10. Secţia Săvârşin, cu şeful de secţie plutonierul
Gheorghe, cu posturile:
a) Săvârşin:
Nr.
Numele şi prenumele
Gradul
1.
Militaru Ioan
plutonier
2.
Stoicescu Constantin
sergent major
3.
Badroş Corneliu
sergent major
4.
Pitagoriu Ioan
sergent major
b) Bârzava
Nr.
Numele şi prenumele
1.
Vlad Grigore
2.
Moldoveanu Vasile
3.
Daciu Alexandru

Gradul
plutonier
sergent major
sergent major

major Papura

Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef patrulă

Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă

11. Secţia Sebiş, cu şeful de secţie plutonierul major Calu Gheorghe,
cu posturile:
a) Sebiş:
Nr.
Numele şi prenumele
Gradul
Funcţia
1.
Costin Simiceanu
plutonier
şef post
2.
Condescu Mihai
sergent major
şef patrulă
3.
Drăgănescu Vasile
sergent major
şef patrulă
b) Dezna:
Nr.
Numele şi prenumele
Gradul
Funcţia
1.
Cosda Gheorghe
plutonier
şef post
2.
Niculescu Paul
sergent major
şef patrulă
3.
Chivaru Ioan
sergent major
şef patrulă
c) Buteni:
Nr.
Numele şi prenumele
Gradul
Funcţia
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1.
2.
3.

Popa Gh. Ioan
Copăceanu Ioan
Marina vasile

plutonier
sergent major
sergent major

12. Secţia Şiria, cu şeful de secţie plutonierul major
cu posturile:
a) Şiria:
Nr.
Numele şi prenumele
Gradul
1.
Negrău Florian
plutonier
2.
Popa Aurel
sergent major
3.
Otistioc Gheorghe
sergent major
b) Pâncota:
Nr.
Numele şi prenumele
Gradul
1.
Mitroi Ioan
plutonier
2.
Deciu Gavrilă
sergent major
3.
Răchiteanu Iosif
sergent major
c) Covăsânţ:
Nr.
Numele şi prenumele
1.
Iacob Nicolae
2.
Rusu Mihai
3.
Drăgan Ioan

Gradul
plutonier
sergent major
sergent major

şef post
şef patrulă
şef patrulă
Vistvan Mihai,

Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă
Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă

Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă

13. Secţia Sf. Ana, cu şeful de secţie plutonierul major Moldovan
Petru, cu posturile:
a) Sf. Ana:
Nr.
Numele şi prenumele
Gradul
Funcţia
1.
Cotlinescu Sandu
plutonier
şef post
2.
Mateescu Florea
sergent major
şef patrulă
3.
Crainic Toma
sergent major
şef patrulă
4.
Turuiac Ilie
sergent major
şef patrulă
b) Andrei Şaguna:
Nr.
Numele şi prenumele
Gradul
Funcţia
1.
Vârjan Nicolae
plutonier
şef post
2.
Vlasiu Ioan
sergent major
şef patrulă
3.
Bridescu Ştefan
sergent major
şef patrulă
c) Şimand:
Nr.
Numele şi prenumele
Gradul
Funcţia
1.
Neacşiu Iordan
plutonier
şef post
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2.
3.

Mariana Mitru
Corişeteanu Ştefan
d) Zărand:
Nr.
Numele şi prenumele
1.
Moise Iancu
2.
Silaghi Alexandru
3.
Ionescu Dumitru
14. Secţia Târnova, cu şeful
Augustin, cu posturile:
a) Târnova:
Nr.
Numele şi prenumele
1.
Bădescu Nicolae
2.
Giurgescu Nicolae
3.
Carabiş Gheorghe
b) Nadăş7.
Nr.
Numele şi prenumele
1.
Onofrei Nicolae
2.
Gaşpar Ioan
3.
Cornea Chirilă

sergent major
sergent major

şef patrulă
şef patrulă

Gradul
plutonier
sergent major
sergent major

Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă

de secţie plutonierul major Popa

Gradul
plutonier
plutonier
sergent major

Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă

Gradul
plutonier
sergent major
sergent major

Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă

Din luna decembrie 1944, Legiunea de Jandarmi Arad a fost impusă
în subordinea Inspectoratului de Jandarmi Oradea, împreună cu legiunile din
judeţele Bihor, Sălaj, Satu Mare şi Maramureş. Şeful acestui Inspectorat era
colonelul Braia Ioan, care transmitea ordinele necesare Jandarmeriei
arădene8.
În această lună, Legiunea de Jandarmi Arad a avut următoarea
structură9:
Nr.
I.
II.

Secţia
Reşedinţa
Arad
Aradul Nou

Postul

Aradul Nou
Şagu
7

Reşedinţa
Arad

Jandarmii
10 jandarmi

Aradul Nou

1 jandarm
3 jandarmi
3 jandarmi

Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor naţionale, fondul Inspectoratul Jandarmi Arad,
dosar nr. 40/1945-1946, f. 32-35 (în continuare: S.J. Arad A.N.).
8
Ibidem, f. 68.
9
Ibidem, f. 103-105.
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Schöndorf
Glogovăţ
III.

Chişineu-Criş

ChişineuCriş
ChişineuCriş
Vărşand
Grăniceri
Zerind
Sintea Mare
Socodor
Vânători
Nădab

IV.

Curtici

3 jandarmi

Curtici
Curtici
Sânmartin
Turnu
Iratoşul

V.

Gurahonţ

Gurahonţ
Gurahonţ
Cil
Iosăşel

VI.

Hălmagiu

Hălmagiu
Hălmagiu
Vânători
Pleşcuţa

VII.

Ineu

Ineu
Ineu
Chereluş
Cermei
Apateu

VIII.

Pecica

Pecica
Pecica
Semlac
Nădlac
Peregul Mic

IX.

Radna

Radna
Radna
Păuliş
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3 jandarmi
3 jandarimi
1 jandarm

3 jandarmi
3 jandarmi
2 jandarmi
3 jandarmi
3 jandarmi
3 jandarmi
2 jandarmi
1 jandarm
3 jandarmi
3 jandarmi
3 jandarmi
3 jandarmi
1 jandarm
3 jandarmi
2 jandarmi
3 jandarmi
1 jandarm
3 jandarmi
3 jandarmi
3 jandarmi
1 jandarm
3 jandarmi
3 jandarmi
3 jandarmi
2 jandarmi
1 jandarm
3 jandarmi
3 jandarmi
3 jandarmi
3 jandarmi
1 jandarm
3 jandarmi
2 jandarmi

Rovine
Ghioroc
Conop
X.

Săvârşin

Săvârşin
Săvârşin
Căpruţa
Vărădia
Bârzava
Petriş

XI.

Sebiş

Sebiş
Sebiş
Dezna
Bârsa
Buteni

XII.

Şiria

Şiria
Şiria
Pâncota
Covăsinţi

XIII.

Sf. Ana

Sf. Ana
Sf. Ana
Andr.
Şaguna
Şimand
Zărand

XIV. Târnova

Târnova
Târnova
Tauţ
Şilindia

2 jandarmi
3 jandarm
2 jandarmi
1 jandarm
3 jandarmi
3 jandarmi
3 jandarmi
3 jandarmi
2 jandarmi
1 jandarm
3 jandarmi
3 jandarmi
2 jandarmi
3 jandarmi
1 jandarmi
3 jandarmi
3 janrarmi
3 jandarmi
1 jandarm
3 jandarmi
3 jandarmi
2 jandarmi
2 jandarmi
1 jandarm
3 jandarmi
3 jandarmi
2 jandarmi

Prin urmare, au fost totalizaţi 163 subofiţeri de jandarmi, majoritatea
fiind mutaţi de la precedentele posturi şi secţii. În ceea ce privea activitatea
lor, aceştia au avut următoarele funcţii: 8 secretari, 2 şoferi, 12 şefi de secţii,
51 şefi de posturi şi 90 şefi de patrule.
Un alt tabel nominal, transmis de Inspectoratul Jandarmi Oradea şi
Legiunea Jandarmi Arad, a prezentat subofiţerii încadraţi la Reşedinţa
Legiunii Jandarmi Arad, la secţii şi posturi arădene, astfel10:
I.
10

La Reşedinţa Legiunii de Jandarmi Arad:

Idem, dosar nr. 56/1945-1946, f. 12-14.
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Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Numele şi prenumele
Miu Marin
Brădoiu Ilie
Petrescu Anton
Popescu Petre
Nichita Mircea
Ortelican Tiberiu
Brânzei Nicolae
Crăciun Vasile
Mesaroş Pascu
Dospinescu Dumitru

Gradul
plutonier major
plutonier
plutonier
plutonier
plutonier
plutonier
sergent major
sergent major
sergent major
sergent major

Funcţia
secretar
secretar
secretar
secretar
secretar
secretar
secretar
secretar
şofer
şofer

II. La Secţia de Jandarmi Aradul Nou, condusă de plutonierul
Rădulescu Dumitru, au funcţionat următoarele posturi cu subofiţeri:
Nr. Postul
1.

2.

Aradul Nou

Şagu

3.

Schandorf

4.

Glogovăţ

Numele
şi Gradul
prenumele
Bădoiu Nicolae
plutonier
Bălăuri Dumitru
sergent
major
Munteanu
sergent
Gheorghe
major
Agamiloie Dumitru plutonier
Pocol Valeriu
sergent
major
Daciu Alexei
sergent
major
Rusu Petru
plutonier
Doda Andrei
sergent
major
Herman Savu
plutonier
Coşma Nicolae
sergent
major
Mihuţa Gheorghe
sergent
major

Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef patrulă

III. La Secţia de Jandarmi Chişineu-Criş, condusă de plutonierul
major Crişan Vasile, au funcţionat următoarele posturi cu subofiţeri:
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Nr. Postul

Numele
prenumele
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şi Gradul

Funcţia

5.

Chişineu-Criş

Svărăşteanu Vasile
Aştefan
Vasiliu Ioan

6.

Vărşand

Badea Gheorghe
Mirc Ioan
Pop Ioan

7.

Grăniceri

Bivolaru Ilie
Tărăşescu
Alexandru
Rărealu Gavrilă

8.

Zerind

Banu Ilie
Budescu Ştefan

9.

Sintea Mare

Liuba Iosif
Birtaş Ioan
Daciu Gavrilă

10. Socodor

Podeanu Ioan
Badroş Cornel

11. Vânători

Cucu Gheorghe
Ileana Ioan
Gligor Dumitru

12. Nădab

Mondescu
Bumbea Ioan

plutonier
sergent
major
sergent
major
plutonier
sergent
major
sergent
major
plutonier
sergent
major
sergent
major
plutonier
sergent
major
plutonier
sergent
major
sergent
major
plutonier
sergent
major
plutonier
sergent
major
sergent
major
plutonier
sergent
major

şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef post
şef patrulă

IV. La Secţia de Jandarmi Curtici, condusă de plutonierul major
Albu Leon, au funcţionat următoarele posturi cu subofiţeri:
Nr. Postul

Numele

şi Gradul
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Funcţia

13. Curtici

prenumele
Tătaru Mihai
Nichita Dumitru
Micin Cristian

14. Dorobanţi

Gheorghe
Constantin
Munteanu Petru
Turniac Ilie

15. Sânmartin

Cisna Traian
Hrat Ioan
Nedelea Gheorghe

16. Turnu

Ciocoiu Ştefan
Cojocaru Dumitru
Iorga Ioan

plutonier
sergent
major
sergent
major
plutonier
sergent
major
sergent
major
plutonier
sergent
major
sergent
major
plutonier
sergent
major
sergent
major

şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef patrulă

V. La Secţia de Jandarmi Gurahonţ, condusă de plutonierul Sindroiu
Ioan, au funcţionat următoarele posturi cu subofiţeri:
Nr. Postul
17. Gurahonţ

18. Cil

19. Iosăşel

Numele
şi Gradul
prenumele
Smanlu Constantin plutonier
Joitoiu Teodor
sergent
major
Marinţă Constantin sergent
major
Gurgescu Nicolae
plutonier
Manole Mihai
sergent
major
Căpraru Ştefan
plutonier
Stoc Mihai
sergent
major
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Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef post
şef patrulă

Vizireanu Mihai

sergent
major

şef patrulă

VI. La Secţia de Jandarmi Hălmagiu, condusă de plutonierul major
Georgescu Gheorghe, au funcţionat următoarele posturi cu subofiţeri:
Nr. Postul
20. Hălmagiu

21. Vârfurile

22. Peşcuţa

Numele
şi Gradul
prenumele
Câmpeanu
plutonier
Gheorghe
Dracea Gheorghe
sergent
major
Căriolau Vasile
sergent
major
Ghiţă Constantin
plutonier
Budan Alexandru
sergent
major
Militaru Nicolae
sergent
major
Sacob Dionisie
plutonier
Dincă Victor
sergent
major
Laudau Mihai
sergent
major

Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef patrulă

VII. La Secţia de Jandarmi Ineu, condusă de plutonierul major Istoc
Marin, au funcţionat următoarele posturi cu subofiţeri:
Nr. Postul
23. Ineu

Numele
prenumele
Vasile Nicolae
Socociu vasile
Andronic Mihai

24. Chereluş

Vicară Augustin
Tobocanu Ioan
Niţă Florea
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şi Gradul
plutonier
sergent
major
sergent
major
plutonier
sergent
major
sergent
major

Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef patrulă

25. Cermei

26. Apateu

Dragoş Petru
plutonier
Dobromir Gheorghe sergent
major
Bulescu Nicolae
sergent
major
Cârja Vasile
plutonier
Ionescu Dumitru
sergent
major

şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef post
şef patrulă

VIII. La Secţia de Jandarmi Pecica, condusă de plutonierul major
Păcuraru Constantin, au funcţionat următoarele posturi cu subofiţeri:
Nr. Postul
27. Pecica

Numele
prenumele
Mitrea Ştefan
Marina Stona
Herman Miron

28. Semlac

Ideta Ioan
Oprean Ioan
Vidican Gheorghe

29. Nădlac

Vlagu Ioan
Jitaru Alexandru
Pop Eugen

30. Peregul-Mic

Marila Nicolae
Opmenţian Ilie
Goia Traian

şi Gradul
plutonier
sergent
major
sergent
major
plutonier
sergent
major
sergent
major
plutonier
sergent
major
sergent
major
plutonier
sergent
major
sergent
major

Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef patrulă

IX. La Secţia de Jandarmi Radna, condusă de plutonierul major
Mitroiu Constantin, au funcţionat următoarele posturi cu subofiţeri:
Nr. Postul

Numele

şi Gradul
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Funcţia

31. Radna

32. Păuliş

33. Rovine

34. Ghioroc

35. Conop

prenumele
Alionte Vasile
Domus Alexandru

plutonier
sergent
major
Pătru Dumitru
sergent
major
Andreica Gheorghe plutonier
Dăscălescu Dumitru sergent
major
Locaciu Ioan
plutonier
Frunză Petru
sergent
major
Stroiescu
plutonier
Constantin
Oprea Mihai
sergent
major
Păcuraru Teodor
sergent
major
Struparu Vasile
plutonier
Prudeu Marin
sergent
major

şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef post
şef patrulă

X. La Secţia de Jandarmi Săvârşin, condusă de plutonierul major
Papură Gheorghe, au funcţionat următoarele posturi cu subofiţeri:
Nr. Postul
36. Săvârşin

Numele
prenumele
Militaru Ioan
Stoicescu Ioan
Ursu Nicolae

37. Căpruţa

39. Vărădia

Stăncescu
Gheorghe
Vlasiu Ioan
Crainic Toma
Scobici Marin
Fechete Cornel
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şi Gradul

Funcţia

plutonier
sergent
major
sergent
major
plutonier

şef post
şef patrulă

sergent
major
plutonier
plutonier
sergent

şef patrulă

şef patrulă
şef post

şef post
şef post
şef patrulă

Sârbu Nicolae
40. Bârzava

Vlad Gheorghe
Bulancu Vasile
Bolojan Petru

41. Petriş

Milieu Ioan
Rusu Victor

major
sergent
major
plutonier
sergent
major
sergent
major
plutonier
sergent
major

şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef post
şef patrulă

XI. La Secţia de Jandarmi Sebiş, condusă de plutonierul major Cotu
Gheorghe, au funcţionat următoarele posturi cu subofiţeri:
Nr. Postul
42. Sebiş

Numele
prenumele
Cosma Ioan
Niculescu Paul
Drăgănescu Vasile

43. Bezna

Coadă Gheorghe
Chiovaru Ioan
Marian Constantin

44. Bârsa

Rainea Ioan
Midovcanu vasile

45. Buteni

Popa Gh. Ioan
Copăceanu Ioan
Marina Vasile

şi Gradul
plutonier
sergent
major
sergent
major
plutonier
sergent
major
sergent
major
plutonier
sergent
major
plutonier
sergent
major
sergent
major

Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef patrulă

XII. La Secţia de Jandarmi Şiria, condusă de plutonierul major
Vidican Gheorghe, au funcţionat următoarele posturi cu subofiţeri:
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Nr. Postul
46. Şiria

Numele
prenumele
Negru Florian
Pop Aurel

şi Gradul

Orcoteac Gheorghe
47. Pâncota

Mitroi Ioan
Maftei Ioan

48. Covăsinţ

Iacob Nicolae
Rusu Mihai
Drăgan Ioan

plutonier
sergent
major
sergent
major
plutonier
sergent
major
plutonier
sergent
major
sergent
major

Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef patrulă

XIII. La Secţia de Jandarmi Sf. Ana, condusă de plutonierul major
Moldoveanu Petru, au funcţionat următoarele posturi cu subofiţeri:
Nr.
49.

Postul
Sf. Ana

50.

Andrei Şaguna

51.

Şimand

52.

Zărand

Numele şi prenumele
Cotineanu Radu
Matascu Florea
Rechiteanu Iosif
Vagcin Nicolae
Briharu Grigore
Impas Mihai
Soloceanu Mihai
Constantinescu Petru
Moise Iancu
Silaghe Alexandru

Gradul
plutonier
sergent major
sergent major
plutonier
sergent major
sergent major
plutonier
sergent major
plutonier
sergent major

Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef post
şef patrulă

XIV. La Secţia de Jandarmi Târnova, condusă să de plutonierul
major Popa Augustin, au funcţionat următoarele posturi cu subofiţeri:
Nr.
53.

Postul
Târnova

54.

Tauţ

55.

Şilindia

Numele şi prenumele
Ciungu Doru
Cărăbiş Gheorghe
Ariescău Dumitru
Phera Alexandru
Gaspar Ioan
Onsfrea Nicolae
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Gradul
plutonier
sergent major
sergent major
plutonier
sergent major
plutonier

Funcţia
şef post
şef patrulă
şef patrulă
şef post
şef patrulă
şef post

Pitigroiu Ivan

sergent major

şef patrulă

În total au fost 175 subofiţeri, număr care nu a fost suficient pentru
activitatea jandarmerească.
De la 23 August 1945, secţiile jandarmilor au fost înlocuite cu
sectoare de jandarmi, care au funcţionat în fiecare plasă, fiind conduse de
către comandanţi. Plutonierii majori puteau fi avansaţi la gradul de
plutonieri majori şefi, iar atunci când a fost nevoie, unele sectoare au fost
conduse de către ofiţeri, care au avut gradele de sublocotenenţi, locotenenţi
şi căpitani.
Din anul 1946, Legiunea de Jandarmi Arad a trecut din nou în
subordinea Inspectoratului Regional de jandarmi Timişoara.
Printr-un ordin circular nr. 993 din 15 iulie 1946, la reşedinţa
Legiunii de Jandarmi Arad s-a înfiinţat un birou special, care se ocupa cu
clarificarea situaţiei străinilor şi recensământul lor, prevăzute într-un decret
legal şi o decizie ministerială 11. Prin ordinele acestor acte normative, toţi
cetăţenii străini domiciliaţi în zona rurală, trebuiau să se prezinte pentru
control, în mod obligatoriu, la Reşedinţa Legiunii de Jandarmi Arad.
În perioada 1945-1949, foarte mulţi subofiţeri de jandarmi au fost
trecuţi în pensionare, rezervă şi Cadrul disponibil, iar pentru continuarea
activităţilor profesionale, au fost trimişi jandarmi militari, cu gradele
sergenţi, caporali, fruntaşi şi soldaţi, care au fost hrăniţi în posturile unde au
fost repartizaţi.
Începând din anul 1946, pe rând, în funcţie de noile nevoi de ordine
publică şi siguranţă, s-a mărit numărul posturilor de jandarmi, ajungând în
decembrie 1948, astfel:
Nr.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.

Sectorul
Aradul Nou

Chişineu-Criş

Postutile

Localităţile
Arad
Vladimirescu
Vladimirescu
Frumuşeni
Frumuşeni
Fântânele
Fântânele
Zăbrani
Zăbrani
Sânnicolaul Mic Sânnicolaul Mic
Chişineu-Criş
Chişineu-Criş
Chişineu-Criş
Nădab
Nădab

11

Idem, dosarul nr. 65/1946, f. 295. Actele normative au fost trecute în Decretul-lege nr.
1851/1946 (M. Of., nr. 128/1946) şi Decizia ministerială publicată în M. Of., nr. 140 din 20
iunie 1946.

203

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
IV.
1.
2.

Sintea Mare
Adea
Vânători
Zărind
Iermata Neagră
Pilul
Vărşand
Grăniceri
Şiclău
Socodor
Crişana
Curtici
Curtici
Dorobanţi
Iratoşul
Macea
Sf. Martin
Şofronea
Sf. Paul
Variaşul
Gurahonţ
Cil
Dieci

3.
V.
1.
2.
3.
4.

Gurahonţ
Hălmagiu
Hălmagiu
Vârfurile
Pleşcuţa
Bârsa

5.
VI.
1.
2.

Dezna
Ineu
Ineu
Bocsig
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Sintea Mare
Adea
Vânători
Zărind
Iermata Neagră
Pilul
Vărşand
Grăniceri
Şiclău
Socodor
Crişana
Curtici
Curtici
Dorobanţi
Iratoşul
Macea
Sf. Martin
Şofronea
Sf. Paul
Variaşul
Gurahonţ
Cil, Almaş, Joia Mare
Crocna, Dieci, Prscari,
Revetiş
Bonţeşti, Gurahonî,
Saturău
Hălmagiu
Hălmagiu, Tisa, Sârbi
Vârfurile
Pleşcuţa
Bârsa,
Aldeşti,
Voivodeni,
Cued,
Hodiş
Dezna,
Almaş,
Moneasa
Ineu
Ineu
Bocsig,
Maierian,
Răpsig

3.
4.
5.
6.
7.
8.
VII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
VIII.
1.
2.
3.
4.
IX.
1.

Berechiu
Cermeiu
Chereluş
Mocrea
Şepreuş
Şicula
Pecica
Pecica
Nădlac
Semlac
Şeitin
Turnu
Sederhat
Rovine
Peregul Mare
Peregul Mic
Radna
Radna
Păuliş
Conop
Sâmbăteni
Săvârşin
Săvârşin

2.

Căpruţa

3.

Petriş

4.
5.
6.
X.

Bârzava
Toc
Vărădia
Sebiş
Sebiş

XI.
1.
2.
3.

Şiria
Şiria
Covăsinţi
Pâncota
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Apateu, Berechiu
Cermeiu
Chereluş
Mocrea
Şepreuş
Şicula
Pecica
Pecica
Nădlac
Semlac
Şeitin
Turnu
Sederhat
Rovine
Peregul Mare
Peregul Mic
Radna
Radna, Şoimoş
Păuliş
Conop, Odvoş
Sâmbăteni
Săvârşin
Săvârşin,
Vineşti,
Trauşi, Părneşti
Căpruţa, Dumbrăviţa,
Groşii Noi, Slatina de
Mureş, Bătuţa
Petriş, Corbeşti, Roşia
Nouă, Obârşia, Seliştea,
Bârzava
Toc, Cuiaş, Ilteu
Vărădia, Stejar, Lupeşti
Sebiş
Sebiş,
Pelegerni,
Prăjeşti
Şiria
Şiria, Galşea
Covăsinţi, Cuvin
Pâncota, Seleuş

4.
5.
XII.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
XIII
1.
2.

Măderat
Horea
Sf. Ana
Sf. Ana
Şimand
Zărand
Olari
Comlăuş
Andrei Şaguna
Târnova

3.
4.
5.

Târnova
Şilindia
Tauţi
Agriş
Nadăş

Măderat, Mâsca
Horea
Sf. Ana
Sf. Ana, Caporal Alexa
Şimandul
de
Jos,
Şimandul de Sus
Zărand, Sintea Mică
Olari
Comlăuş
Andrei Şaguna
Târnova
Târnova
Şilindia,
Camna,
Lugujău
Tauţi, Şimandul de Sus
Agriş, Crauţ, Arăneag
Nadăş

Prin urmare, la Legiunea de Jandarmi Arad au funcţionat 13 sectoare
şi 78 posturi12.
La 22 ianuarie 1949, Jandarmeria Rurală a fost desfiinţată, fiind
înlocuită cu Miliţia Populară.

12

Dosar nr. 147/1947-1948, f. 1-97
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Despre Drapelul naţional şi reglementarea arborării sale pe
teritoriul Municipiului Arad, din 6 februarie 1936
Augustin Mureşan,
Complexul Muzeal Arad

Rezumat: Autorul prezintă date despre Drapelul naţional şi
reglementarea arborării sale în Municipiul Arad, conform dispoziţiei
Ordonanţei Comisiunii Interimare a Municipiului Arad din 6 februarie
1936. Acest act este un izvor istoric vexilologic preţios. El înregistrează un
anume moment în evoluţia drapelului naţional românesc, oferind
posibilitatea cunoaşterii modului de arborare a acestui simbol naţional la
acea dată în municipiul Arad.
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Deşi în istoriografia românească se cuprind unele lucrări1, studii2 şi
contribuţii valoroase privind istoria tricolorului românesc cu referiri la
Drapelul naţional3, numeroase izvoare vexilologice au rămas încă
necunoscute sau puţin cunoscute. Cercetările vexilologice4 din ultimii 25 de
ani au scos la lumină noi informaţii cu privire la istoria Drapelului naţional
şi modul de utilizare a acestui înalt însemn conform legislaţiei româneşti în
vigoare5.
Drapelul naţional a constituit şi după Marea Unire din 1918 o
preocupare pentru legiuitorii Actului Fundamental, Constituţia României. În
ceea ce priveşte modul de utilizare a drapelului României în primele decenii
1

Remarcăm printre acestea lucrările autorilor: Petre V. Năsturel, Steagul. Stema română,
Însemnele domneşti. Trofee. Cercetare critică pe temeiul istoriei, Bucureşti, 1903; Adina
Berciu-Drăghicescu, G. D. Iscru, Tiberiu Velter, Aurel David, Tricolorul României simbol
al unităţii, integrităţii şi suveranităţii naţionale (coordonator Dr. Adina BerciuDrăghicescu), Edit. Sigma, Bucureşti, 1995; Maria Dogaru, Simbolurile naţionale.
Drapelul. Imnul naţional, Ministerul de Interne, Direcţia de Cultură şi Sport, Bucureşti,
iunie, 1998; Cristache Gheorghe, Maria Dogaru, Simbolurile naţionale ale României, Edit.
Silvi, Bucureşti, 2003 (capitolul: Drapelul naţional, pp. 49-90); Dan Cernovodeanu,
Evoluţia armeriilor Ţărilor Române de la apariţia lor şi până în zilele noastre (sec. XIIIXX), Muzeul Brăilei, Edit. Istros, Brăila, 2005, pp. 416-430.
2
Vezi Anton Velcu, Steagurile României, în „Enciclopedia României”, vol. I, 1936, pp.
72-82; Radu Rosetti, Când s-a adoptat steagul tricolor la noi, în „Anelele Academiei
Române”, Mem. Secţ. Ist. t. IX, seria III, 1930, pp. 30-33; idem, Steaguri, prapuri
(polemici), în „Buletinul Muzeului Militar Naţional”, II, 1939, nr. 3-4, pp. 23-24;
Alexandru M. Ioniţă, Tricolorul românesc mărturie peste veacuri a permanenţei şi
continuităţii poporului român, a aspiraţiei lui spre unitate şi independenţă, în „Biserica
Ortodoxă Română”, anul CII, 11-12, 1984, pp. 858-875; Gheorghe D. Iscru, Tricolorul,
simbol al unităţii naţionale româneşti, în „Pagini de istorie românescă şi universală”,
Culegere de studii şi articole, Bucureşti, 1983-1984, pp. 21-37; Olivia Strachină, Alexandru
Strachină, Tricolorul românesc. Tradiţie şi permanenţă, în „Manuscriptum”, Anul XVII,
63, 2, Bucureşti, 1986, pp. 148-152; Maria Dogaru, Tricolorul românesc, o istorie
glorioasă, în „Anale de istorie”, anul XXXVI, 1, 1988, pp. 133-148; idem, Le tricolore
roumain, une histoire glorieux, în „Revue Roumaine d`Histoire”, 10, 1989, pp. 107-115;
idem, Simbolurile naţionale, în „Tradiţie, educaţie, cultură”, Ed. a II-a revăzută şi adăugită
-, Edit. Ministerului de Interne, 1998, pp. 70-79; Virgiliu Z. Teodorescu, Tricolorul, în
„Hrisovul”, Anuarul Facultăţii de Arhivistică, XII (serie nouă), Bucureşti, 2008, pp. 212223; Doru Neagu, Din istoricul drapelului naţional, în „Argesis”, 19, 2010, pp. 315-320 ş.
a.
3
O listă bibliografică pe teme de vexilologie, cu privire la istoria Tricolorului românesc,
vezi la Petre Dănilă, Vexilologie, Bibliografie, în „Caietul seminarului special de ştiinţe
auxiliare ale istoriei”, Bucureşti, IV, Edit. Universităţii, 1993, pp. 79-84; Maria Dogaru,
Augustin Mureşan, Bibliografia vexilologiei româneşti, Complexul Muzeal Arad, Arad,
1999 şi 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. 303-315.

207

ale perioadei interbelice s-au adus o serie de noi reglementări în privinţa
folosirii acestui simbol, măsuri menite să de-a solemnitatea cuvenită
expunerii sale şi la cristalizarea conceptului „Unde, Când şi Cum” trebuie să
fie arborat drapelul naţional6. Au fost adoptate noi reguli care reglementau
modul de desfăşurare a momentelor solemne 7 şi comportamentul la
ceremoniile de arborare a drapelului. Toate aceste măsuri au fost aplicate în
acea perioadă şi în municipiul Arad, unde Drapelul naţional era arborat ca
pretutindeni în ţară.
După anul 1918 la Arad, Drapelul României a fost folosit în diferite
ocazii fiind arborat fluturând pe cele mai importante edificii publice,
ecleziastice şi particulare. Felurite mărturii documentare8 referitoare la
sărbătorirea unor evenimente istorice importante confirmă arborarea
Drapelului naţional la Arad.
Simbol al unităţii, integrităţii şi suveranităţii naţionale, Drapelul
naţional a evoluat din punct de vedere al componentelor, dispunerii,
proporţiilor şi a modului folosirii lui în diferite epoci şi împrejurări. În acest
context se include şi dispoziţiile Ordonanţei emise de Comisia Interimară a
municipiului Arad, în 6 februarie1936, în chestiunea reglementării arborării
Drapelului naţional pe teritoriul municipiului Arad9.
Şedinţa Comisiei Interimare a municipiului Arad, a avut loc sub
preşedenţia primarului, dr. Romul Coţioiu10, şedinţă în care s-au dezbătut
chestiuni curente de la ordinea de zi. Despre această şedinţă ziarul „Ştirea”
din Arad, în numărul său din 7 februarie 1936, relata: „Între altele o altă
chestiune care interesează de asemenea opinia publică este reglementarea
arborării drapelelor naţionale în oraş, care până aici a fost pusă la
discreţia măsurilor pripite ce s-au luat din caz în caz”11. Pentru a releva
4

Vexilologie=disciplină a istoriei care se ocupă cu studierea ştiinţifică a steagurilor şi
însemnelor vexilare din toate epocile, vezi Alexandru Daneş, Mic dicţionar de vexilologie,
Braşov, 2010, p. 9.
5
Vezi Maria Dogaru, Laurenţiu Popescu, Legislaţia românească referitoare la steagul
naţional, în „Un nou organism ştiinţific: Societatea Româna de Vexilologie”, Bucuresti,
1998, p. 41.
6
Virgiliu Z. Teodorescu, op. cit, p. 214.
7
Ne referim la conduita, folosinţa, prezentarea drapelului naţional şi momentul intonării
imnului naţional, vezi, Ibidem.
8
Este vorba de documente, în special fotografii reprezentând intrarea armatei române în 17
mai 1919, în Arad, edificii arădene pe care sunt arborate drapele naţionale etc.
9
Ordonanţa a fost publicată în „Buletinul Municipiului Arad”, nr. 9 din 2 martie 1936, pp.
11-12.
10
Vezi Şedinţa Comisiei Interimare a Municipiului Arad, în „Ştirea”, Anul VI, nr. 1122,
din 7 februarie 1936 (semnat Rep.)
11
Ibidem, p. 5.
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semnificaţia acestui act important din punct de vedere vexilologic
considerăm prezentarea lui, pe larg.
Analizând sumar reglementările cuprinse în cele 6 articole ale
Ordonanţei Comisiei Interimare a Municipiului Arad din 6 februarie 1936,
aflăm modul în care urma să se pună în practică arborarea Drapelului
naţional în acest municipiu12 (vezi Anexa I).
În acest sens, art. 1 al ordonanţei menţionate se referă la materialul
din care trebuia să fie confecţionat drapelul şi dispunerea culorilor acestora,
astfel: „drapelele naţionale se vor confecţiona din material corespunzător,
în culorile, albastru, galben şi roşu, aplicate paralel cu lemnul steagului,
astfel ca albastrul să fie dealungul lemnului (adică având culorile aşezate pe
verticală cu albastrul la hampă, galben la mijloc şi roşu fâlfâind liber, subl.
ns.).
Art. 2 este consacrat îndeosebi modului de păstrare a acestui însemn
naţional: „drapelul naţional se va ţine în bune condiţiuni”, iar „drapelele
decolorate nu se vor putea arbora”. Totodată, acest articol indică şi locul de
arborare menţionându-se în mod expres că: „arborarea drapelului se va
face pe corpul edificiului, la frontispiciu”, şi „în loc vizibil”.
Art. 3 se referă la mărimea drapelelor naţionale care trebuiesc
arborate la sărbătorile naţionale şi cu alte ocazii de manifestaţiuni. El
precizează dimensiunile drapelelor care vor fi egale pe categorii în raport cu
înălţimea clădirii. Astfel, casele cu trei şi mai multe etaje şi pentru toate
bisericile vor trebui să aibe drapele de mărimea 4 x 2 metri, cele cu două
etaje mărimea 3 x 1 şi jumătate, cele cu un etaj de 2 x 1,25, casele parter de
2 x 1 metri, iar prăvăliile şi birourile la stradă de 1m x 0,75 cm. Drapelul
trebuie confecţionat începând de la lemn paralel din culorile albastru, galben
şi roşu, fiecare culoare de aceeaşi lăţime, în mod simetric 13. În articol se mai
explică că „lungimea (drapelului, n. n) este latura perpendiculară pe lemnul
steagului, iar lăţimea cea paralelă cu lemnul (adică hampa n. n).
Articolul următor (art.4) precizează când, cine şi obligaţiile celor
care vor arbora drapelul, astfel: „În zilele de sărbători naţionale sau cu
ocazii solemne, de către toţi proprietarii de edificii publice şi particulare;
intreprinderi şi firme comerciale şi industriale (cafenele, prăvălii cu licenţă
pentru băuturi spirtoase, tutungerii, cofetării, debite de sare etc)”. De
asemenea toţi proprietarii prăvăliilor sunt obligaţi să arboreze Drapelul
naţional înainte de ora 7 dimineaţa. Drapelul se va ţine arborat numai în
12

Rep. Şedinţa Comisiei Interimare a Municipiului Arad, în „Ştirea”, Anul VI, nr. 1122,
din 7 februarie 1936, p. 5.
13
Ibidem, p. 5.
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ziua sărbătoarei, cel mai târziu până în ziua următoare dimineaţa ora 7,
sau până la timpul fixat de autorităţi”.
Art. 5 se referă la cei care comit contravenţii şi pedepsele în amenzi,
după cum urmează: „Cei care nu satisfac, sau violează dispoziţiunile
prezenţei ordonanţe, comit contravenţie şi în baza dispoziţiunilor art. 160 şi
161 din legea pentru organizarea Administraţiei Locale se vor pedepsi cu
amendă de Lei 100 până la 500, iar în caz de recidivă cu Lei 500 până la
Lei 5000. Contravenţiunile se vor judeca în baza art. 66 din Legea pentru
organizarea Poliţiei Generale a Statului, de Judecătoria Mixtă Arad, iar
amenzile vor fi pronunţate în folosul municipiului Arad14. Sancţiunile
prevăzute în prezenta ordonanţă nu scutesc pe contravenient de
răspunderile prevăzute prin alte dispoziţiuni legale”15.
Ultimul articol (art. 6) precizează că ordonanţa pentru reglementarea
pe teritoriul municipiului Arad, a arborării drapelelor, conform dispoziţiei
art. 160 din Legea pentru Organizarea Administraţiei Locale „devine
executorie după ce a fost adusă la cunoştinţă publică prin afişare şi
publicare”16 ş. a.
Constatăm faptul că, nici un articol din ordonanţă nu se referă la
stema ţării17 de pe drapel şi nici la lungimea hampei drapelului, aceasta fiind
stabilită desigur de cei care o confecţiona, în raport de locul de arborare.
Ordonanţa emisă în Arad datată 6 februarie 1936 este un izvor
preţios din punct de vedere vexilologic. Ea înregistrează un anume moment
în evoluţia Drapelului României, oferind posibilitatea cunoaşterii modului
de arborare a acestui simbol naţional la data respectivă în municipiul Arad.
Reglementările aduse de către ordonanţă cu privire la arborarea drapelului
naţional la Arad au ţinut cont de Actul fundamental, Constituţia României,

14

Ibidem.
Ibidem.
16
Ibidem.
17
Despre stema României promulgată prin Legea din 23 iunie 1921 şi publicată în
„Monitorul Oficial” nr. 92 din 29 iulie 1921, vezi *** Noua stemă a României, în
„Universul”, XXXIII, din 29 iulie 1921, p. 1, fig.2; J. Sebestyén de Köpecz, Noua stemă a
României, în „Ilustraţia”, revistă ilustrată enciclopedică, X, 1921, seria II, nr. 9, p. 1;
Const. Moisil, Stema României - Originea şi evoluţia ei istorică şi heraldică, în „Boabe de
Grâu” (Bucureşti), revistă de cultură, Anul II, nr. 2, februarie 1931, p. 81; Jean Nicolas
Mănescu, L`Héraldique d`Etat de la Roumanie contemporaine de 1918 à nos jours, în
„Revue Roumaine d`Histoire”, tomul XXXII, 1993, nr. 1-2, pp. 115-145; Maria Dogaru,
Aspiraţia poporului român spre unitate şi independenţă oglindită în simbol, Album
heraldic, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981, p. 166; Idem, Din heraldica
României, Edit. JIF, Bucureşti, 1994, p. 95; Dan Cernovodeanu, op. cit., p. 413-416.
15
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adoptată în 1923, care la art. 124 stabilea: „Culorile drapelului României
sunt: albastru, galben şi roşu aşezate vertical”18.
Ordonanţa din 6 februarie 1936 atestă faptul că, membrii comisiei
care au emis-o şi-au concentrat atenţia asupra reglementării arborării
drapelelor naţionale în municipiul Arad. Astfel că, deceniile care au urmat
au contribuit în mod deosebit şi în Arad la o cristalizare a conceptului
„Unde, Când şi Cum” să fie arborat drapelul naţional 19. Atribut şi simbol al
patriei, drapelul tricolor a fost onorat permanent, în el fiecare generaţie
identificându-şi trecutul, prezentul şi viitorul neamului20.

Anexa I
Ordonanţă
Noi, Preşedintele Comisiunii Interimare a Municipiului Arad, pentru
reglementarea pe teritoriul municipiului Arad, a arborării drapelelor
naţionale, în ceea ce priveşte dimensiunea şi exteriorul lor, în baza
deciziunei Comisiei Interimare cu No. 3779-1936, şi în baza art. 160 din
legea pentru organizarea Adm.(inistraţiei) Locale
Ordonăm:
următoarele:
Art. 1.- Drapelele naţionale se vor confecţiona din material
corespunzător, în culorile, albastru, galben şi roşu, aplicate paralel cu
lemnul steagului, astfel ca albastrul să fie dealungul lemnului.
Art. 2.- Drapelul naţional se va ţine în bune condiţiuni şi se va
arbora numai la serbări naţionale, sau cu alte ocaziuni solemne, conform
dispoziţiunilor legilor şi regulamentelor în vigoare, sau ordinelor
18

Vezi „Constituţiunea” promulgată cu Înaltul decret regal nr. 1360 din 28 martie 1923 şi
publicată în „Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 282, din 29 martie 1923”, Imprimeria
Statului, 1923 şi Constituţia din 1923 în dezbaterea contemporanilor, Bucureşti, Edit.
Humanitas, 1990, p. 633.
19
Despre acest concept, vezi amănunte la Virgiliu Z. Teodoresu, op. cit., pp. 214-220.
20
Adina Berciu-Drăghicescu, G. D. Iscru, Tiberiu Velter, Aurel Vlad, op. cit., p. 113.
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autorităţilor administrative ori poliţieneşti. Drapelele decolorate nu se vor
putea arbora. Arborareaa drapelelor se va face pe corpul edificiului, la
frontispiciu, în loc vizibil.
Art. 3.- Dimensiunile drapelelor vor fi egale pe categorii în raport
cu înălţimea clădirei şi anume:
4m. lungime, 2m. lăţime pentru clădiri cu 3 (trei) etaje sau mai mari şi
pentru toate bisericile.
3m. lungime, 1.50 lăţime pentru cele cu două 2 (două) etaje.
2.50 m. Lungime, 1.25 m. lăţime pentru cele cu 1(unu) etaj.
2 m. lungime, 1 m. lăţime pentru edificiile cu parter.
1m. lungime, 75 cm. lăţime pentru toţi cei obligaţi la arborarea drapelului
conform aliniatului b) al art. 4 a prezentei ordonanţe. Lungimea este latura
perpendiculară pe lemnul steagului, iar lăţimea cea paralelă cu lemnul.
Art. 4.- În zilele de sărbători naţionale sau cu ocaziunile solemne,
indicate în art. 2 al prezentei ordonanţe, toţi proprietarii de
a) edificii publice şi particulare;
b) intreprinderi şi firme comerciale şi industriale (cafenele,
prăvălii cu licenţă pentru beuturi spirtoase, tutungerii, cofetării,
debite de sare, etc) şi toţi proprietarii prăvăliilor sunt obligaţi să
arboreze drapelul naţional înainte de ora 7 dimineaţa. Drapelul
se va ţine arborat numai în ziua sărbătoarei, cel mai târziu până
în ziua următoare dimineaţa ora 7, sau până la timpul fixat de
autorităţi.
Art. 5. - Cei care nu satisfac, sau violează dispoziţiunile prezenţei
ordonanţe, comit contravenţie şi în baza dispoziţiunilor art. 160 şi 161 din
legea pentru organizarea Administraţiei Locale se vor pedepsi cu amendă
de Lei 100 până la 500, iar în caz de recidivă cu Lei 500 până la Lei 5000.
Contravenţiunile se vor judeca în baza art. 66 din legea pentru organizarea
Poliţiei Generale a Statului, de Judecătoria Mixtă Arad, iar amenzile vor fi
pronunţate în folosul municipiului Arad. Sancţiunile prevăzute în prezenta
ordonanţă nu scutesc pe contravenient de răspunderile prevăzute prin alte
dispoziţiuni legale.
Art. 6. – Ordonanţa prezentă conform dispoziţiunilor art. 160 din
legea O. A. L. devine executorie după ce a fost adusă la cunoştinţa publică
prin afişare şi publicare. Serviciul Administrativ al Municipiului se
însărcinează cu publicarea şi afişarea, prin dresarea unui proces-verbal de
afişare, iar cu executarea se încredinţează Chestura Poliţiei în conformitate
cu dispoziţiunile art. 35 din legea pentru Organizarea Poliţiei Generale a
Statului. Despre ce se va încunoştinţa: Serv. Adm. cu întreg dosarul,
Judecătoria Mixtă din Arad şi Chestura Poliţiei de Stat din Arad.
212

Arad, la 6 Februarie 1936.
Preşedintele Comisiei Interimare: ss. Dr. R. Coţioiu
Secretar general: ss. St. Olariu
Pentru conformitate: ss. C. Popa
(Buletinul Municipiului Arad, nr. 9 din 2 martie 1936, pp. 11-12).

213

Organizarea şi activitatea
instituţiilor de ocrotire şi asistenţă socială
din judeţul Arad în anii 1941-1942
Mirela Pachiţa,
Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale

Schimbările care s-au produs de-a lungul celor două decenii
interbelice au avut repercursiuni şi asupra evoluţiei sistemului sanitar şi de
ocrotire socială. Societăţile de binefacere existente la nivelul judeţului Arad
au efectuat acţiuni caritabile deosebite odată cu declanşarea celui de-al
doilea Război Mondial, iar modul în care acestea se desfăşurau şi implicarea
de care dădeau dovadă atât personalităţile marcante ale vremii, oamenii
obişnuiţi cât şi administraţia locală sunt demne de remarcat. Activitatea
diferitelor societăţi şi reuniuni, conduse de către doamnele personalităţilor arădene,
avea drept scop ajutorarea răniţilor şi invalizilor de război, consilierea şi educarea
mamelor cu o situaţie materială modestă, îngrijirea orfanilor, asigurarea unei
educaţii corespunzătoare copiilor şi tinerelor fete.

Datorită transformărilor din domeniul legislaţiei sanitare, activitatea
de ocrotire şi asistenţă socială a trecut sub directa supraveghere a
Ministerului Sănătăţii. Astfel, asigurarea educaţiei oamenilor pentru o viaţă
sănătoasă se realiza nu numai prin intermediul instituţiilor sanitare, dar şi cu
ajutorul instituţiilor de asistenţă socială. În acest mod autorităţile statului au
reuşit să unească, în interesul populaţiei, instituţiile publice şi societăţile
private de binefacere, iar colaborarea acestora a fost binevenită în contextul
social-politic şi economic al vremii.
Legea sanitară şi de ocrotire din 14 iulie 19301 a făcut, pentru prima
dată, distincţia elementară dintre ocrotire şi asistenţă socială. Prin această
lege toate serviciile de ocrotire care depindeau de alte ministere decât cel al
Sănătăţii, precum şi instituţiile şi organizaţiile private de ocrotire, urmau să
funcţioneze conform îndrumărilor Ministerului Sănătăţii şi să fie supuse
controlului acestuia 2.
Pentru ca opera de asistenţă pornită din iniţiativă privată să fie mai
eficientă, în legea sanitară era prevăzut, fără a fi impus, principiul
federalizării societăţilor de binefacere, pe grupe de specialitate. Însă acest
1

C. Hamangiu, Codul General al României, vol. XVIII, Editura „Universala”
Alcalay&Coo., pp. 684- 685.
2
*** Enciclopedia României, vol. I , Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1938-1943, p. 524.
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principiu nu a putut fi realizat la nivelul întregii ţări până la sfârşitul
perioadei interbelice 3.
La iniţiativa prefectului judeţului Arad, colonel V. Mihăilescu, în
luna martie a anului 1941, toate societăţile de asistenţă şi de binefacere din
municipiul Arad s-au constituit în Federala societăţii de binefacere, în
vederea desfăşurării unei activităţi mult mai rodnice, beneficiind astfel de
coordonare, îndrumare şi supraveghere. Din cadrul acestei „federale” au
făcut parte următoarele societăţi: Reuniunea Femeilor Române din Arad;
Principele Mircea, filiala Arad; Societatea Naţională a Femeilor OrtodoxeRomâne, filiala Arad; Reuniunea Femeilor Greco-Catolice; Asociaţia pentru
emanciparea civilă şi politică a femeii; Serviciul pentru combaterea
cerşetoriei, Societatea „Oastea Domnului” şi „Caritas”. Prin decizia de
„federalizare”, luată de către autorităţi, s-a dat o amploare mai mare
asistenţei sociale din Arad şi judeţ. Scopul urmărit fiind acela de înlăturare a
„risipei de energie şi muncă prin acţiuni răzleţe”, de adoptare a unor
principii moderne în domeniul asistenţei sociale, coordonarea eforturilor
societăţilor de binefacere şi îndrumarea acestora în vederea ajutorării cât
mai eficiente şi raţionale 4.
În urma acestui proces a luat fiinţă Oficiul de Ocrotire Judeţean, în
care erau înglobate toate societăţile care au intrat în federală, continuând ca
fiecare să-şi desfăşoare activitatea conform statutelor proprii. Colaborarea
tuturor societăţilor a avut menirea de a asigura o dezvoltare mai mare
asistenţei sociale.
Oficiul de Ocrotire Judeţean a căutat să solidarizeze în jurul său toate
iniţiativele societăţilor de binefacere, pentru formarea unei baze tehnice
comune şi a unui nucleu de acţiune coordonată. Activitatea acestuia trebuia
să se desfăşoare pe mai multe direcţii, toate conducând la acordarea unor
servicii de asistenţă socială de bună calitate. Astfel, ocrotirea copiilor, până
la vârsta de 7 ani, urma să fie realizată de către Societatea „Principele
Mircea”, care trebuia să înfiinţeze leagăne de copii, acolo unde era cazul,
cămine de zi pentru copiii ţăranilor, spre a le oferi acestora adăpost şi hrană,
în timpul primăverii şi verii, adică pe perioada muncilor agricole, precum şi
dispensare de puericultură.
Pe de altă parte, Comitetele Şcolare, Societatea Naţională a Femeilor
Ortodoxe Române şi Reuniunea Femeilor Greco-Catolice aveau datoria de a
3

Ibidem, p. 526.
Prefectura Judeţului Arad, Raport asupra activităţii Prefecturii Judeţului Arad şi a
serviciilor speciale pendinte de ea, pe intervalul de timp dela 6 Septembrie 1940 şi până
azi, întocmit în conformitate cu art. 101 din Legea Administrativă la ordinul telegafic cu
nr. 6350 din 6 August 1941 al Ministerului Afacerilor Interne, f. 72.
4
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acorda asistenţă copiilor cu vârste cuprinse între 7 şi 14 ani, prin întemeierea
de cantine şcolare.
Constituirea de ateliere de lucru pentru fetele sărace, de cursuri de
gospodărie şi menaj, pentru fetele de la 14 la 20 de ani, urmau să fie făcute
prin intermediul Societăţii Femeilor Române şi a Societăţii Femeilor
Creştine. Comitetele şcolare, în legătură cu serviciul premilitar, se îngrijau
de educaţia tinerilor de la 14 la 20 de ani. În timp ce, Reuniunea Femeilor
Române trebuia să înfiinţeze colonii de vară, pentru copiii subalimentaţi.
Asistenţa orfanilor, ucenicilor, invalizilor şi bătrânilor în familie,
urma să fie realizată prin intermediul Societăţii Naţionale a Femeilor
Ortodoxe Române şi a Reuniunii Femeilor Greco-Catolice 5. Cămine pentru
bătrâni, orfani, invalizi, infirmi, bolnavi incurabili trebuia să fie create cu
sprijinul Societăţii Femeilor Române şi a Societăţii Femeilor Creştine, iar
combaterea cerşetoriei, urma să fie realizată prin intermediul Societăţii
„Caritas”.
Este important de menţionat că plasarea la lucru a dependenţilor
capabili de muncă era planificată să se facă în colaborare cu Inspectoratul
Muncii, în timp ce asistenţa familiilor nevoiaşe şi bolnave revenea în sarcina
Societăţii Femeilor Creştine.
Din punct de vedere al organizării sale, în cadrul Oficiului de
Ocrotire Judeţean funcţionau următoarele secţii: secţia administrativă, secţia
ocrotirii sociale şi secţia asistenţei sociale. Acesta avea un comitet judeţean
central din care făceau parte prefectul, primarul, comandantul Garnizoanei,
medicul primar al judeţului, medicul şef al municipiului şi preşedinta sau
reprezentanta tuturor societăţilor de binefacere; oficiul având ramificaţie pe
plase şi comune.
Comitetul de ocrotire al plasei era compus din pretor, medic de
plasă, judecător, protopopul plasei, directorii şcolari, sora de ocrotire,
primar, notar, comandantul premilitarilor, reprezentantele tuturor
societăţilor de binefacere. Din cadrul comitetului comunal făceau parte
notarul, primarul, învăţătorul, preotul, medicul, sora de ocrotire,
reprezentantele societăţilor de binefacere, alţi fruntaşi ai comunei şi soţiile
lor.
Activitatea Oficiului central de ocrotire judeţean urma să se
desfăşoare în următoarele direcţii: ocrotirea prenatală, a sugarului, a
preşcolarului şi şcolarului, a copiilor cu vârste cuprinse între 14 şi 20 de ani,
a dependenţilor adulţi, a familiilor nevoiaşe, a bolnavilor (tuberculoşi), a
orfanilor, a infirmilor, a bătrânilor şi bolnavilor incurabili 6.
5
6

Ibidem, f. 73.
Ibidem, f. 74-75.
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În cursul anului 1941, s-au evidenţiat eforturile depuse de către
Oficiul de Ocrotire în scopul educării igienico-sanitare a cetăţenilor. Acest
oficiu a devenit un adevărat centru tehnic de colaborare şi de coordonare în
domeniul asistenţei şi al ocrotirii pe teritoriul municipiului Arad. Fiind
însărcinat cu studiul realităţilor din câmpul asistenţei sociale, acesta asigura
distribuirea şi îndrumarea muncii societăţilor de binefacere, centralizarea şi
rezolvarea tuturor problemelor de ocrotire şi asistenţă, prin stabilirea
legăturii organice dintre Comitetul de Patronaj şi autorităţile locale 7.
Astfel, în cadrul acestui Oficiu funcţionau pe lângă secţia
administrativă şi o Secţie a Ocrotirii Naţionale alcătuită din 5 surori de
ocrotire conduse de o soră de ocrotire şefă. Scopurile principale ale acestei
secţii erau: combaterea mortalităţii infantile, a bolilor sociale şi infecţioase,
combaterea şi prevenirea tuberculozei, precum şi igiena şcolară. Pe de altă
parte, exista şi o Secţie a Asistenţei Sociale, care se ocupa în special de
problemele de patologie socială pe teritoriul municipiului Arad. Această
secţie avea în componenţa sa două asistente sociale conduse de o asistentă
şefă. Evidenţa dependenţilor era ţinută într-un fişier central 8.
În conformitate cu decretul–lege nr. 996, publicat în 10 aprilie 1941,
a luat fiinţă şi a fost organizat Consiliul de patronaj al operelor sociale.
Acest organism urma să aibă rolul de a coordona activitatea tuturor
instituţiilor publice, de utilitate publică şi private, care aveau atribuţii sau
activitate în domeniul asistenţei şi ocrotirii sociale. Consiliul avea menirea
de a îndruma şi controla acţiunile tuturor aşezămintelor particulare,
asociaţiilor şi societăţilor particulare, care se ocupau, permanent sau
ocazional, cu opere de binefacere, asistenţă sau ocrotire socială, şi în
general, a acelor instituţii private care aveau o activitate de interes social 9.
Astfel, în baza acestui decret şi în conformitate cu ordinele
Consiliului de Patronaj a Operelor Sociale, în 21 iulie 1941, s-a procedat la
constituirea Comitetului de Patronaj Judeţean şi a comitetelor de patronaj
comunale. Ca urmare a propunerilor efectuate de către Prefectura Judeţului
Arad în vederea numirii membrilor şi a preşedinţilor de onoare, Consiliul de
Patronaj a aprobat următoarea componenţă pentru Comitetul Judeţean al
Operelor Sociale:
- Preşedinţi de onoare – P.S. Sa Andrei Magieru, Episcopul Ortodox
Român şi Albert Dumitrescu, Primpreşedintele Curţii de Apel Arad;
- Preşedinte- Colonel Vasile Mihăilescu, Prefect;
- Vice-preşedinte- Colonel Traian Tetrat, comandant al Garnizoanei Arad;
7

Buletinul Municipiului Arad, Anul XX, nr. 3, Arad, 15 februarie 1942, p. 20.
Ibidem, p. 21.
9
Monitorul Oficial (Partea I) nr. 86 din 10 aprilie 1941, p. 1911-1913.
8
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- Membri de drept- dr. Cosma Dimitrie, medic primar al judeţului; dr.
Radu Cornel- Primarul Municipiului Arad;
- Membri numiţi: - Eugenia Dr. Ciceo Pop, Preşedinta Reuniunii Femeilor
Române,
- Elena Dr. Goldiş, Preşedinta Societăţii Femeilor Ortodoxe Române,
- Viorica Dr. Hălmăgean, Preşedinta Societăţii Ocrotirii Copiilor „Principele
Mircea”;
- Adriana Dr. Ispravnic, Preşedinta Societăţii „Feministe”;
- dr. Alexandru Pop, Preşedintele Colegiului Medical;
- Remus Rafiroiu, Preşedintele Societăţii „Crucea Roşie”;
- Dr. Pirée Francisc, Delegat de Casa Germană.
Totodată, din ordinul prefecturii s-a dispus constituirea comitetelor
de patronaj comunale din judeţul Arad, majoritatea începându-şi activitatea
în anul 1941 10.
Este necesar de precizat că autorităţile locale judeţene au luat măsuri,
în vederea aprobării şi distribuirii de ajutoare în natură şi subvenţii, pe
exerciţiul anului financiar 1941/1942. Printre măsurile întreprinse de către
Comitetul de Patronaj Judeţean se pot evidenţia: distribuirea către cantinele
şcolare din plasele mai sărace ale judeţului a cantităţii de 10.000 kg. grâu,
precum şi ajutorarea familiilor sărmane şi refugiate cu îmbrăcăminte şi
încălţăminte, în valoare totală de aproximativ 1.202.000 lei.
De asemenea, ţinând cont de contextul social-politic al vremii s-au
făcut daruri pentru luptătorii de pe front, constând în: 3.361 perechi de
ciorapi, 1.040 perechi de mănuşi, 654 flanele, 76.680 bucăţi ţigarete, 3.030
cutii de chibrituri, 550 kg. zahăr, 3.215 cărţi poştale, 119 bucăţi fulare, 30
litri ţuică, 580 sticle lichior şi coniac, 2.000 kg. marmeladă, 29 pieptare, 9
căciuli şi 46 bucăţi de săpun, toate acestea în valoare de aproximativ
1.005.700 lei. Nici familiile mobilizaţilor nu au fost neglijate, astfel le-au
fost pregătite cadouri alcătuite din: 8 costume haine, 16 perechi ghete, 5
paltoane, 7 flanele şi altele bunuri în valoare de 78.000 lei. În acelaşi timp,
au fost ajutaţi răniţii din spitale cu 2.160 bucăţi ţigarete, 40 cutii de
chibrituri şi 453 kg. marmeladă, în valoare aproximativă de 457.000 lei, iar
cu ocazia Sfintelor sărbători ale Paştelui din 1941 s-au colectat şi predat
Garnizoanei Arad 50.000 de ouă, 200 litri de vin şi 100 pachete cu alimente
11
.
10

Prefectura Judeţului Arad, Darea de Seamă asupra activităţii Prefecturii Judeţului Arad
şi a serviciilor speciale ale diferitelor Departamente Ministeriale din judeţ, cari activează
în strânsă colaborare cu Prefectura , pe intervalul de timp dela 1 Aprilie 1940 şi până la 1
Aprilie 1942, întocmit în conformitate cu art. 101 din Legea Administrativă, f. 37-38.
11
Ibidem, f. 40.
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În scopul efectuării unui recensământ al instituţiilor de binefacere,
Institutul Central de Statistică a solicitat tuturor prefecturilor din ţară
realizarea unor evidenţe exacte la nivel judeţean. Astfel, în 31 august 1941,
Prefectura Judeţului Arad a întocmit tabele cu evidenţa instituţiilor de
asistenţă socială şi ocrotire existente şi desfiinţate în judeţul Arad, după cum
urmează 12:
Nr.
crt.
1.

Filiala
Societăţii
„Crucea Roşie”
Societatea
Corală
„Lyra”
Societatea
femeilor
române
ortodoxe
„Armonia”

Nu are

Chişineu-Criş

Anul
înfiinţării
10.06.1939

Nu are

Chişineu-Criş

1935

Da

Nu are

Chişineu-Criş

1936

Da

Filiala
Societăţii
„Crucea Roşie”
Societatea doamnelor
evanghelice Lutherane
Filiala
Societăţii
„Crucea Roşie”

Nu are

Pecica

1928

Da-filială

Culturală
şi
de
binefacere
Îngrijirea
şi
înfrumuseţarea bisericii,
a cimitirului şi de
binefacere
Binefacere

Nu are

Nădlac

1926

da

Binefacere

Nu are

Nădlac

1922

Da-filială

7.

Filiala
Societăţii
„Crucea Roşie”

67
paturi

Vineşti

1925

Da-filială

8.

Filiala Societăţii
„Crucea Roşie”
Filiala Societăţii
„Crucea Roşie”
Filiala Societăţii
„Crucea Roşie”
Aşezământul de debili
mintali (Azil de copii
anormali)

Nu are

Buteni

1925

Da-filială

Binefacere
(nu
funcţionează, dar nu a
fost desfiinţată)
Recreaţia copiilor de la
oraş la ţară în lunile de
vară
Binefacere

Nu are

Sebiş

1938

Da-filială

Binefacere

Nu are

Târnova

1941

Da-filială

Binefacere

120

Ineu

1904

De stat

Ocrotirea şi educarea
copiilor debili mintali şi
înapoiaţi mintali

Reuniunea femeilor
catolice germane
Societatea pentru
misiuni catolice sociale

Nu are

Societăţi desfiinţate
Aradul Nou
1931

Filială

Nu are

Aradul Nou

Filială

Creşterea culturală
religioasă şi binefacere
Cultural-religios şi
asistenţă socială

2.
3.

4.
5.
6.

9.
10.
11.

1.
2.

Denumirea

Locuri

Localitatea

1931

Personalita-te
juridică
Da-filială

Scopul instituţiei
Binefacere

În ceea ce priveşte municipiul Arad, situaţia instituţiilor de asistenţă
socială şi de ocrotire existente în anul 1941, în conformitate cu datele
statistice furnizate de către Serviciul Sanitar şi de Ocrotire şi Prefectura
Judeţului Arad, se prezenta astfel 13:
Nr.
crt.
1.

2.

Denumirea

Locuri

Oficiul de Ocrotire al
Municipiului Arad

-

Aşezământul

40

de

Adresa în
Arad
Serviciul
Sanitar
al
Municipiului
str.
Gh.

Anul
înfiinţării
1936

Personalita-te
juridică
Comunală

1923

Stat

12

Scopul instituţiei
Ocrotirea populaţiei şi
asistenţa săracilor
Ocrotirea, instruirea şi

Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale (în continuare SJAN Arad), Fond
Prefectura Judeţului Arad- Acte administrative (1940-1945), dosar 246/1941, f. 32-33.
13
Ibidem, f. 25-27, 34.
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Nr.
crt.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

Denumirea
asistenţă pentru oarbe
Asociaţia creştină a
femeilor
Asociaţia de binefacere
civilă a femeilor
Căminul infirmilor

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

32
130

Comunitatea germană
Centrul
pentru
ocrotirea copiilor:
-Azil;
-15 colonii rurale
Kevra-Kadisha
-Căminul bătrânilor;

150

-Căminul de caritate
izr.;
-Orfelinatul de băieţi;
-Căminul de zi;

52

-Căminul fetelor
sărace;
-Dispensarul pentru
săraci;
-Popota săracilor
9.

Locuri

Federaţie pentru
ocrotirea mamei şi a
copilului
Fundaţia Elizabeta
Fischer
Asociaţia „Hachvach”

Adresa în
Arad
Bariţiu, nr. 16
Seminarul de
Teologie
str.
d-na
Bălaşa, nr. 1
str.
Sarmisegetuza
, nr. 21-23
Casa Germană
str. Voluntari,
nr. 2;
Jud. Arad

Anul
înfiinţării

Personalita-te
juridică

-

Str. Greceanu,
nr.19;
Ghica Vodă,
nr. 4-6;
Seminar, nr.8;
p-ţa Plevnei,
nr. 4;
-//-

25

-//-

14

-

17
-

Str.
Consistorului,
nr. 4
Str. Regina
Maria, nr. 12
-

însuşirea unei meserii
Colonii de vară şi
ocrotire
Azil pentru femeile
bătrâne
Azil

1939

Filială

1841

Da

1863

comunal

19
1903

Da
Stat

Asistenţă grup german
Ocrotire mame, copii şi
orfani;
Plasarea copiilor în
familii

1913

Soc. Conf.

Azil bătrâni

1610
32

Scopul instituţiei

1922

Azil bătrâni

1874

Orfelinat băieţi evrei

1938

Ocrotire copii şcolari

1937

Ocrotire

1937

Asistenţă sanitară evrei

1933
1917

Da

Cantină gratuită
Organizare dispensare şi
ocrotire

1921

Da

Orfelinat de fete izraelite

-

-

1831

Da

-

Mureşanu, nr.
10-12
C. Pop, nr.1

Asociaţie de sport şi
asistenţă
Azil de bătrâni

1884

Da

Ocrotire tineret

-

-

1924

Da

-

P. Luther, nr.
2
P-ţa
Catedralei, nr.
2
I. Calvin, nr. 1

1925

Nu

Educarea şi asistenţa
tinerelor fete
Binefacere religioasă

1925

Da

Ajutorarea săracilor
evrei

1933

Da

Asistenţa orbilor

1916

Da

Ocrotire catolici

1924

filială

Ocrotire şi asistenţă
copii

1935

Nu

1926

filială

1938
1934

Da
Nu

Îngrijirea şi ocrotirea
săracilor
Ocrotirea şi educarea
tineretului român
Asistenţa delicvenţilor
Binefacere relig.

1839

Nu

Ajutorarea săracilor

Reuniunea civilă de
binefacere
Reuniunea femeilor
române
Reuniunea femeilor
greco-catolice
Reuniunea femeilor
evanghelice lutherane
Reuniunea filantropică
a doamnelor ortodoxe
izraelite
Societatea pentru
ocrotirea orbilor
Societatea pentru
misiuni sociale
Societatea „Principele
Mircea”

20

Societatea „Oastea
Domnului” şi „Caritas”
Societatea Naţională a
femeilor ortodoxe
Societatea de Patronaj
Societatea reformată a
femeilor şi bărbaţilor
Societatea de
binefacere a femeilor
izraelite

150

-

-

-

Str. Greceanu,
nr. 20
Str.
Consistorului,
nr. 4
Str. Caragiale,
nr. 4
Str. V. Goldiş,
nr. 1
Tribunal
Str. Eminescu
Str. Plevenei,
nr. 5
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Pentru ameliorarea standardului de igienă şi sănătate publică a
populaţiei Oficiul de Ocrotire al municipiului Arad promova prin
intermediul „Secţiei Ocrotirei” opera de educaţie igienico-sanitară şi
protecţie a copiilor cu scopul de a combate mortalitatea infantilă, bolile
sociale şi infecţioase şi mai presus de toate superstiţia şi ignoranţa. În acest
scop surorile de ocrotire au desfăşurat o amplă activitate, în anul 1942, când
710 familii au fost luate în evidenţa celor ocrotite, faţă de anul 1941 când au
fost luate în evidenţă numai 399 familii. „Secţia Asistenţei Sociale” ţinea
evidenţa la zi a locuitorilor nevoiaşi avizaţi la sprijinul public, sau care
prezentau diverse probleme de ordin social, care ar fi putut să dăuneze
bunului mers al vieţii publice, de exemplu: alcoolismul, familiile
dezorganizate, problemele de caracter, cerşetoria şi neadaptabilitatea.
Ţinând cont de cazurile multiple când, în urma concentrărilor
părinţilor, copii erau lăsaţi fără supraveghere, supuşi mizeriei şi pericolului
moral, s-au luat măsuri pentru amplificarea activităţii Societăţii „Principele
Mircea” prin Căminele sale de zi pentru adăpostirea preşcolarilor. Pe
parcursul verilor, în fiecare an, s-a desfăşurat activitatea de asistenţă a
copiilor nevoiaşi lipsiţi de condiţii igienice de trai, oferindu-li-se
posibilitatea de a se bucura de aer curat şi alimentaţie sănătoasă în cadrul
unei colonii de vară 14. Cu o durată de două luni, în două serii, această
colonie care se afla în localitatea Săvârşin, constituia, în fiecare an, un prilej
de bucurie pentru aproximativ 200 copii.
De asemenea, Secţia Asistenţei a înfiinţat în anul 1942 Serviciul Social de
Spital pe lângă Spitalul de copii, venind în acest mod în sprijinul copiilor săraci şi
bolnavi sau convalescenţi. În cadrul aceluiaşi serviciu s-au desfăşurat şi mici
activităţi pentru copiii internaţi în spital, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. În scopul
ocrotirii răniţilor, Patronajul a desfăşurat acţiuni în colaborare cu Societatea
„Crucea Roşie” şi cu societăţile de binefacere locale, înfiinţând comitete de
Patronaj pe lângă spitalele de răniţi din localitate, contribuind cu daruri constând în
ţigări, cărţi poştale, alimente, obiecte de primă necesitate, cu ocazia sărbătorilor, a
plecării trupelor locale pe front sau a întoarcerii lor acasă 15.
Problemele de ocrotire şi asistenţă socială, au fost pe primul plan al
autorităţilor publice centrale şi locale, iar soluţionarea acestora s-a realizat printr-o
colaborare extinsă a instituţiilor statului cu societăţile de binefacere, reprezentate
de personalităţile vremii.

14
15

Buletinul Municipiului Arad, Anul XXI, nr. 3, Arad, 1 februarie 1943, p. 10.
Ibidem, pp. 11-12.
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Activitatea comitetului democrat evreiesc din Arad, în
arhivele arădene
Radu – Alexandru Hord,
Facultatea de Științe Socio-Umane şi Educaţie Fizică şi Sport
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad, România
E-mail: raduhord@yahoo.com

Summary
The approach adopted by me in my study regarding the existence of the
Jewish Democratic Committee from Arad wes suggested to me by Mr. Ion
Zainea, professor, dr. at Oradea University, the coordinator of my
doctorate study. The study of the existence of this political committee was
extremly, difficult because the data about it were completely absent.
Key words: committee, democrat, jewish, jew, political organization,
ideological subordonation, cultural association, Yiddish language.

Constituirea Comitetului Democrat Evreiesc în România, s-a produs
la 7 iunie 1945 şi a fost gândit ca un organism destinat să coaguleze în jurul
unui program energiile şi aşteptările populaţiei evreieşti. C.D.E. a fost o
creaţie a Partidului Comunist din România.
Formal, a fost creat cu intenţia de a reprezenta evreimea într-o ţară care
intenţiona reclădirea existenţei sale pe baze democratice şi a sfârşit trădând
interesele acesteia, devenind instrument de îndoctrinare, urmărire şi
terorizare a ei.
Şedinţa de constituire a avut loc în prezenţa a lui Vasile Luca,
secretar general al Frontului Naţional Democrat şi unul dintre secretarii C.C.
al Partidului Comunist, cu participarea a 66 de persoane. Din motive de
dependenţă de Partid şi de evitare a unor conexări etnice nedorite şi
deranjante, C.C. nu a trimis ca reprezentant un comunist evreu de la vârful
ierarhiei de partid, fie Ana Pauker sau Iosif Chişinevschi, ci l-au ales pe
Vasile Luca, (Luka László,1898-1963), secui de origine.
Armand Popper şi-a deschis discursul prin plasarea noului organism
sub semnul democraţiei în care ar urma să se dizolve toate celelalte
diferenţieri din evreimea românească şi tot el a comunicat cele patru direcţii
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în care acesta va acţiona: realizarea unităţii forţelor democratice evreieşti,
sprijin pentru guvernul dr. Petru Groza, acţiunea pentru integrarea populaţiei
evreieşti în viaţa ţării, protejarea evreilor de pericolul tentativele de racolare
din partea reacţiunii.
Din cuvântarea lui Vasile Luca se desprind clar ideile care trebuiau
promovate, prin transfer de la Partid, de către viitorul corp politico-etnic. Se
instituia culpabilizarea „partidelor istorice”, pentru că acestea n-ar fi făcut
altceva decât ar fi pregătit afirmarea fascismului; odată acestea fiind
decretate ca periculoase, se mergea mai departe pe calea atacării lor,
atrăgându-se atenţia acelor membri ai comunităţii evreieşti orientaţi înspre
„partidele istorice” că periclitează situaţia întregii evreimi. Se voia, aşadar,
din partea obştii evreieşti opţiunea politică exclusivă înspre Partidul
Comunist. „Trebuie subliniat că mai sunt astăzi evrei care îşi îndreaptă
privirile spre „istorici”, duşmanii poporului român şi al populaţiei evreieşti
şi nu spre adevăratele forţe democratice”1.
Discursul său transmitea în mod răspicat respingerea ideii că
problema evreiască ar fi posibilă prin crearea unui stat evreiesc, dar, atunci,
poziţia nu era afirmată atât de tranşant şi de agresiv pe cât va fi ulterior,
când violenţele antisioniste vor avea forme de manifestare verbale şi fizice,
până la ani de condamnări îndelungi, soldate cu moartea unor lideri sionişti.
Proiectul înfiinţării Comitetului Democrat Evreiesc, pe care
comuniştii îl vedeau subordonat directivelor lor, a generat dispute, ceea ce
nu a convenit majorităţii evreilor.
Unui asemenea proiect s-au opus şi Partidul Evreiesc al lui A. L.
Zissu, ca şi organizaţia Renaşterea, prezidată de dr. Cornel Iancu şi
dominantă în epocă. Acest comitet democratic considera totuşi majoritatea
evreilor străini de politica autohtonă, s-a confruntat cu unele doleanţe fireşti.
S-a concluzionat că acest organism nu poate fi cu adevărat democratic decât
prin participarea efectivă a tuturor organizaţiilor evreieşti şi nu poate avea
un caracter naţional evreiesc decât atunci când vor fi încadraţi numai evrei
sionişti, care pot fi în măsură să ajute la dezlegarea problemelor evreieşti.
Evoluţia evenimentelor din România a atins un apogeu în august 1946, când
s-a aflat că posibilităţile evreilor de a părăsi România vor fi drastic
diminuate, pe motiv că se sistează emigrarea în Palestina.
1

Florin-Răzvan Mihai, Organizaţii de masă în slujba P. C. R.: Comitetul Democrat
Evreiesc, 1945-1953, în Arhivele totalitarismului, XIV (2006), nr. 52-53 (3-4), p. 210. La
acelaşi organism creat de Partid pentru îndoctrinarea şi controlul evreilor din România s-a
referit şi Teşu Solomovici, în Comitetul Democrat Evreiesc – o făcătură comunistă, în
Ziua, nr. 4047 (29 septembrie 2007).
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Constituirea efectivă a Comitetului Democrat Evreiesc a avut loc la
22 iunie 1945, acest instrument al politicii comuniste în rândul evreimii din
România s-a desfiinţat în 1953, când organele de partid au considerat că
existenţa lui nu mai avea nici un rost politic.
În compunerea noii formaţiuni au intrat evrei care făceau parte din
Partidul Comunist din România, din organizaţia Uniunea Evreilor din
România, condusă de M. Sărăţeanu (desprinsă din Uniunea condusă de W.
Filderman), din Blocul Palestinei Muncitoare (format din organizaţii
sioniste de stânga: Ichud, Mişmar şi Poale Sion). C.D.E. a beneficiat de
colaborarea şi sprijinul „IKUF” (asociaţia culturală pentru promovarea
limbii şi literaturii idiş). Partidul Social-Democrat şi-a trimis reprezentanţi
în Comitet cu aproape un an mai târziu, în aprilie 1946. Conducerea era
asigurată de un comitet compus din 40 de membri (9 comunişti, 6 socialdemocraţi, 9 sionişti, 9 din UER, dintre care doi comunişti şi 7
independenţi, iar dintre aceştia 4 erau comunişti2.
În scurt timp, diverse categorii de evrei au aderat la C.D.E. Astfel la
3 iulie 1945, au aderat corpul didactic al şcolilor evreieşti din Capitală, în
aceeaşi lună, Comitetul Unic al fostelor detaşamente de muncă obligatorie şi
funcţionarii Comunităţii Evreilor.
Au aderat la C.D.E. grupările democratice evreieşti din Nordul
Ardealului. La prima conferinţă pe ţară, din iulie 1946, existau în provincie
peste 60 de secţiuni3.
În Arad, C.D.E. s-a înfiinţat în 12 august 1945. Pentru a afla
informații reale despre (C.D.E.), am accesat informaţiile din fondul C.D.E.
Arad din cadrul Arhivelor Judeţene Arad.
Am găsit numeroase documente ce relevă modul de organizare şi activitatea
comitetului pe tot parcursul existenţei lui timp de 6 ani, între 1945-1951.
Totalitatea documentelor referitoare la C.D.E. sunt cuprinse în cadrul a 8
dosare, din care voi prezenta unele aspecte relevante.
Dosar 1/1945-1947
Conform celor conţinute în dosar am aflat că organizaţia C.D.E.
Arad a fost înfiinţată în 1945, având ca membrii conducători şi fondatori pe:
Renyi Tiberiu, Leichtmann Andrei, Szigeti Oscar, Brann Ladislau, Weisz
Pavel şi Seiler Ladislau. Din cadrul acestei organizaţii se distinge şi o aripă
tânără, sub denumirea de Tineretul Comitetului Democrat Evreiesc
(T.C.D.E.) al cărei prim conducător a fost Feldmann Victor şi care în anul
2

Hary Kuller, Evreii din România anilor 1944-1949-evenimente, documente, comentarii,
Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România. Centrul pentru Studiul Evreilor din
România, Editura Hasefer, Bucureşti, 2002, p. 98.
3
Hary Kuller, op. cit., p. 469.
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1948 avea în componenţă aproximativ 80 de membrii. În acelaşi document
am aflat despre înfiinţarea organizaţiei de femei a C.D.E. în vara anului
1946. În acelaşi an s-a înfiinţat şi o organizaţie culturală evreiască, numele
apărut în documente fiind prescurtat „IKUF”, ocupându-se de promovarea
limbii şi literaturii idiş, pe plan local, organizând
conferinţe pe tema
evreilor. O astfel de conferinţă este organizată în februarie 1947, cu tema
„Problema evreilor la tratatele de pace în decursul secolului trecut”,
susţinută de către Haber Ladislau4.
Ca şi în restul ţării şi la Arad exista o filială a organizaţiei sioniste
Ichud, care era numită „Bettarism”, care facilita emigrarea evreilor doritori
în Palestina. Astfel, în luna februarie a anului 1947 erau înscriş pe listă 26
persoane pentru emigrare. Transportul persoanelor era preconizat cu plecare
din Timişoara în Iugoslavia de unde va fi direcţionat mai departe spre
destinaţie 5. Din bogata activitate a C.D.E. din Arad se fac menţionări despre
o acţiune din februarie 1947, prin care sunt aduşi şi plasaţi în Arad un număr
de 100 de copii rămaşi orfani în urma Pogromului din Iaşi6.
În acelaşi dosar se fac referiri la modificările ce au avut loc la
nivelul conducerii C.D.E. Arad, fiind numit un nou preşedinte, în persoana
lui dr. A. Hersch, care a luat locul preşedintelui T. Renyi şi un nou secretar
dr. A. Holdzieher în locul lui Brann Ladislau7.
Înscriindu-se în puternicul curent sionist care antrena o parte a
evreilor din Arad, fapt ce nu convenea membrilor C.D.E., în 12 octombrie
1947, are loc un miting pro-sionist, organizat de Ichud, unde printre alţii a
luat cuvântul şi D. Haezrachi, evreu venit din Palestina8.
Dosar 2/1948
În prezentul document, este menţionată data de 18 aprilie 1948 când
a avut loc o acţiune a C.D.E şi „IKUF” cu ocazia comemorării a trecerii a 50
de ani de la marea răscoală a evreilor din Ghetoul din Varşovia. Persoana
delegată din partea C.D.E. să se ocupe de organizarea evenimentului a fost
ing. Albert Adam, el fiind responsabilul cu probleme culturale a
organizaţiei. Acest eveniment este organizat în incinta şcolii evreieşti cu
predare în limba idiş, participând un număr de aproximativ 250 de persoane.
Cu acest prilej s-au cântat, în limba idiş cântece patriotice precum „ Es
brent” , „Cântecul partizanilor evrei”, „Marşul lui Stalin” şi s-a recitat în
4

Arhivele Naţionale - Serviciul Judeţean Arad, fond Comitetul Democrat Evreiesc Arad,
dos.1/1945-1947, f. 7.
5
Ibidem, f. 16.
6
Ibidem, f. 25.
7
Ibidem, f. 35.
8
Ibidem.
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idiş, poemul lui Iţig Fefer, „ Umbra ghetoului varşovian”. De remarcat că tot
aici au fost prezentate cântece şi poezii şi în limba maghiară, limbă vorbită
de evreii arădeni9.
Este demn de semnalat faptul că în acelaşi dosar se fac referiri la
faptul că C.D.E susţine curentul revoluţionar al tineretului din România,
trimiţând un număr de 5 tineri evrei, (din păcate numele lor nu este
menţionat în document), pe şantierul naţional de construire a căii ferate
Salva – Vişeu, pe o perioadă de doi ani jumătate10.
În martie 1948 s-au înfiinţat două ziare ale C.D.E Arad, „Unirea”,
cotidian în limba română şi „Egyseg”, în limba maghiară, tot atunci îşi
lansează o publicaţie proprie numită „IKUF-Bleter”, în limba idiş. Aceste
ziare trebuiau să servească nevoilor de informare, documentare, lămurire şi
îndrumare în orizontul comunist, în limba maternă naţionalităţilor
conlocuitoare.
Ziarul „Unirea”, consemna în primii ani de apariţie preocupări purevreieşti, precum problema alia-lei şi a Palestinei, determinându-i pe
comunişti să afirme, că ziarul a ajuns să semene cu un oficios sionist11.
În 1948 la un număr de 12.000 de evrei arădeni, erau un număr de 200 de
abonamente la ziarul „Unirea”, 200 de abonamente la „IKUF-Bleter” şi 150
la „Egyseg”. Pe lângă acest număr de abonamente, respectivele ziare mai
erau procurate din chioşcurile de difuzare a presei, ceea ce făcea ca tirajul
lor să crească considerabil.
În acelaşi document se fac menţiuni despre o remaniere a conducerii
filialei C.D.E. Arad, care a avut loc în mai 1948 şi în urma căreia a rezultat
o nouă conducere:
- preşedinte: Renyi Tiberiu
- secretar general: dr. Hersch Andrei
- resortul organizatoric: dr. Goldzieher Albert
- resortul administrativ: Reisz Iosif
- resortul tineret: Baroth Adalbert, Kohn Ecaterina, Pascal David
- resortul cultural: Tambur Vladimir
- îndrumător: Rosinger Elemer (înlocuit ulterior cu dr. Weinstein Vasilie)12.
Menţionării importante în acelaşi dosar 2 se fac despre o întrunire
politică evreiască la care a participat printre alţii şi secretarul C.D.E. Timiş,
Adler Eugen, precum şi deputatul evreu din Bucureşti, Leibovici Ştefan. La
9
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această întrunire printre alte probleme un accent deosebit s-a pus pe găsirea
unui mijloc de ajutorare financiară a noului înfiinţat stat Israel. Se mai fac
menţiuni despre o strânsă colaborare între Partidul Muncitoresc din
România şi Partidul Comunist din Israel13.
În acea perioadă numeroşi evrei arădeni care au fost comercianţi,
proprietari de ateliere meşteşugăreşti, birtaşi, erau actualmente şomeri în
urma aplicării Decretului de Naţionalizare a principalelor mijloace de
producţie din 11 iunie 1948. Astfel o problemă importantă a activităţii
C.D.E. Arad, a fost axată pe această temă, urmărindu-se locurile de muncă
şi plasarea şomerilor evrei în aceste locuri în funcţie de pregătirea lor (vezi
anexe).
În documente se aminteşte că la data de 7 noiembrie 1948 au fost
plasaţi în câmpul muncii un număr de 11014 şomeri, majoritatea fiind
ancajaţi ca muncitori necalificaţi.
În acelaşi dosar întâlnim o evidenţă a modului de repartizare a
elevilor de origine evreiască în clasele primare şi secundare de la Liceul de
băieţi, „Moise Nicoară” şi de la Liceul de fete, „Ghiba Birta”.
Liceul de băieţi „Moise Nicoară”: - clasa 1 - 21 elevi
- clasa 2 – 29 elevi
- clasa 3 - 19 elevi
- clasa 4 – 18 elevi
- clasa 5 - 13 elevi
- clasa 6 – 14 elevi.
Liceul de fete „Giba Birta”: - clasa 1 - 25 elevi
- clasa 2 – 21 elevi
- clasa 3 - 29 elevi
- clasa 4 – 15 elevi
- clasa 5 - 11 elevi
- clasa 6 – 9 elevi 15.
Dosar 3/1949
Din documentele acestui dosar se remarcă activitatea „IKUF”-ului
arădean care în data de 13 ianuarie 1949 a tradus şi prelucrat în limba idiş
Rezoluţia Comitetului Central al P.M.R, rezoluţie prezentată membrilor
evrei ai C.D.E. Arad. O altă activitate a „IKUF” menţionată în actele vremii,
este din data de 12 februarie 1949 când are loc la Ateneul arădean un miting
la care printre alţii a participat şi evreul Wexler, membru al C.C. al C.D.E.
13
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de la Bucureşti. La încheierea mitingului a fost prezentată o piesă de teatru
şi un recital de cântece în limba idiş16.
În luna mai ale aceluiaşi an, sunt prezentate în documente, alte două
acţiuni culturale ale „IKUF”. Astfel în data de 7 mai are loc o conferinţă cu
tema „Lupta pentru pace a literaturii progresiste în limba idiş”, iar la 21 mai
o nouă conferinţă unde se prezintă importanţa şi rolul „IKUF”-lui în viaţa
culturală şi politică a României17.
În luna iunie a anului 1949, se face un schimb de experienţă între
membrii „IKUF” Arad şi cei ai „IKUF” Timişoara, prin deplasarea unui
număr important de membrii arădeni la Timişoara.
„IKUF”-ul arădean este interesat de a aduce trupe de teatru evreieşti şi de a
organiza spectacole pentru publicul evreiesc arădean. Astfel la 10 iulie 1949
are loc o reprezentaţie a Teatrului Evreiesc de Stat din Bucureşti, în faţa
unui numeros public.
În aceleaşi documente se fac menţiuni despre apariţia unui nou ziar
evreiesc, în limba maghiară, la Arad, „Uj Ut”, care apare alături de celelalte
ziare evreieşti18. Dintre articolele prezentate în presa vremii se face referire
la ajutorul dat de comunităţile ortodoxe şi neologe evreieşti, atât la azilul de
bătrâni (unde erau îngrijiţi 93 de persoane vârstnice) cât şi la cele două
orfelinate ce aveau să fuzioneze în iulie 1949. Aceaşii conlucrare între cele
două comunităţi o întâlnim şi în cazul problemei clădirii şi a băii rituale, a
cărei stare era deplorabilă şi necesita reparaţii capitale în cel mai scurt
timp19.
Este remarcant notificările făcute în perioada de 23 august când un
număr de peste 200 de membrii C.D.E. sunt mobilizaţi pentru a participa şi
ei la defilarea organizată cu prilejul acestei sărbători naţionale. Se
consemnează că au existat dificultăţi de natură financiară în organizarea
acestei acţiuni care a fost făcută sub îndrumarea directă a tov. Reisz Iosif,
responsabil administrativ al C.D.E. Arad20.
În 12 septembrie 1949, este menţionat în acelaşi dosar, fuziunea
dintre cele două comunităţi, cea ortodoxă şi cea neologă, arădene. La
conducerea noii entităţi a fost ales ca preşedinte dr. Iosif Singer din Arad,
iar secretar tov. Radu Schillinger, din Pădureni21.
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Din documentele C.D.E.-ului din toamna anului 1949, se observă o
nouă orientare politică prin care este combătut sionismul, fiind numit „arma
otrăvitoare a burgheziei evreieşti”, totodată membrii organizaţiei C.D.E.
luptau pentru reducerea numărului de emigrări în Israel, alcătuindu-se grupe
de „lămuritori”care mergeau acasă la evrei să-i lămurească să renunţe la
emigrare22.
În acelaşi dosar sunt notificate noi acţiuni ale „I.K.U.F.”- lui. Prima
este organizată în sala Ateneului Popular „Nicolae Bălcescu”, din Arad unde
echipa artistică a „I.K.U.F”, din oraş prezintă piesa de teatru în limba idiş
„Mazltoff”, scrisă de Solem Alechem. La acest eveniment a luat parte şi
secretarul general al „I.K.U.F” Bucureşti, Dubovitz, alături de un numeros
public. O altă acţiune este la data de 3 octombrie 1949, unde în cadrul unei
conferinţe s-au prelucrat probleme referitoare la influenţa misticismului şi
obscurantismului, asupra populaţiei evreieşti. Tot atunci s-a discutat
necesitatea unei mai bune cunoaşteri a limbii idiş de către evreii arădeni,
propunându-se înfiinţarea unei catedre de limbă idiş. Aceasta s-a constituit
la 26 octombrie 1949, la care s-au înscris peste 150 de cursanţi, ea fiind
condusă de către profesorul Osias Weitzer. Pe aceeaşi temă se înfiinţează la
sfârşitul anului un curs seral de dezbateri politice la care sunt abordate teme
ca: „Critica şi autocritica” şi „La sarcini noi, metode noi”, susţinute de
Pinter Lili şi Mozes Eugen23.
În ultima parte a prezentului dosar sunt prezentate caracterizările
rabinilor arădeni, la iniţiativa conducerii C.D.E.-ului local:
- Schőnfeld Nicolae, prim-rabinul comunităţii neologe, era un om cu
puternice mentalităţi burgheze, util deoarece realiza traduceri din limba idiş
pentru organizaţiile evreieşti locale.
- Brisc Artur, rabinul ortodox al Aradului, cu domiciliul lângă sinagoga
ortodoxă, pe str. Bariţiu nr.8, caracterizat ca nefiind fanatic religios şi
neavând manifestări naţionaliste.
- Guttman Ignaţie, conducătorul casei de rugăciune Bet Izrael, locuind pe
str. Rădulescu nr.5, este un religios fanatic, fiind animat de idei puternic
naţionaliste.
- Stern Iosif, conduce casa de rugăciune din str. Rădulescu, fiind o fire
extrem de religioasă şi un naţionalist convins.
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Tot aici este menţionat faptul că în această perioadă în localităţile cu
populaţie evreiască din judeţul Arad, nu mai există rabini, numai cantori,
fiind menţionat cantorul de la Săvârşin Heller Henric24.
Dosar 4/1950
La începutul acestui cumul de documente este prezentată structura
organizatorică a Comitetului Judeţean Arad al C.D.E. la data de 13 ianuarie
1950:
- secretar: Schwartz Ladislau
- organizator: Weisler Elisabeta
- responsabil sectorul evidenţă: Eibenschütz Ştefan
- responsabil cultural: Levai Hedviga
- responsabil administraţie şi finanţe: Reisz Iosif
- membrii: Schillinger Radu, Steiner Ecaterina, dr. Singer Iosif, Finksler
Irina, Marmor Cecilia, Haras Eugen, Mozes Eugen, Waldner Ileana,
Salamon Gheza25. (vezi anexe)
La 20 februarie, are loc o întâlnire organizată de C.D.E. Arad, cu
membrii comunităţii evreieşti, la care secretarul Schwartz Ladislau prezintă
rolul C.D.E.-ului în viaţa evreilor. Din această prezentare se desprind
următoarele: „Considerăm că o sarcină principală a Comitetului nostru este
de a mobiliza întreaga populaţie muncitoare evreiască, alături de celelalte
naţionalităţi conlocuitoare pentru victoria definitivă a forţelor păcii”. În
continuare alocuţiunii, vorbitorul face următoarele referiri: „Apreciind lupta
contra naţionalismului burghez sub forma sa sionistă sau sub orice formă sar manifesta, vom continua să luptăm mai intens şi să căutăm noi metode
potrivite diferitelor camuflaje ale duşmanului de clasă26 ”.
Dintr-un raport al C.D.E. Arad din data de 30 martie 1950 spicuim
informaţii despre numărul de persoane de etnie evreiască. Astfel la acea dată
mai erau doar 10.000 de evrei număr redus faţă de numărul din anul 1948
cânt totalizau 12.000 de persoane27.
La o următoare şedinţă de lucru a C.D.E.-ului, participă din partea
C.C.-ului Bucureşti, ca delegat tovarăşul Fischer Dezideriu care arăta că la
„I.K.U.F.” Arad exista un „cuib” de sionişti care în marea lor majoritate
doreau să emigreze în Israel. Tot el remarca greutăţile şi lipsurile muncii de
organizaţie, spunând următoarele: „Munca nu este suficient planificată ,
lipseşte o continuitate a muncii. Comitetul de muncă nu este îndestulător,
24
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deci trebuie mult îmbunătăţit. Lipsa de vigilenţă revoluţionară persistă încă
şi astăzi în munca noastră. Datorită acestei slăbiciuni ne confruntăm cu o
serie de lipsuri şi greutăţi ca şi în cazul „I.K.U.F.”-ului”.
Tovarăşul Fischer, în continuarea cuvântării face referiri la problema
şomajului în rândurile populaţiei evreieşti, combaterea acestuia fiind
realizată prin găsirea şi încadrarea lor în locuri de muncă adecvate pregătirii
lor, într-un număr cât mai mare posibil28. (vezi anexe)
În conţinutul aceluiaş dosar am întâlnit informaţii prezentate în
cadrul unei şedinţe despre o nouă reorganizare a colectivului C.D.E. de la
data de 31 iunie 1950. Noua schemă şi numărul de membrii arăta astfel:
- colectivul propagandă: 25 tovarăşi
- colectivul presă: 10 tovarăşi
- colectivul artistic: 6 tovarăşi
- colectivul administrativ: 15 tovarăşi
- colectivul evidenţă: 4 tovarăşi.
În cadrul aceleaşi şedinţe într-un raport se fac referiri la motivele
emigrării unui număr de 5 membrii importanţi ai C.D.E.-ului arădean.
Tovarăşul Scheer afirmă că dorinţa sa de emigrare se bazează pe
găsirea unui nou loc de muncă în Israel, mai bine plătit decât cel din
România. Tovarăşul Pilis afirmă că plecarea lui este impusă de dorinţa soţiei
de emigrare în Israel, care în caz contrar se desparte de el şi îşi destramă
familia. Tovarăşul Csulah motivează plecarea sa ca o dorinţă de muncă şi de
luptă contra capitalismului. Tovarăşul Wechsler doreşte să plece în Israel
pentru reântregirea familiei, acolo fiind plecaţi toţi membrii familiei.
Tovarăşul Atlasz motivează plecarea pentru găsirea unui loc de muncă mai
bine plătit faţă de cel de vânzător de ziare de aici, care nu-i asigură traiul
decent de zi de zi lui şi familiei29.
Deşi s-au purtat discuţii de lămurire cu aceşti membrii ai
organizaţiei, ei au fost hotărâţi şi au anunţat că nu renunţă pentru nimic la
visul lor de emigrare în Ţara Sfântă.
În cadrul unei întâlniri a C.D.E.-ului din data de 25 octombrie 1950
se stabileşte lista candidaţilor la Sfaturile Populare din judeţ, din partea
organizaţiei. Cap de listă erau secretarul Schwartz Ladislau şi Preşedintele
Comunităţii dr. Singer Iosif, urmaţi de Gutman Iosif, Sala Adalbert, Bakacs
Adalbert, Somogyi Gheorghe, Varjas Adalbert, Salamon Eugen. Tot atunci
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s-au stabilit membrii din Comisia Electorală care erau tovarăşii Halmos şi
Eisenberger30.
Informaţii despre modul de organizare a echipelor care se ocupau cu
munca de lămurire a evreilor de a nu emigra, am întâlnit într-un proces
verbal din cadrul aceluiaşi dosar. Astfel se evidenţiază trei forme de
desfăşurare a acestei activităţi: munca de lămurire de la om la om, pe
cartiere; munca de lămurire de la om la om, pe fabrici şi întrepinderi; munca
de lămurire de la om la om, în sânul intelectualilor31.
Către sfârşitul anului 1950 în cadrul „I.K.U.F.” Arad se există un
număr mare de neajunsuri puse pe seama necunoaşterii limbii idiş şi nici
stăpânirea limbii române, a peste 95% din îndrumătorii acestei organizaţii,
marea lor majoritate exprimându-se cel mai bine în maghiară. O soluţie
găsită la această problemă a fost aducerea pe bază de voluntariat de evrei
din Cernăuţi, vorbitori de idiş, pentru a fi cooptaţi în rândurile organizaţiei32.
Printre documentele aceluiaşi dosar, am găsit referiri despre o
şedinţă publică din 2 decembrie 1950, a C.D.E. ţinută în scop
propagandistic, în care se făcea referire la alegerile pentru Sfaturile
Populare, care urmau să se desfăşoare în data de 3 decembrie. La această
întrunire au luat cuvântul tovarăşi din conducerea C.D.E. Arad, în limba
română a vorbit tovarăşul Guttman Iosif iar în limba idiş activistul
Cernovitz Moise33.
La plenara Comitetului C.D.E. Arad de la sfârşitul anului, printre
altele se hotărăşte ca următoarele demascări ale persoanelor ce doreau să
emigreze şi a burghezilor, duşmanii de clasă ai regimului democratic, să se
facă în mod public, fiind astfel vizibilă o accentuare a luptei Comitetului
împotriva ideologiei sioniste precum şi a naţionalismului burghez. Pentru a
combate sionismul şi propaganda burgheză trebuie să se ia măsuri de
întărire a muncii tematice de cunoaştere a atmosferei politice în rândul
populaţiei evreieşti precum şi a frământărilor din interiorul C.D.E.-ului,
fiind necesare întărirea legăturilor cu Comitetul Judeţean al P.M.R. În final
se face o evaluare a anului, remarcându-se că 285 de evrei s-au angajat, dint
totalul populaţiei evreieşti care a scăzut la 9.000 de persoane numai în luna
ianuarie au fost 22 de angajaţi 11 femei şi 11 bărbaţi34. (vezi anexe)
Dosar 5/1951
30
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La începutul anului 1951 în comitetul C.D.E. apar noi modificări,
notificate în paginile de început acestui dosar. Astfel:
- secretar: Schwartz Ladislau
- organizator: Bakacs Ştefan
- responsabil colectiv evidenţă: Heisler Elisabeta
- responsabil colectiv cultural: Schreiber Livia
- responsabil colectiv administrativ şi finanţe: dr. Singer Iosif
- membrii: Gerstl Mauriţiu, Weil Iuliu, Gerstl Dezideriu, Fürst Olga,
Eibenschütz Agneta, Schächter Iosif, Izsak Ludovic, Varjas Adela,
Wirtschafter Nicolae, Pinter Lili, Schorr Reghina, Farkaş Lazar, Miklos
Margareta, Deutsch Mihai, Lerner Eva, Veinfeld Adalbert, Lerner Paul,
Iakubovits Isac, Molnar Ervin, Adler Maximilian35.
La sfârşitul lunii ianuarie are loc o consfătuire a conducerii C.D.E. la
care se propune organizarea lunară a unei şedinţe de instructaj, la care să
participe obligatoriu toţi membrii organizaţiei. Această activitate trebuia să
aibă ca rezultat eficientizarea muncii de lămurire de la om la om dusă în
scopul combaterii emigrărilor, mai ales în noul context al intensificării
manifestărilor prosioniste lansate de postul de radio „Vocea Israelului”. Se
remarcă ca un minus al activităţii organizaţiei faptul că la Arad nu există
învăţământ de limbă idiş36.
În perioada următoare în cadrul intensificării creşterii importanţei
ridicării nivelului politic şi ideologic al activităţii C.D.E. Arad, este de
remarcat ajutorul dat de C.C. Bucureşti al organizaţiei prin desele deplasări
ale unor membrii de birou, în special a tovarăşului Feldman Bercu care cu
sfaturi şi ordine precise a îmbunătăţit activitatea filialei arădene. Din
discursurile lui Feldman se desprinde ideea că mulţi evrei vor renunţa la
emigrare dacă vor beneficia de locuri de muncă decente, problema încadrării
a lor în muncă fiind una din marile probleme a organizaţiei locale şi
centrale. În spiritul acestor indicaţii, în document se arată că la Arad se
găseşte o rezolvare parţială a acestei probleme prin înfiinţarea unei
cooperative meşteşugăreşti, cu munca la domiciliu numită „Voinţa37”.
O veche problemă a organizaţiei locale este faptul că numărul
demascărilor elementelor dornice de emigrare precum şi a rămăşiţelor
burgheze din societate este redus datorită faptului că tovarăşii angajaţi în
aceste activităţi nu dau dovadă de combativitate politică.
35
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Un exemplu pozitiv în soluţionarea acestor probleme este tovarăşul Kahana
Samuel, redactorul ziarului evreiesc de limbă maghiară „ Uj Ut”. El sublinia
necesitatea continuării verificării verbale a activiştilor angajaţi în munca de
combatere a sionismului precum şi lămurirea ideologică a maselor
muncitoare evreieşti şi o atenţie deosebită a membrilor C.D.E. în scopul
evitării infiltrării în rândurile lor a unor elemente duşmănoase şi de rea
credinţă.
În scopul îmbunătăţirii activităţii organizaţiei de combatere a
tendinţelor negative de emigrare se hotărăşte suplimentarea de la 40 la 80 a
numărului de lămuritori, împărţiţi în echipe. Ei aveau misiunea de a merge
săptămânal la cel puţin patru case de evrei din totalul de 2500 de case de
evrei din Arad, notificare din documentele C.D.E. de la data de 30
noiembrie 195138.
Dosar 6/1951
La data de 30 septembrie în cadrul unei şedinţe a fost întocmit un
plan de muncă al colectivului de încadrare în muncă al C.D.E. pe trimestrul
IV. Pentru popularizarea
realizării Planului Cincinal, la şedinţele
colectivelor şi cu lămuritorii se va prelucra împortanţa planului, alături de
îndemnurile de încadrare în muncă. Se vor lua şi următoarele măsuri:
Se vor încadra în muncă 80 de evrei, iar în cursul acestui trimestru se
va ajuta cooperativa nou înfiinţată, „Voinţa” să devină rentabilă, luând
legătura cu toate forurile (Sfatul Popular, U.P.M., U.F.D.R.) pentru
dezvoltarea ei.
Se va continua urmărirea evidenţei a celor neîncadraţi în muncă şi în
limita posibilităţilor se va controla comportamentul persoanelor încadrate în
câmpul muncii, în cazul unor plângeri juste ale noilor angajaţi se va încerca
rezolvarea plângerilor.
Se va trimite lunar câte un articol despre realizările colectivului de
încadrare al C.D.E. la ziarele centrale ale partidului şi se vor scrie două
articole despre tovarăşii recalificaţi cu rezultate bune şi despre noii
cooperatori.
Se va intensifica munca de lămurire pentru a obţine 5 renunţări la
emigrare, şedinţele de colectiv se vor ţine odată pe lună, trasându-se sarcini
concrete fiecărui tovarăş, mărind colectivul cu încă 2 tovarăşi pentru
îmbunătăţirea muncii.
Se vor trimite rapoartele lunare şi situaţiile cerute din partea C.C.39
ului . (vezi anexe)
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Printre documentele prezentului dosar apare o menţiune în urma unei
şedinţe a Comitetului C.D.E. de la începutul lunii decembrie 1951, în care
se specifică apariţia unor greutăţi în plasarea evreilor cu tendinţe de
emigrare în locuri de muncă corespunzătoare pregătirii profesionale.
Dintre motivele care stăteau la baza emigrării evreilor sunt cele de
restructurare a personalului administrativ şi tehnic din marile întreprinderi
din oraş. Totuşi, prin preocuparea organizaţiei au fost înregistrate şi trei
renunţări de emigrare de la persoane care au beneficiat de un loc de muncă
corespunzător40.
În aceeaşi lună în cadrul dării de seamă anuale a organizaţiei se face
menţiunea că membrii C.D.E. au misiunea de a veghea şi urmării
întreţinerea unei atmosfere corespunzătoare din punct de vedere politic şi
ideologic în sânul populaţiei evreieşti. În acest spirit evreii arădeni vor avea
misiunea de a semnala organizaţiei ieşirile şi abuzurile antisemite, luându-se
măsuri de rezolvare a acestor probleme. Se vor urmării manifestările
duşmănoase ale sioniştilor ce vor fii demascaţi în plenul organizaţiei şi în
cele trei organe de presă ale organizaţiei. O preocupare deosebită a C.D.E.
va fii descoperirea manifestărilor cosmopolite, pătrunse mai ales în
rândurile micilor burghezi, manifestate mai ales prin prezentarea exagerată a
bunăstării din ţări capitaliste ca S.U.A, Israel, Anglia, etc. Prin munca de
lămurire a organizaţiei se încearcă introducerea unei reticienţe a populaţiei
faţă de imperialiştii americani, englezi şi a adepţilor din Israel.
O importanţă deosebită se acordă noului mod de organizare a
C.D.E., prin împărţirea pe mai multe colective cum sunt:colectivul de
propagandă şi agitaţie; colectivul de încadrare în muncă; colectivul
administrativ-finanţe; colectivul de evidenţă a organizaţiei41.
În paginile de final ale acestui dosar sunt prezentate unele din
demascările făcute de membrii C.D.E. Arad. Tovarăşul Wirtschafter
Nicolae, membru în Comitetul organizaţiei şi muncitor la uzina „30
Decembrie” a demascat un agent al duşmanului de clasă, pe Aszodi Nicolae,
sionist, muncitor la aceeaşi uzină, un adept al emigrării şi opozant al
prieteniei româno-sovietice. Un alt denunţ a fost acel al tovarăşei Lӧwinger,winger,
salariată la Trustul Lemnului Arad, care îl deconspiră pe profesorul Olaru
Remus de la Şcoala Metalurgică din Arad, care în diferite ocazii a avut ieşiri
antisemite42.
Dosar 7/1952
40

41

42

Ibidem, dos. 6/1951, f. 186.
Ibidem, f. 187-189.
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Prezentul dosar, ca volum este cel mai mic din cele opt dosare
cercetate ale fondului, având un număr de numai 45 de file faţă de altele
care conţin peste 200 de file.
În cadrul Conferinţei Biroului C.D.E. Arad, din data de 7 ianuarie
1952 s-au discutat probleme de actualitate pentru acea perioadă, printe care
enumerăm:
- „ Importanţa donării de sânge din partea populaţiei evreieşti.”
- „ Comemorarea morţii marelui Lenin.”
- „ Solidaritatea internaţională a tineretului.”
- „ Ziua Internaţională a femeii.”
- „ Revoluţia Culturală în R.P.R.”
La aceaşi întrunire sunt menţionate realizările ehipelor de membrii
responsabili cu munca de lămurire împotriva emigrării, desfăşurată în
cartierele evreieşti, la locurile de muncă ale evreilor, la manifestările publice
specifice etniei şi prin imformarea vizuală la gazetele de perete, precum şi
prin mass-media. Astfel s-a reuşit scoaterea de sub „mârşava” propagandă
sionistă a unui număr de peste 3.000 de persoane, dintre care în jur de 1.000
numai în cursul anului trecut. Dintre cei care au luptat pentru aceste
împlinirii au fost evidenţiaţi în plenul conferinţei următorii tovarăşi:
Wirtschafter Nicolae, Weinrt Géza, Schafter Margareta, Reisz Iosif şi
Molnar Ervin şi alţii43.
În documentele arhivistice ale dosarului am descoperit scurte
caracterizări ale celor doi rabini care oficiau în sinagogile atât cea neologă
cât şi cea ortodoxă din Arad.
Dr. Schӧwinger,nfeld Nicolae, rabinul comunităţii neologe, este prezentat ca
fiind o persoană „refractară”, materialistă, oportunistă, necesitând
supraveghere şi lămurire de a nu emigra. Se cere formarea unui comitet
bisericesc care împreună cu activiştii organizaţiei trebuie să controleze
întreaga activitate şi orientare a acestui rabin.
Rabinul ortodox Müller Paul este caracterizat ca fiind un om cu caracter
măsurat şi liniştit, dar după părerea activiştilor, avea un minus în educaţia sa
politică, fapt ce l-a determinat să emigreze mai târziu în Israel. Această
hotărâre nu a fost privită cu ochi buni de ceilalţi salariaţi clericali ortodoxi
ce şi-au văzut de muncă şi nu doresc o emigrare în altă ţară44.
Se remarcă o bună conlucare între C.D.E. şi U.T.M. (Uniunea Tineretului
Muncitoresc), relevată prin trimiterea la 10 ianuarie 1952 a unui număr de
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Ibidem, dos. 7/1952, f. 7-8.
Ibidem, f. 38.
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10-15 tineri U.T.M-işti la sediul organizaţiei evreieşti, în scopul organizării
şi desfăşurării de activităţi politice comune45.
Dosar 8/1952
Primele notificări din acest dosar apar la data de 16 ianuarie, când
are loc o şedinţă a Biroului C.D.E unde sunt trasate printre altele şi noi
sarcini politico-organizatorice:
- ridicarea nivelului politic pe întreaga linie a muncii comunităţii.
- educarea politică administrativă şi culturală a angajaţilor evrei.
- punerea accentului pe educarea politică a consilierilor.
Tot atunci se face o prezentare de către tovarăşul Beldeanu de la
Bucureşti, secretar al partidului, a hotărârilor Comitetului Regional al
P.M.R. pe trimestrul I al anului 1952, schiţând şi modul de aplicare a
acestora.
- în cinstea Conferinţei Regionale a P.M.R., toate organizaţiile, împlicit şi
C.D.E-ul trebuie să fie pregătite să prezinte raportul de activitate.
- pentru ridicarea nivelului ideologic şi politic al membrilor de partid, se vor
face propuneri pentru şcolarizarea pe timp de 6 luni a noilor activişti.
- citirea ziarelor politice evreieşti să devină obligatorie zilnic.
- educarea maselor să se facă în spiritul dragostei faţă de patrie, cu
recunoştinţă şi iubire faţă de eliberatorii noştri sovietici, faţă de genialul
conducător al oamenilor muncii din ţările socialiste, tovarăşul Stalin.
- recunoaşterea meritelor deosebite ale stahanoviştilor şi fruntaşilor în
muncă.
Sunt menţionaţi cu realizăril lor un număr de 4 tovarăşi: Glück
Alexandru care a avut 17 inovaţii, Fischer Simion, care îşi depăşea norma
de lucru cu 80-100% şi Deutsch Lili care îşi depăşea norma cu peste 75% şi
Erdӧwinger,s Elisabeta cu depăşiri ale normei cu 115% 46.
În raportul C.D.E din 19 ianuarie se fac următoarele menţiuni privind
populaţia muncitoare evreiască:
- se poate constata atitudinea sănătoasă faţă de muncă a evreilor muncitori.
- o mică parte a evreilor nu s-au încadrat în muncă, considerând a fii o
piedică în cazul emigrării.
Dintre măsurile propuse este şi aceea de continuare a procesului de
rusificare a populaţiei evreieşti, angajându-se de către Comitetul
organizaţiei, un profesor de limba rusă. O altă măsură propusă de tovarăşul
Singer Iosif este necesitate înfiinţării unui colectiv artistic-prpagandistic, în
45
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limba idiş. Scopul lui era de atragere a elementelor religioase şi de
îndepărtare de propaganda sionistă a evreilor47.
În 4 aprilie apar unele modificări mai ales în cadrul membrilor și a
funcțiilor din comitetul C.D.E. În tabelul nominal apar următorii:
- Schwartz Ladislau - secretar
- Bakács Ştefan – responsabil organizatoric
- Schreiber Livia - responsabil încadrare în muncă
- dr. Singer Iosif - responsabil cu munca de comunitate
- membrii în biroului: Gerstl Mauriţiu, Izsak Ludovic
- membrii în comitet: Fürst Olga, Wirtschafter Nicolae, Pinter Lili, Schorr
Reghina, Fárkas Lazar, Deutsch Mihai, Eibenschütz Agneta, Weil Iuliu,
Lerner Paul, Iakubovits Isac, Molnar Ervin, Veinfeld Adalbert, Schächter
Iosif, Adler Maximilian, Heisler Elisabeta48. (vezi anexe)
La şedinţa ordinară de birou a C.D.E.-ului din 17 iulie se
menţionează că în conformitate cu dispoziţiile C.C. vor trebuii eliminaţi din
conducerea comunităţii toţi cei care nu au renunţat la emigrarea în Israel.
Tot atunci se arată că există minusuri privind activitatea culturală a C.C.ului, deoarece membrii lui nu acordă atenţia cuvenită promovării creaţiilor
artistice provenite de la nivel local. Pentru întărirea acestor informaţii se dă
exemplu nepublicarea de către ziarul „Uj Ut” a scenetei lui Pilisi Geza,
intitulată „Când hienele se târguiesc”, care avea un puternic accent
antisionist49.
Într-un raport al C.C. al P.M.R. din 1 august se fac notificări legate
de şcolile cu predare în limba idiş din întreaga ţară. Se subliniază
următoarele: „Evreii vorbitori de idiş şi doritori să înveţe carte în limba
maternă au consfinţită această posibilitate în Proiectul de Constituţie.
Şi în prezent în diferite părţi ale ţării există şcoli cu predare în idiş sau cu
catedră de idiş ”50.
În planul de muncă în legătură cu popularizarea Proiectului de
Constituţie al R.P.R. pe luna august, înregistrat de C.D.E regionala Arad la
data de 5 august se prevăd următoarele acţiuni, data la care vor fi intreprinse
şi cine răspunde de îndeplinirea lor:
1. În cadrul muncii de lămurire se vor organiza şedinţe de pregătire
cu membrii echipelor ce duc munca de lămurire, fiecare echipă primind 3
case de vizitat săptămânal. Se vor difuza 100 de broşuri a Proiectului de
47
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Constituţie, primite de la Consiliul Orăşenesc al F.D.P. Se vor face 30 de
abonamente la presa politică evreiască. Organizarea de şedinţe cu cetăţenii,
salariaţii şi clerul pentru popularizarea Proiectului de Constituţie.
Organizare unei şedinţe plenare a activului pentru analiza muncii pe
trimestrul II şi trasarea de noi sarcini în popularizarea acestui proiect.
Obţinerea în cursul campaniei a 30 de renunţări la emigrare.
2. În domeniul încadrării în muncă se vor îndruma 10 tineri către
şcolile profesionale sau medii tehnice, 10 femei casnice vor fii ajutate să
intre în câmpul muncii şi vor fi încadrate 10 persoane în munci productive şi
administrative.
3. În munca de propagandă şi agitaţie se vor organiza manifestări
culturale urmate de programe artistice adecvate popularizării proiectului
constituţional. Se va procura o gazetă stradală pentru popularizarea
fruntaşilor în producţie şi a proiectului. De la Consiliul Orăşenesc al F.D.P.
se vor procura materiale de propagandă şi se vor confecţiona 4 lozinci în
legătură cu Proiectul de Constituţie. La gazeta de perete de la sediul C.D.E.
se vor schimba articolele din 10 în 10 zile. Se va populariza proiectul
constituţional prin lozinci şi afişe.
4. În întrecerea individuală se va intensifica cu 80 de activişti,
punând un accent pe intensificarea muncii de lămurire, încadrarea în muncă
şi obţinerea de noi renunţări la emigrare51. (vezi anexe)
Legat de tema Proiectului de Constituţie la 26 august apare o adresă
de la C.C. al C.D.E., Comisia Organizatorică către C.D.E. Arad, prin care se
stabileşte data de 9-10 septembrie pentru desfăşurarea sedinţei de lucru cu
Comitetele regionale la care să participe din partea organizaţiei arădene
tovarăşul Schwarz Ladislau. El trebuie să aducă un raport scris şi se va
pregăti şi pentru susţinerea unui raport verbal axat pe următoarele teme:
1. Participarea C.D.E. Arad la campania de popularizare a Proiectului de
Constituţie în cadrul Frontului Democrat Popular
2. Activitatea comitetului pe trimestrele II şi III în ce priveşte agitaţiapropaganda, încadrarea, administativă-financiară, organizatorică şi evidenţă.
3. Starea de spirit a populaţiei evreieşti, manifestări concrete pozitive şi
negative, ale ei.
4. Propuneri pentru îmbunătăţirea muncii de organizaţie52. (vezi anexe)
La data de 30 septembrie apare în documentul arhivistic din acelaşi
dosar 8, un plan de muncă pe trimestrul IV 1952 al colectivului
organizatoric al C.D.E. Arad, în care sunt notificate denumirea acţiunilor,
data lor, cine răspunde şi cine controlează desfăşurarea lor:
51
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1. În munca de lămurire se va acţiona din casă în casă de către 60 de
activişti ce vor vizita 1080 de case. La locurile de muncă 20 de activişti vor
duce muncă de lămurire cu cel puţin 3 salariaţi pe lună, dintre cei cu
tendinţă de emigrare. Munca de lămurire va fi ţinută şi pe străzi, în număr
de 3 la care să participe câte 20 de cetăţeni, se va discuta şi cu grupuri de
salariaţi cel puţin o dată pe lună. Problemele întrecerii în muncă vor fi
prelucrate de 3 ori în cadrul şedinţelor de colectiv unde vor fi exemple
concret graficului stabilit. Se preconizează mărirea activului cu 20 de
tovarăşi.
2. În cadrul manifestărilor culturale se vor organiza 6 manifestări
artistice ce vor avea loc la sediul C.D.E, unde se vor fi mobilizaţi 1500 de
cetăţeni. Se vor face 20 de abonamente la „Viaţa Nouă” şi 20 la „Uj Ut”,
fiind difuzate şi 200 de broşuri propagandistice.
3. În munca de agitaţie vizuală se vor reface 2 panouri şi se va
confecţiona o vitrină de stradă. Se vor schimba articolele afişate din 10 în 10
zile cu articole noi, totalizând 36 de articole. Se vor face poavazări ale
sediului C.D.E. şi al Comunităţii cu ocazia unor evenimente comemorative
din 7 XI, 21 XII şi 30 XII. Se propune obţinerea a 30 de renunţări la
emigrarea în Israel.
4. În munca de instruire a activului se vor ţine 3 cursuri serale lunare
urmate de 3 seminarii, unde vor participa 40 de tovarăşi. La cercul de
politică curentă care se va ţine de 3 ori vor participa 20 de tovarăşi. Pentru
discutarea activităţii în cadrul C.D.E se vor ţine în cursul trimestrului IV
şedinţe de biro, de comitet, a colectivului organizatoric (agitaţiepropagandă, încadrare în muncă, administrativ-financiar) şi plenară53. (vezi
anexe)
La şedinţa de birou al C.D.E din 21 noiembrie se i-au următoarele
hotărâri:
- pentru susţinerea muncii de lămurire împotriva emigrării se vor trimite cei
mai buni activişti, ei trebuind să descoperă elementele ostile regimului.
- se va organiza o echipă de agitaţie la conferinţele următoare.
- se vor face încă 30 de noi abonamente la ziarele cu caracter politic
evreieşti.
În raportul de activitate prezentat la 3 decembrie se arată necesitatea
renunţării la unii membrii care nu au depus nici un fel de activitate de
organizazie nici după discuţii individuale purtate cu ei. În acelaşi raport se
arată demascare unor elemente duşmănoase regimului printre care este
vorba de ghiaburul Quirini Alexandru, Kadar Iosif, fost fabricant de
marmură şi fostul mare capitalist şi proprietar de păduri Szekely Iosif.
53
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Tot aici se fac menţiuni despre ajutorul în muncă între naţionalităţi,
manifestată prin activitatea de calificare a unor muncitori evrei cu sprijinul
unor muncitori de alte etnii. Aceste calificări au fost în cadrul fabricilor
„Victoria” şi „30 Decembrie”54.
La ultima filă a dosarului sunt înserate lozinci mobilizatoare utilizate
în munca de partid a etnicilor evrei: „Trăiască guvernul R.P.R. în frunte cu
iubitul nostru conducător, tovarăşul Gheoerghe Gheorghiu-Dej”. „Să
consolidăm înfrăţirea cu poporul român şi minorităţile naţionale prin munca
şi lupta comună pentru construirea socialismului şi apărarea păcii”.„Trăiască
C.C. al P.M.R. în frunte cu tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej”55.
Concluzii
C.D.E. Arad de-a lungul celor 8 ani de existenţă (1945-1952) a avut un
rol important atât în viaţa politică a evreilor cât şi în cea culturală alături de
I.K.U.F. în promovarea culturii poporului evreu în limba idiş.
Prin politica sa a îndeplinit misiuni importante privitoare la combaterea
tendinţei de emigrare a evreilor şi încadrarea în muncă a etnicilor evrei care
întâmpinau greutăţi în găsirea unui loc de muncă corespunzător pregătirii
lor.
C.D.E. a fost liantul de legătură dintre P.M.R. şi populaţia evreiască, fiind
pionul principal în implementarea doctrinei partidului în rândul etnicilor.
Consider că prin această lucrare am adus la lumină amănunte
interesante din activitatea organizaţiei arădene. Spun aceasta deoarece la 6
din cele 8 dosare care au stat la baza documentării mele din cadrul Arhivelor
Judeţene Arad, în fişa cu numele solicitanţilor de accesare a dosarului nu
figura nici un nume.

ANEXE
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China și civilizația sa în paginile revistei „Magazin istoric”
Adrian Bucur,
Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta”, Arad

Abstract
This paper tries to analyze the way in which China - its history and
civilization – are depicted in ”Magazin Istoric”. It focuses on the time of
their appearance, on the topics discussed, on the fact that the articles
published are linked with the political and cultural background. A peculiar
note is put on the links of Chinese civilization and the city of Arad.
Keywords: China; Chinese History and Civilization; Chinese artefacts in
Arad
În existența de peste cinci decenii a revistei Magazin istoric, răstimp
care s-a împlinit în aprilie 2017, au fost abordate o multitudine de teme de
istorie, atât din istoria României, cât și din cea universală. În cele peste 600
de numere ale revistei au semnat articole personalități redutabile ale
istoriografiei ultimei jumătăți de secol, de la Fernand Braudel la Constantin
C. Giurescu, de la Keith Hitchins la Emil Condurachi și de la David Prodan
la Pompiliu Teodor.
Această revistă istorică și-a început apariția, nu întâmplător, în
aprilie 1967, exact în perioada de ”relativ dezgheț” ideologic care marca
regimul comunist din România acelor vremuri. O serie de istorici și
publiciști, în frunte cu Titu Georgescu, Cristian Popișteanu, Virgil Cândea,
Dinu C. Giurescu, Răzvan Theodorescu, Livia Dandara sau Al. Gh. Savu, au
decis să înființeze și la București –după modelul francez în care apăreau
Histoire, Historama sau Histoire pour tous- o revista de istorie, mai precis
de popularizare a istoriei, accesibilă publicului larg, care să prezinte
episoade și momente din istoria României, dar și a altor țări europene sau de
pe întreg mapamondul. Ideea i-a venit istoricului Titu Georgescu după un
stagiu în Franța, încântat fiind de ce văzuse acolo în materie de reviste
istorice: ”Încercam să-mi imaginez ceva gen ”magazin” – o publicație vie,
atractivă, șocantă, cu multe ilustrații, cu priză la marele public” 1. După
câteva luni de muncă, de închegare a unui colectiv, dar și de convingere a
1

Magazin Istoric, An XXXI, nr.4 (361), aprilie 1997, p. 96.

253

autorităților comuniste din domeniul propagandei și culturii, revista a apărut
în aprilie 1967 și a cunoscut un imens succes de public. În acei ani în
România nu existau prea multe surse de informații istorice, astfel încât o
astfel de revistă –numită după celebrul Magazin Istoric pentru Dacia, editat
de August Treboniu Laurian și Nicolae Bălcescu și apărut între 1845-1847reprezenta într-adevăr o gură de aer proaspăt pentru iubitorii istoriei.
Între atâtea articole abordând cele mai diverse teme apărute în
decursul celor cinci decenii se pot regăsi și o serie întreagă de articole având
ca subiect istoria, cultura și civilizația Chinei. Numărul total de articole care
abordează un subiect referitor la China este de 140, o cifră ridicată care
subliniază interesul istoricilor români și, mai ales, a publicului român
pasionat de istorie, pentru această civilizație din Extremul Orient.
Dacă se iau în considerație anii când au apărut articole având ca
subiect China2 se poate observa că, după un început timid – un singur articol
apărut în primii patru ani – în anii ’70 apar articole despre China aproape în
fiecare an, excepție făcând 1975, ba chiar ele se înmulțesc. Anii ’80 aduc o
anume ritmicitate a apariției articolelor în discuție, existând și ani în care a
apărut un singur articol, de exemplu în 1980, 1982 sau 1988, dar și ani în
care apar mai multe articole, așa cum s-a întâmplat în 1981, 1986, 1987, iar
maximul atins în deceniul al nouălea a fost în 1985 când au apărut nu mai
puțin de cinci articole care tratau subiecte referitoare la istoria și civilizația
chineză. În anii ’90 au apărut mai multe articole despre China, chiar dacă se
poate observa cu ușurință din Tabelul nr. 1, acest deceniu poate fi împărțit în
două părți sensibil diferite. Astfel în primii ani după căderea regimului
comunist apar puține articole care să trateze teme legate de China: un singur
articol în 1990, două în 1991, niciunul în 1992, unul singur în 1993.
Începând din 1994 – când apar trei astfel de articole și, în special din 1996
când apar șase, în 1997 cu un număr record de 9 articole, iar anii 1998, 1999
și 2000, în fiecare din acești ultimi trei ani apărând câte cinci articole. Anii
2000 vin cu o constanță deosebită, în fiecare an apărând cel puțin câte trei
articole despre China. În ultimul deceniu numărul articolelor a rămas ridicat,
cu un vârf atins în 2012, când s-au publicat șapte articole și un minim în anii
2015 și 2016 când au fost tipărite câte două articole. Până la data scrierii
acestui articol –octombrie 2017- în anul 2017 au apărut trei articole având
ca subiect China.

Tabel nr. 1. Distribuția pe ani a articolelor despre China
2

Vezi Tabelul nr. 1.
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An
Nr.
articole
An
Nr. articole

An
Nr.
articole

An
Nr. articole

1967
-

1980
1

1993
1

2006
3

1968
1

1969
-

1970
-

1981
3

1982
1

1983
2

1994
3

1995
2

1996
6

2007
3

2008
3

2009
5

1971
1

1984
2

1972
1

1985
5

1997
9

2010
3

1973
2

1986
3

1998
5

2011
3

1999
5

2012
7

1974
3

1987
3

2000
5

2013
5

1975
-

1988
1

2001
4

2014
4

1976
2

1989
2

1977
2

1990
1

2002
4

2015
2

1978
2

1991
2

2003
4

2016
2

1979
2

1992
-

2004
4

2017
3

2005
3

Total
140

Sursă: Colecția Revistei Magazin Istoric

O privire asupra distribuției pe decenii a articolelor publicate în
revista istorică Magazin istoric3 ne relevă o augmentare constantă a
numărului acestora. Astfel, în primii ani ai apariției noii reviste istorice este
publicat un singur articol care tratează istoria Chinei. Este vorba despre
articolul intitulat ”Itinerar istoric: Republica Populară Chineză”, semnat de
Ana Budura și apărut, nu întâmplător, în octombrie 1968, la sărbătorirea a
19 ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze, în 1 octombrie 1949.
Anii ’70 văd apariția a 16 articole despre China, în timp ce în deceniul
următor, al nouălea, își fac apariția nu mai puțin de 23 de articole. În total,
în perioada comunistă, în paginile revistei au fost publicate 39 de articole,
majoritatea lor în anii ’80. În primul deceniu postrevoluționar și-au făcut
apariția un număr record de 38 articole despre China și civilizația sa, iar în
deceniul următor nu mai puțin de 36 de articole, de asemenea un număr
ridicat. Începând din 2011 au apărut 26 de articole având ca tematică China,
ceea ce se înscrie în același trend constant ridicat înregistrat începând cu
1990.
Tabel nr. 2 Distribuția pe decenii a articolelor despre China
Perioadă
Nr.
articole

1967-1970
1

1971-1980
16

1981-1990
23

1991-2000
38

2001-2010
36

2011-2017
26

Total
140

Sursă: Colecția Revistei Magazin Istoric

Studiind distribuția sezonieră a apariției articolelor în revista
Magazin Istoric se poate observa că Magazinele Istorice apărute în luna
octombrie conțin un număr record de 53 de articole despre China din totalul
de 140 apărute în paginile revistei de-a lungul anilor, însemnând un procent
de 37,85%. Explicația acestui fapt rezidă în sărbătorirea proclamării, de
către Mao Zedong, a Republicii Populare Chineze pe data de 1 octombrie
1949. Astfel, editorii Magazinului Istoric au dorit să marcheze –printr-un
3

Vezi Tabelul nr. 2.
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articol sau chiar două-trei- acest moment important din istoria Chinei. O altă
explicație complementară ar putea fi și faptul că tot în luna octombrie au
fost stabilite și primele relații diplomatice între Republica China și România
în 18 octombrie 1939 și, mai mult, în 5 octombrie 1949 s-au stabilit relații la
nivel de ambasadă între România și R.P.Chineză, România fiind a treia țară
care a recunoscut R.P.Chineză4. Distribuția apariției articolelor în celelalte
luni din an este relativ constantă, cu maxime înregistrate în februarie (un
număr de 11 articole), aprilie, iunie și noiembrie (un număr de 10 articole),
ianuarie și martie (cu câte 9 articole). La polul opus se situează lunile
septembrie și decembrie cu câte patru articole publicate în aceste luni în
decursul întregii existențe a Magazinului Istoric. În aceste cazuri explicația
ar putea fi o prea mare apropiere temporală de luna octombrie când, oricum,
au apărut articole în aproape fiecare an5.
Tabel nr. 3 Distribuția pe luni a apariției articolelor despre China
Lună
Nr.
articol
e

Ian
.
9

Feb
.
11

Mar
.
9

Apr
.
10

Ma
i
6

Iun
.
10

Iul
.
8

Aug
.
6

Sep
.
4

Oct
.
53

Nov
.
10

Dec
.
4

Tota
l
140

Sursă: Colecția Revistei Magazin Istoric

Din totalitatea de 140 articole referitoare la China, o singură autoare,
Anna Eva Budura a scris majoritatea covârșitoare a acestora, în număr de 88
articole, ceea ce, procentual, înseamnă nu mai puțin de 62,85% din totalul
articolelor. Este un procent foarte ridicat care înseamnă, în opinia mea, două
lucruri. Pe de o parte vorbește despre competența autoarei in cauză în
materie de civilizație chineză, însă vorbește și despre încrederea acordată
Annei Eva Budura de către editori, de către consiliul științific al revistei
Magazin Istoric. Pe de altă parte, privind partea goală a paharului, se poate
deduce și lipsa de specialiști români care să trateze subiecte legate de istoria
Chinei, făcând apel la surse de primă mână. Dacă încerc să o portretizez pe
această harnică și neobosită cercetătoare ar trebui să încep cu faptul că este
un reputat sinolog. Născută în 31 mai 1931 la Sibiu, având numele ei de fată
Anna Eva Szász, a absolvit în 1950 Școala Pedagogică din Cluj, iar, în
toamna aceluiași an a obținut o bursă a statului român începându-și studiile
în R.P.Chineză, făcând astfel parte din primul grup de studenți români care
4

https://www.mae.ro/bilateral-relations/3121, accesat în 20.10.2017. Vezi și Ion Buzatu,
Istoria relațiilor României cu China din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre, ed.
Meteor Press, București, 2005, p. 83, 97-98.
5
Vezi Tabelul nr. 3.
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studiază în China. În decembrie 1950, a început să urmeze, la Universitatea
Qinghua din Beijing, cursul special de limba chineză, curs absolvit în iulie
1952. În toamna anului 1952, a început cursurile Facultății de Istorie a
Universității Beijing, pe care le-a absolvit în vara anului 1956. Între anii
1956 si 1966, a lucrat în Ministerul Afacerilor Externe, la Direcția Presei și
la Ambasada României la Beijing. În anul 1966, a început activitatea de
cercetător științific la Institutul de Studii Istorice și Social-Politice. A
elaborat lucrări cu privire la istoria revoluției chineze și relațiile acesteia cu
Internaționala Comunistă. A fost interesată în identificarea și evidențierea
trăsăturilor specifice ale evoluției istoriei antice a Chinei, în descrierea
relațiilor istorice dintre România și China6.
A avut - și are - o bogată activitate publicistică. Astfel, a publicat
studii și articole cu privire la personalități de seamă și evenimente
semnificative ale istoriei Chinei. A colaborat la elaborarea volumului de
documente: Tradiții ale poporului român de solidaritate și prietenie cu
poporul chinez, precum și a volumelor de studii: Rezistența antifascistă și
antiimperialistă în Asia și Africa 1931-1945, (China și Filipine) și
Independență, Nealiniere, Pace (Biografia premierului Zhou Enlai). În anul
1983, a susținut teza de doctorat cu tema: Lupta de rezistentă anti japoneză
a poporului chinez (1931-1945). Și după pensionarea survenită în 1990 ea
și-a continuat activitatea științifică și publicistică, publicând peste 70 de
articole și studii. Totodată, a colaborat la un program permanent cu privire
la civilizația chineză difuzat de Radiodifuziunea Română.
Dintre cărțile publicate se pot aminti: Țara simbolurilor. De la
Confucius la Mao Zedong, în anul 2000, lucrare premiata de Fundația
Culturală Magazin Istoric în același an, Triumful Dragonului. China în cel
de al Doilea Război Mondial și Shenzhou. Tărâmul Zeilor, ambele în 2007.
În 2008, îi apare cartea Diplomația chineză, premise istorice şi spirituale,
lucrare premiată de Fundația Culturală Magazin Istoric în anul 2009. În
2012 apare Povestea ceaiului, iar în 2014 China –vieți în vâltoarea istoriei7.
Începând din 2006, activează și ca profesor asociat la Universitatea
„Ovidius” din Constanța la Facultatea de Istorie și Științe Politice.
Având în vedere cel descrise mai sus nu este nicio surpriză faptul că
cele mai multe articole referitoare la China și la milenara sa civilizație sunt
scrise de Anna Eva Budura. Primul apărut, așa cum am scris mai sus, încă
din octombrie 1968, iar cel mai recent, văzând lumina tiparului în octombrie
6

https://identitateinter.wordpress.com/curriculum-vitae/dr-anna-eva-budura/ , accesat în
14.10.2017.
7
https://dantomozei.ro/2017/08/23/anna-eva-budura-premiata-pentru-contributia-specialaadusa-cartii-din-china/, accesat în 14.10.2017.

257

2017, ”Civilizația chineză, la izvoare”. Iată, așadar, un răstimp de aproape
cinci decenii în care această cercetătoare nu a renunțat să studieze și să
publice articole despre China în paginile revistei Magazin Istoric, ceea ce
este o realizare în sine.
Dintre multitudinea de articole semnate de A.E.Budura, unul mi se
pare că facilitează într-un mod aparte înțelegerea însemnătății istoriei în
cultura și civilizația chineză, adică îmbină atât domeniul istoriei –a cărei
studiu stă la baza a însăși existenței revistei Magazin Istoric- cât și
civilizația chineză, cea pe urmele căreia am pornit în acest excurs istoric.
Este vorba despre articolul ”Împărați și istorici: Oglinda istoriei, sfetnicul
împăraților chinezi”, publicat în numărul din octombrie 2006 8. Autoarea ne
prezintă activitatea lui Sima Guang istoric de curte al dinastiei Song de
Nord, care a trăit între 1011-1086 și este autorul operei istorice Zizhi
Tongjian (”Carte de învățătură pentru cei chemați să guverneze”). Modelul
acestui istoric a fost, fără îndoială, Sima Qian, părintele istoriografiei
chineze, care a trăit în sec. II-I î. Hr. și a elaborat Însemnări istorice, opera
sa monumentală. Sima Guang prezintă în lucrarea sa –la care a lucrat efectiv
19 ani, împreună cu un colectiv de istorici- o serie întreagă de episoade din
istoria Chinei, înșirate între 403 î.Hr. și 959 d.Hr. Lucrarea a apărut în 294
volume în anul 1092, după ce fusese terminată în 1084. Această carte a
devenit o carte de căpătâi pentru orice om de stat din China, căci, în cultura
chineză a învăța din trecut nu este o vorbă goală. O multitudine de episoade
sunt relatate, atât din cele glorioase, cât și din cele în care cruzimea,
vanitatea sau alegerile greșite s-au dovedit fatale. Scopul era ca cei care
conduc China să învețe din faptele trecutului, să-și însușească exemplele
bune și să nu facă aceleași greșeli ca cei dinaintea lor: ”Și așa, pasaj după
pasaj, pagină după pagină, volumele dezvăluie noi și noi fațete ale vieții,
îndemnându-l pe cititor să lase din când în când cartea din mână și să
mediteze asupra semnificațiilor și urmărilor evenimentelor istorice și faptele
eroilor spre a trage concluziile ce se impun”9.
Un alt subiect de interes este cel care are în vedere tematicile alese
de contributorii revistei. Articolele referitoare la China abordează tematici
diverse, ele putând fi grupate în mai multe secțiuni. O primă secțiune se
referă la civilizația chineză și sub acest titlu pot să enumăr articole ca ”O
străveche civilizație”, de Paul Anghel, apărut în octombrie 1979, ”Drumul
ceaiului”, semnat de celebrul istoric francez Fernand Braudel, în martie
1981, ”Drumul orezului”, scris de același reputat specialist al ”duratelor
lungi” și apărut în același an, în luna noiembrie, ”Vechile scrieri chineze”,
8
9

Magazin Istoric, An XL, nr. 10(475), octombrie 2006, pp. 5-9.
Ibidem, p. 9.
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apărut în mai 1983, ”Drumurile mătăsii în lume și prin țările române”,
publicat în luna octombrie 1983, ”Marchizul Cai și minunata zhi
(descoperirea hârtiei)”, semnat de neobosita cercetătoare Anna Eva Budura
în octombrie 1985, ”Un nai de acum 2400 de ani?” al aceleiași autoare,
tipărit în noiembrie 1985, ”Statui chinezești cu lei”, semnat tot A.E.Budura,
în aprilie 1987. Dintre articolele mai recente care fac referire la excepționala
civilizație chineză aș aminti ”Fengshui” al aceleiași autoare, apărut în
numărul din iulie 2013, ”Drumurile mătăsii”, scris tot de A.E.Budura în
octombrie 2014, ”Izvoarele chinezești ale fotbalului” apărut în luna ianuarie
2017, sau ”Civilizația chineză, la izvoare” publicat în cel mai recent număr,
în luna octombrie 2017. Ultimele articole poartă tot semnătura Annei Eva
Budura. Am identificat un număr de 34 de articole apărute de-a lungul
timpului care ar putea fi încadrate în această categorie.
O altă secțiune de articole pot fi cele care abordează momente din
istoria Chinei. Consider că cele mai multe articole apărute în decursul celor
50 de ani ai Magazinului Istoric se referă la acest vast subiect. Astfel am
plasat un număr de 64 articole sub această etichetă de istorie a Chinei.
Temele abordate sunt deosebit de variate începând de la cele care se referă
la istoria antică a Chinei, cum ar fi ”Mormântul primul împărat al Chinei”
scris de Xia Nai și apărut în numărul din octombrie 1980, ”Povestea
necropolei împăratului Qin”, semnat de Zhang Jianlin și apărut în două
numere succesive din martie și aprilie 2014 sau ”Tezaurul din Golful Lunii
(China în sec. XVI-XI î.e.n.)”, publicat în iulie 1989, autoarea fiind Anna
Eva Budura. Perioada Evului Mediu în China se regăsește în articole ca
”Sursele chinezești ale hărții lui Matteo Ricci”, scris de aceeași autoare în
aprilie 2012, ”Cu Marco Polo în China”, scris de Yu Shixiong și apărut în
octombrie 1982, „Matteo Ricci, misionarul de la Curtea Împăratului
Chinei”, redactat de A.E. Budura și publicat în numărul din octombrie 2010.
Dintre articolele apărute care abordează teme din epoca modernă pot fi
amintite ”Împărăteasa chineză Cixi”, publicat în serial în numere succesive
ale revistei între octombrie 1996-martie 1997, ”Împăratul Guangxu și
nestemata”, apărut în septembrie 1999, ”1898. O sută de zile care ar fi putut
schimba soarta Chinei”, tipărit în octombrie 1990. Toate cele trei articole
amintite poartă semnătura Annei Eva Budura. Epoca contemporană este
ilustrată de articole ca ”Fiul Cerului devine simplu cetățean: din memoriile
ultimului împărat al Chinei”, articol publicat în două numere succesive din
februarie și martie 1974 și scris de B. Wechsler, la cea dată titularul
Catedrei de Orientalistică a Universității din București, ”Marșul cel lung”,
publicat în octombrie 1974, ”1936. Incidentul de la Xi’an”, apărut în
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octombrie 1986, ”Cele șapte soții ale lui Jiang Jieshi”, în septembrie 1997,
toate trei având-o ca autoare pe Anna Eva Budura.
O altă secțiune interesantă se referă la articolele care prezintă
personalități ale Chinei din variate domenii. Astfel au apărut articole despre
Confucius – ”Confucius-2535 ani de la naștere”, apărut sub semnătura lui
Zou Ting în iunie 1985, sau ”Eternul Confucius”, scris de A.E.Budura și
publicat în numerele din martie și aprilie 2000 , despre Zheng He – ”Zheng
He, navigator și diplomat”, apărut în numărul din octombrie 2005, despre
alte personalități, ca de exemplu ”Savantul chinez Zhang Heng (sec. I e.n.)”
apărut în octombrie 1989, ”Wang Dayuan și prima descriere a Australiei”,
din martie 2006. Ultimele trei au ca autoare pe aceeași reputată sinolog, dr.
Anna Eva Budura.
Alte articole se referă, nu surprinzător, la legăturile dintre China și
România sau poporul român de-a lungul istoriei. Am identificat un număr
de 11 astfel de articole. Primul articol este cel apărut în octombrie 1971 și se
referă la memoriile a doi medici români prezenți în China la mijlocul
secolului al XX-lea, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Iancu
David și Bucur Clejan: ”Din amintirile unor medici militari români
voluntari în China (1939-1945)”10, articol semnat chiar de cei doi medici. De
fapt sunt două rememorări juxtapuse, ”Pe fronturile de luptă” scris de Iancu
David și ”Pentru un brav ostaș căzut la datorie” scris de Bucur Clejan. O
frumoasă coincidență face ca chiar în vara acestui an să fie deschisă, la
Muzeul Național de Istorie a României, o expoziție dedicată activității celor
doi medici: ”Amintiri din China: David Iancu, Bucur și Gisela Clejan” 11.
Alte articole au diverse teme, însă toate subliniază existența unor legături
chinezo-române: ”Marea unire: ecouri chineze”, scris de Lu Xianggan și
apărut în decembrie 1996, ”Rugămintea lui Mao Zedong pentru dr. Petru
Groza”, semnat Romulus Ioan Budura și apărut în două numere succesive
ale revistei, în septembrie și octombrie 2012, ”Geografi chinezi din sec.
XVII-XIX despre Țările Române”, publicat în numărul din octombrie 2012,
autorul său fiind prof.dr. Ding Chao, românolog, vicepreședinte al
Asociației de Prietenie China-România, directorul Centrului pentru Limbi și
Culturi Europene al Universității de Limbi Străine Beijing. Același autor a
mai publicat și articolul ”Diplomatul Xue Fucheng și însemnările lui despre
România”, apărut în octombrie și noiembrie 2013. Consider că este oportun
să amintesc -în câteva cuvinte- despre personalitatea și activitatea lui
Romulus Ioan Budura, sinolog și fost ambasador al României în China
10

Magazin Istoric, An V, Nr. 10 (55), octombrie 1971, pp. 12-19.
https://www.historia.ro/sectiune/timp-liber/articol/expozitia-foto-documentara-amintiridin-china-david-iancu-bucur-si-gisela-clejan accesat în 16.10.2017.
11
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(între 1990-1995), funcționar al ambasadei și interpret la multe întâlniri
româno-chineze la cel mai înalt nivel12. Distinsul sinolog, traducător și
interpret, soț al Annei Eva Budura, a semnat câteva articole având ca subiect
China în paginile revistei Magazin Istoric. Tematica acestora este
subsumată relațiilor diplomatice sau rememorării unor personalități ale
Chinei pe care a avut ocazia să le întâlnească și să le cunoască și în afara
cadrului oficial. Aș aminti, cu titlul de exemplu, articolele ”L-am cunoscut
pe Zhou Enlai”13, apărut în octombrie 1998 sau „Două săbii în aceeași teacă.
Despre polemica sovieto-chineză – Ocazia ratată”, publicat în numărul din
aprilie 200114, ambele ilustrând cele menționate mai sus.
Consider că o notă aparte face articolul care leagă China direct de
orașul Arad. Este vorba despre cel intitulat „Sigiliile chinezești de la Arad –
între artă și utilitate”15, apărut în octombrie 1985 și avându-i ca autori pe
Ileana Hogea-Velișcu și Ioan Popovici. Cea dintâi autoare este sinolog și
traducătoare din limba chineză, în timp ce cel de-al doilea autor este un bine
cunoscut istoric și arhivist arădean. A fost o adevărată surpriză să descopăr
în paginile revistei Magazin Istoric un astfel de articol care aducea China și
civilizația sa pe malurile Mureșului. Cele două matrițe sigilare chinezești
păstrate în fondurile Arhivelor Statului, Filiala județului Arad, sunt
confecționate din bronz, au o formă pătrată, având latura de 46 mm, ambele
piese având un câmp sigilar identic. Ornamentul color al celor două matrițe,
câte o aripă de pasăre, sugerând, în simbolistica chinezească, visul de
înălțare spirituală, sunt indicii că cele două sigilii sunt unele personale, căci
cele utilizate în administrație sunt lipsite de ornamente 16. Matrițele sigilare
au câmpul sigilar compus din șase ideograme, dispuse vertical și de la
dreapta la stânga, în trei șiruri de câte două semne. Autoarea – Ileana
Hogea-Velișcu- menționează faptul că, pentru a le descifra, a apelat la o
serie de specialiști de la Academia Chineză, care au asigurat-o că este vorba
despre sigilii personale cifrate. Astfel, „primele patru hieroglife sunt semne
convenționale, create de posesor sau caligraf, hieroglife care cuprind –
anagramat- numele și funcția posesorului. Ultimele două semne se citesc
Zhi Xi (giî si) și înseamnă „sigiliul lui”. Caligrafia imită scrierea Zhong ding
wen, denumită ulterior jin wen, și datează din perioada „statelor

12

Vezi și http://romanian.cri.cn/272/2011/07/26/1s118991.htm, accesat în 19.10.2017,
http://gazetadecluj.ro/incursiune-in-trecut-culisele-politicii/, accesat în 19.10.2017.
13
Magazin Istoric, An XXXII, Nr.10 (379), octombrie 1998, pp. 45-52.
14
Magazin Istoric, An XXXIV, nr. 4 (409), aprilie 2001, pp. 33-36.
15
Magazin Istoric, An XIX, nr.10 (223), octombrie 1985, pp. 28-29.
16
Ibidem, p. 28.
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combatante17” (475-221 î.e.n.)”18. În opinia autoarei, sigiliile păstrate la
Arhivele Statului de la Arad „se înscriu printre cele mai vechi piese de acest
gen, fiind, cum se vede, exemplare extrem de rare” 19. Urmează, în paginile
revistei, o încercare de descifrare a acestor hieroglife, realizată de către
Ileana Hogea-Velișcu. Hieroglifa din colțul din dreapta sus este hieroglifa
„He”, care înseamnă „răsad”, trimițând la hieroglifa „wu gu”, prin care erau
definite „cele cinci cereale” (meiul galben, fasolea, grâul, oleaginoasele și
meiul alb). Repetarea acestei hieroglife de încă două ori (ca elemente ale
celei de-a treia hieroglife –rândul doi de sus), reprezintă, susține autoarea,
faptul că sensul sigiliului trimite la atribuții ce țin de agricultură, ceea ce o
conduce la ipoteza că aceste sigilii au aparținut unui mandarin, stăpân al
unor mari latifundii, cu orezării nesfârșite, imense plantații de bambuși,
citrice, grâu și de mari livezi. Articolul se încheie într-o notă indecisă, căci
autoarea afirmă că doar cercetări viitoare vor avea darul să confirme sau să
infirme, după caz, ipotezele enunțate. De asemenea, se afirmă lipsa unor
informații despre împrejurările în care au ajuns aceste sigilii chinezești la
Arad20.
În continuarea acestui articol este publicat un altul intitulat „Din
scoarță de paltin…”, fără autor indicat explicit, însă se poate deduce că sunt
cei doi autori amintiți anterior la articolul precedent. Acesta prezintă, pe
scurt, principalele materiale și unelte folosite pentru scris în China antică.
Astfel, elementele principale sunt hârtia, tușul, piatra de tuș, pensula și
suporturile de fixare a hârtiei (așa numitele presse-papier-uri). Articolul ne
aduce la cunoștință că hârtia chinezească –xuan- cunoscută din sec. VIII și
fabricată din scoarță de paltin și pai de orez, printr-o tehnologie complexă ce
cuprindea peste o sută de operații, efectuate timp de un an întreg. Această
hârtie începe să fie comercializată în Europa în sec.al XVIII-lea, fiind foarte
apreciată pentru culoarea deosebit de albă, pentru puterea de absorbție și
pentru rezistența la factorii corozivi. Tușul, numit hui, a apărut o dată cu
hârtia, fiind fabricat din negru de fum obținut prin arderea lemnului de brad
sau a uleiului de paltin, cu adausuri de plante aromatice. Piatra de tuș –
duan- era o piatră extrasă din râul Duan, din provincia Guangdong. A fost
17

„Epoca statelor combatante” se referă la o perioadă tumultoasă din istoria Chinei, plasată
între 475-221 î.Hr., când șapte regate, Chu, situat în sud, Zhao, la nord, Yan, la nord-est,
Qin, la vest, Qi, la est, Han și Wei în centru s-au confruntat între ele, fiecare încercând săși domine vecinii, până când statul Qin a reușit să-și cucerească toți rivalii. Vezi și Bai
Shouyi, (sub coord.), Scurt tratat de istoria Chinei, București, ed.Enciclopedică, 1997, pp.
88-94.
18
Ibidem, p. 29.
19
Ibidem.
20
Ibidem.
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supranumită „piatra miraculoasă” deoarece mojarul cioplit din această piatră
menține constantă temperatura tușului pus în ea21. Pensula –hu- era
confecționată din păr de capră, de iepure sălbatic, de nevăstuică, asupra
căruia intervin nu mai puțin de 70 de operații, datează din mileniul I î.Hr.
Tijele de bambus ale pensulelor sunt adevărate opere de artă, înfățișând
dragoni, fenicși, cocori sau cocoși de munte. Press-papier-urile sunt
ustensile pentru fixarea hârtiei în momentul scrierii. Adesea sunt realizate
sub forma unor obiecte de artă: pagode miniaturale, turnate în sticlă, cristal,
gresie, sau sub formă de clopot în interior având un peisaj rustic, cu munți,
ape, flori, păsări, transformându-le, astfel, în adevărate bibelouri de uz
curent22.
Prin acest excurs istoric am încercat să creionez direcțiile și mizele
articolelor despre China apărute de-a lungul vremii în revista Magazin Istoric.
În opinia mea, multitudinea de articole referitoare la China și civilizația sa sunt
legate de relațiile politice și culturale dintre cele două țări. Pentru a-mi susține
teza pot aduce câteva argumente. De exemplu, înmulțirea constantă a
numărului lor în anii ’70 și în anii ’80, atunci când relațiile bilaterale erau
cordiale; precaritatea numărului lor imediat după căderea regimului comunist în
România, atunci când regimul politic din China nu era unul prea valorizat în
România acelor ani sau, încă o dată, augmentarea numărului articolelor după
mijlocul anilor ’90 și, mai ales, după 2000, când relațiile, economice îndeosebi,
dar și culturale, au cunoscut un reviriment sensibil. Evident, articolele publicate
în revistă nu au legătură în mod direct cu aceste suișuri și coborâșuri ale
relațiilor chinezo-române, însă eu am certitudinea că mentalul colectiv care
percepe într-un anume fel această evoluție, joacă un anume rol în alegerea
tematicii articolelor publicate în revista Magazin Istoric, ca, de altfel, în
întreaga publicistică din România.

21
22

Ibidem, p. 28.
Ibidem, p. 29.
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Democrația turcă. Pe înțelesul tuturor
Ionuț Cojocaru, Universitatea București
Ema Petrovici, Universitatea Belgrad

Turcia sărbătorește un an de democrație. Un an alături de
președintele Erdogan, de guvernul său, de oamenii săi. Cum azi se face un
an de la evenimentele din 15 iulie 2016 prin care tentativa de lovitură de stat
a schimbat din temelii Turcia, ne propunem să facem o incursiune în ultimul
an, un an cât zece, ca evenimente. Nu vom intra în evenimentele zilei de 15
iulie, chiar dacă a trecut un an, părerile sunt împărțite iar documentele, la fel
ca si la noi în 1989, lipsesc. Ce știm cu siguranță este că acea tentativă de
lovitură de stat a fost ca o gură de oxigen pentru președintele Erdogan, i-a
folosit și îi folosește enorm politic. Tot așa știm că acel eveniment este o
pată aproape insuportabilă pentru adepții mișcării Gülen. Știm de asemenea
că aderarea la Uniunea Europeană a rămas istorie, în aceste condiții.
Trecem peste titlurile presei turce care titrează la unison că
sărbătoresc 1 an de democrație. Să înțelegem că până anul trecut în Turcia a
fost altceva, abia de anul trecut, în sfârșit democrația a câștigat?
”Noi am anunțat starea de urgență. De acest fapt se pot folosi
patronatele, de a lucra mai liniștit, mai confortabil. Dacă o este undeva o
amenințare de grevă, noi intervenim cu ajutorul stării de urgență”.
Erdoğan, 12 iulie 2017
În guvernul președintelui Erdoğan au fost 13 interziceri de grevă. 5
în ultimul an.
Adevărata lovitură de stat în opinia multor analiști a avut loc pe 20
iulie când s-a instaurat starea de urgență. De atunci până azi, cu starea de
urgență activată regimul Erdoğan și-a putut pune în aplicare planul de a
rămâne la putere pe o perioadă nedefinită. A folosit cât de mult s-a putut
naționalismul, ”ura” împotriva statului, centrarea pe un sistem altfel,
”turcesc”. Trecutul istoric, centrul universului, pentru turcii simplii, în
ecuația internațională să fie și să rămână Istanbulul. A reușit să taie relațiile
cu Rusia, să le înghețe cu Israelul și după terminarea alternativelor,
președintele turc și-a cerut scuze, a reluat ”prietenia” cu aceste state după
care a anunțat proiecte îndrăznețe.
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Turcia în acest an s-a schimbat enorm. A dispărut presa critică, au
dispărut școli, universități. Au fost arestați generali, judecători, procurori,
profesori universitari, profesori, ingineri, polițiști, jandarmi, etc.
Dacă am face un clasament al celor mai uzați termeni din acest an,
democrație este de departe cel mai folosit. În numele acestui termen s-au
făcut arestări, concedieri, închis redacții mass-media, preluat firme etc.
Ca o retrospectivă a anului trecut prezentăm mai jos, pe luni,
evenimentele importante:
Iulie – Tentativa loviturii de stat. Urmată de decretul prin care s-a instaurat
starea de urgență și începutul arestărilor. La nici jumătate de oră, vinovatul
era cunoscut. În consecință s-au închis 1200 de școli, 300 asociații, fundații,
130 instituții mass-media. Au urmat acuze de la cel mai înalt nivel la adresa
Statelor Unite, cererea de extrădare a lui Fethullah Gülen, închiderea tuturor
instituțiilor în care activează membrii ai Mișcării Hizmet.
August – au loc concedieri masive prin decrete ale Guvernului: 670, 671,
672. Una dintre cele mai importante firme, Boydak Holding, este preluată
de stat la 18 august. Tot acum 12 generali și-au dat demisia din armata
turcă. Urmează apoi operațiunea Eufrat, intrarea armatei turce în Siria. Prin
decretul 672 au fost dați afară 40 691 funcționari publici, 11 518 polițiști și
323 jandarmi.

Septembrie: Guvernul prin decizia 673, 674 a concediat din Ministerul
Apărării 6511 angajați iar 16 409 studenți au rămas fără școală. Toate
școlile militare au fost închise printr-un decret. Mai mult, prin decizia 673:
bursele studenților turci care studiau in afară, au fost anulate. Iar prin decizia
674 au putut confisca firme de către stat.
Octombrie: În data de 31 au loc percheziții la ziarul Cumhuriyet urmate de
arestarea ziariștilor. Azi, 15 iulie 2017, 10 ziariști sunt în detenție de 258 de
zile. Ahmet Șik, investigator renumit cu privire la lovitura de stat, este în
detenție de 197 de zile, directorul economic al ziarului este arestat de 100
de zile. În total, 12 gazetari din această redacție sunt închiși.
Noiembrie – Are loc arestaraea lui Selahattin Demirtaș, președintele
partidului HDP ( 5 noiembrie), partid parlamentar. A fost un semnal dat
tuturor celor care critică deciziile conducerii turce, chiar dacă aceștia sunt
parlamentari.
265

Decembrie: Turcia apare în deschiderea tuturor buletinelor de știri. Este
vorba de asasinarea ambasadorului rus Andrei Karlov la Ankara.
Evenimentul venea după reluarea relațiilor diplomatice dintre Turcia și
Rusia iar evenimentul era urmărit cu atenție de întreaga lume. Și de această
dată, tot adepții mișcării Hizmet au fost de vină. Un alt eveniment care
exprimă ură a avut loc în nordul Siriei unde doi soldați turci au fost arși de
vii, ca urmare a deciziei Turciei de a se implica în evenimentele de peste
graniță.
În noaptea de 31 decembrie – 1 ianuarie are loc atentatul cu bombă,
de la Reina, Istanbul. Peste 39 de morți.
Ianuarie a fost luna anunțării deciziei îndrăznețe. Decizia efectuarii unui
Referendum prin care toate puterile posibile dintr-un stat să fie în mâna unui
singur om, Recep Tayyip Erdoğan. Timp de patru luni, împreună cu media
rămasă s-au dus campanii consisitente pentru a convinge societatea turcă de
necesitatea acestei decizii.
Februarie – Au loc percheziții la militanții ISIS din Turcia. Pe 5 februarie
au loc percheziții de amploare în 19 orașe soldate cu peste 500 de rețineri. În
22 februarie, o nouă percheziție doar în Istanbul, doar 35 de rețineri.
Martie – Consemnăm răpirea oamenilor considerați güleniști (în momentul
de față sunt dispăruți 12). După 40 de zile, unul a fost lăsat la secția de
poliție.
Aprilie – Ale loc referendumul prin care președintele turc suprimă
democrația. Pentru oficialii turci cât și pentru simpatizanții lor, președintele
actual trebuie să aibă puteri sporite. Prin sporite înțelegem dreptul de a
deține, a putea schimba în diferitele paliere ale puterii, a conduce o țară prin
propria viziune și cu proprii oameni. Cu alte cuvinte de a conduce. A
conduce tot!
Democrația turcă diferă de orice altă democrație. În sensul că trebuie
să cadreze pe tradițiile, mentalitatea și dorința turcilor. Un președinte
european, oricare ar fi el, nu ar putea fi apreciat în Turcia per general
deoarece societatea are așteptări directe de la cel ce se află în fruntea statului
după un principiu simplu: noi te-am votat să ne conduci, nu să te pierzi în
detalii administrative sau cele de natură juridică. Ca atare, în Turcia, liderul
se confundă cu statul. Cu toate acestea, președintele Erdoğan se vrea mai
mult decât un lider. Se vrea conducătorul absolut.
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Campania personală dusă de președintele Erdoğan, participant super
activ la zecile de mitinguri organizate pe cuprinsul întregii țări își va găsi
roadele în seara zile de 16 aprilie 2016. Miile de ore petrecute în studiourile
TV trebuiau să contribuie decisiv la convingerea turcului de a vota cu
președintele. Și cu toate acestea, nu a reușit să-și convingă conaționalii să-l
voteze. De aceea acum consemnăm suspiciuni în privința rezultatului
referendumului.
Campania agresivă, cu acuze dure la adresa europenilor ( nu pot
înțelege, nu ne pot înțelege, nu am intrat în Uniunea Europeană deoarece
sunt creștini și nu ne acceptă, fasciști, naziști etc) a fost completată și cu
declarații de șantaj cu emigranții. În aceste momente, clasa politică din
Turcia se confundă cu Recep Tayyip Erdoğan, campania pentru referendum
s-a bazat pe ”ei” împotriva tuturor. La fel ca în basmele românești, în cele
din urmă cel care se luptă cu toți: teroriști, ISIS, PYD, FETO, state din UE,
creștini, va câștiga și va reda gloria economică, culturală, religioasă a
singurului stat care se luptă nu doar declarativ cu toți. Acest demers a fost
acompaniat de întreaga mass-media. În timpul campaniei, fiind în Turcia, cu
greu am găsit un cort, persoane, de mitinguri nici vorbă prin care să
militeaze pentru NU la referendum. În schimb, Istanbulul cel puțin era
împânzit cu materiale de campanie cu DA.
Astfel Turcia va avea un sistem de facto transformat într-unul de
jure. Tot Recep Tayyip Erdoğan a fost și până azi cel care lua deciziile
importante, doar că de acum înainte implicarea în tot arealul instituțional va
fi legală. Astfel considerăm că, după Referendum entuziasmul liderului turc
va crește.
Dintre amendamentele propuse pentru schimbare în noua
Constituție, amintim: Articolul 9: numărul locurilor din Parlament se
mărește de la 550 la 600, Articolul 75 ne aduce schimbări importante cum ar
fi scăderea vârstei de la care se poate candida pentru alegerile Parlamentare,
de la 25 la 18 ani; stagiul militar nu mai rămâne obligatoriu; cei care au rude
care lucrează în cadrul Ministerului Apărării nu vor putea candida pentru
Parlament.
Legislaturile se vor prelungi de la 4 la 5 ani, alegerile prezidențiale și
parlamentare vor avea loc în aceeași zi, în cazul alegerilor prezidențiale va fi
necesar un al doilea tur în cazul în care niciunul dintre candidați nu câștigă o
majoritate simplă ne spune articolul 76.
Articolul 87, printre altele găsim: în scopul derogării de la veto-ul
prezidențial, Parlamentul va trebui să adopte același proiect de lege cu o
majoritate absolută (301).
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Articolul 98: Pentru a putea fi candidat la președinție, un individ
necesită aprobarea unuia sau mai multor partide care au obţinut minim 5%
în cadrul alegerilor parlamentare precedente, atrăgând și voturile a 100.000
de alegători. Președintele, odată ales, nu va mai fi nevoit să renunţe la
apartenenţa sa la partidul al cărui candidat este.
Articolul 101: Președintele devine atât șeful statului, cât și șeful
executivului, având prerogativa de a numi și de a înlătura pe miniștri și pe
vicepreşedinte. Președintele va putea emite decrete cu caracter executiv. În
cazul în care se propune o lege al cărei subiect s-a regăsit deja într-un ordin
executiv prezindenţial, decretul nu va intra în vigoare, fiind anulat de legea
emisă de Parlament.
Articolul 104: Parlamentul poate deschide anchete parlamentare cu o
majoritate absolută (301), urmând să discute propunerea în maxim o lună. În
urma finalizării discuției, investigaţia parlamentară poate fi demarată de
Parlament, cu condiţia ca trei cincimi (360) din voturi să se fi obţinut, prin
vot secret. La finalul investigațiilor, Parlamentul va putea hotărî punerea sub
acuzare a Președintelui, cu o majoritate de două treimi (400), prin vot secret.
Președintele poate numi pe unul sau pe mai mulți vicepreședinți. În
cazul în care funcţia de președinte devine vacantă, trebuie organizate alegeri
prezidențiale în termen de 45 de zile. În cazul în care alegerile parlamentare
urmează să fie organizate în mai puțin de un an, atunci acestea vor avea loc
în aceeași zi ca alegerile prezidențiale anticipate. În cazul în care
parlamentul mai are un an înainte de expirarea legislaturii, atunci
președintele nou ales îşi va desfăşura activităţile cerute de funcţia de
preşedinte până la încheierea legislaturii, după care vor avea loc atât alegeri
prezidențiale, cât și parlamentare, fapt care nu va afecta nicidecum limita de
două mandate impusă președintelui.
Anchetele parlamentare privind eventualele infracţiuni comise de
către vicepresedinti și miniștri pot începe în Parlament cu un vot de trei
cincimi în favoarea investigaţiei. În urma finalizării tuturor investigațiilor,
Parlamentul poate vota, în vederea punerii sub acuzare a vicepreședinților
sau miniștrilor, fiind necesare două treimi în acest scop. Dacă va fi găsit
vinovat, vicepreședintele sau ministrul în cauză va fi destituit din funcție,
dacă fapta comisă este una de natură să-l împiedice a candida la alegeri. În
cazul în care un deputat în exerciţiu este numit ministru sau vicepreședinte,
se va încheia mandatul parlamentar al acestuia.
Mai – Au loc proteste sporadice dar sunt controlate de statul turc.
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Iunie - Marșul pentru Justiție. Singura formă de protest posibilă. Pe 15
iunie președintele partidului de opoziție, în semn de protest față de Justiție,
merge pe jos până la Istanbul. Ajunge pe 9 iulie și se adresează mulțimii
din zona Maltepe.
Iulie. După un an statistica este în creștere. Doar ieri au fost dați afară 7 000
de polițiști. Până acum 138 148 de concediați, 118 325 de condamnați, 55
927 de arestați, 2 099 de școli, internate, universități închise, 8 271 de
academicieni și-au pierdut slujbele, 4 424 de judecători, procurori dați afară,
149 de instituții media închise și 269 de jurnaliști arestați.
Așa arată democrația turcă! Iar președintele Erdoğan a reușit să fie unic și
din punct de vedere politic. Este președinte de țară și de partid. Iar faptele
prezentate mai sus continuă...
Surse:
https://vimeo.com/225517540
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901M1-1.htm
http://aa.com.tr/uploads/TempUserFiles/haber
%2F2016%2F09%2F20160901M2-1.pdf
http://aa.com.tr/uploads/TempUserFiles/haber
%2F2016%2F09%2F20160901M2-2.pdf
https://turkeypurge.com/
http://www.stiripesurse.ro/o-ara-pentru-pre-edinte_1191611.html
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Aradul Centenar (1918-2018)
la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad:
CONGRESUL INTERNAȚIONAL DE ISTORIE A
PRESEI: PRESA MARII UNIRI
Marius-Ioan Grec
Președinte al Comitetului de organizare,
Președinte al Asociației pentru Cultură, Educație și Tineret
„VASILE GOLDIȘ”

Universitatea de Vest „VASILE GOLDIȘ” din Arad a organizat în
cadrul manifestărilor dedicate Centenarului Marii Uniri, în perioada 20-21
aprilie 2018, a XI-a ediție a CONGRESULUI INTERNAȚIONAL DE
ISTORIE A PRESEI cu tema: PRESA MARII UNIRI. A fost o
manifestare care a reunit peste 100 de specialiști în istorie a presei din
România și teritoriile din proximitate în care trăiesc comunități istorice de
români, cea mai numeroasă reprezentare fiind a specialiștilor din Republica
Moldova.

Prezidiul Congresului Internațional de Istorie a Presei de la Arad
În Programul manifestarii au fost înregistrate 106 de comunicări,
care au abordat o tematică generoasă și deosebit de interesantă: Precursori ai
Marii Uniri; Militanți ai Marii Uniri - publiciști și oameni politici; Discursul
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pro-unionist, în presă; Discursul anti-unionist, în presă; Reprezentări
fotografice ale Unirii din 1918; Rolul minorităților etnice în realizarea
Unirii; Biserica și Marea Unire; Periodice reprezentative ale Marii Uniri;
Regimul juridic al presei în contextul Unirii; Presa basarabeană unionistă;
Presa bucovineană unionistă; Jurnaliști reprezentativi ai perioadei unioniste;
Presa străină despre Marea Unire; Marea Unire, reprezentată în fondurile
Bibliotecii (...); Marea Unire, reprezentată în fondul arhivistic (...) …
Principalul partener în organizarea acestui eveniment a fost
Asociația Română de Istorie a Presei (ARIP), asociație care a luat ființa „de
facto” la Arad în 2008 când Universitatea noastră organiza Primul Congres
de Istorie a Presei, un congres în care s-au prezentat 33 de comunicări. De
atunci reuniunea a crescut de la an la an, s-a desfășurat în importante centre
universitare, iar după 11 ani a revenit la Arad în Anul Centenar.
Foarte implicat în reușita Congresului a fost Președintele
Universității de Vest „VASILE GOLDIȘ” din Arad, profesorul Aurel
Ardelean, cel care a avut de altfel inițiativa de a aduce Congresul la Arad.
Acesta a declarat presei prezentă la congres:
“…Este vorba de presa Marii Uniri, care a avut un rol determinant în
declanşarea evenimentelor pentru a realiza cel mai important act din istoria
post-modernă a României: unificarea provinciilor româneşti într-un stat
unitar. Aradul a fost în esenţă prima capitală politică a Marii Uniri. Noi
utilizăm astăzi tripticul Arad-Alba Iulia-Bucureşti, fiindcă toate cele trei
capitale deopotrivă au fost implicate la fel de bine în actul Marii Uniri…”
(cf. Radio România Actualităţi).

„Candela

Marii Uniri” se aprinde la Arad
Manifestarea a fost pusă, încă de la început, sub semnul respectului
și recunoștinței față de Generația Marii Uniri. După ce un grup de copii de
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la Colegiul Național „VASILE GOLDIȘ” din Arad au încântat audiența cu
un cântec dedicat Unirii, iar mai apoi au răsunat acordurile Imnului Național
și Imnului Uniunii Europene, în Sala „Regele Ferdinand” a Primăriei
Municipiului Arad - în prezența autorităților locale și numeroșilor
participanți și invitați – a fost aprinsă CANDELA MARII UNIRI de ÎPS
dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop al Aradului. Un simbol a luminii
călăuzitoare, cea care i-a ajutat pe cei care au luptat pe front în Marele
Război, cea care i-a iluminat pe toți românii și mai ales pe Marii Bărbați de
Stat ai Aradului care au gândit, organizat și proclamat Marea Unire la Alba
Iulia la 1 Decembrie 1918: Vasile Goldiș, Ștefan Cicio-Pop, Ioan Suciu …A
fost un moment emoționant de reculegere pentru Marea Generație a
CENTENARULUI. Un moment de reflecție pentru Actuala Generație.
Toată festivitatea de deschidere a fost una plină de semnificații: s-a
dat citire Mesajului Președintelui Academiei Române Ioan-Aurel Pop:
Cuvânt de salut Congresului Internațional de Istorie a Presei,
găzduit de Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad
„S-au dat, de-a lungul timpului, numeroase definiții ale culturii, fără
să se cadă de acord asupra uneia general acceptate. Sub aspect etimologic,
cuvântul cultură este latinesc. Verbul latin colo, -ere, colui, cultum are
accepțiuni destul de variate: a cultiva (pământul), a locui, a împodobi, a
îngriji, a ocroti, a îndrăgi, a-i cinsti pe zei etc. Cultura spirituală
(intelectuală) de grup, însă, este un concept mai bine circumscris și acesta se
referă, cred, la ansamblul manifestărilor spirituale ale unei comunități,
concretizate în creații și realizate, de regulă, în instituții. Cultura aceasta
spirituală s-a înfăptuit de-a lungul istoriei și se înfăptuiește și acum, sub
ochii noștri. Ea este, prin urmare, o moștenire, transmisă deopotrivă prin
memoria individuală și prin memoria colectivă, dezvoltată mereu. Nimeni
nu poate elabora o creație spirituală – oricât talent ar avea – dacă nu este
depozitarul acestei moșteniri, dacă nu a asimilat valorile culturale
anterioare, dacă nu are o anumită forma mentis alcătuită prin educație,
transmisă dinspre trecut. Dar cultura individuală are înțeles numai dacă se
află în rezonanță cu acea formă de comunitate umană care se cheamă
națiune și, în cazul nostru, cu spiritualitatea națională românească. Această
cultură a românilor ca națiune, la rândul său, nu are relevanță fără
componenta sa istorică.
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Cultura națională, cultul pentru
națiune și pentru statul național român sau format prin familie, scoală, biserică,
asociații și presă. Periodicele noastre din
secolul al XIX-lea și de la începutul
secolului al XX-lea au revărsat către
publicul cititor mesajele sănătoase ale
încrederii în forța unirii noastre. Presa
românească a sădit un sentiment de
masă al luptei pentru emanciparea
națională și pentru unitatea națională.
Aradul – chiar dacă ar fi avut numai
„Preparandia” și ziarul „Românul” – ar
fi intrat glorios in istoria Marii Uniri, ca
unul dintre centrele de referință.
De aceea, a găzdui aici un nou
congres de istoria presei reprezintă o
întoarcere la izvoarele devenirii noastre ca națiune și ca stat. Felicitări
organizatorilor și mult succes lucrărilor congresului!”
Cluj-Napoca, 12 aprilie 2018
Ioan-Aurel Pop
Au luat cuvântul reprezentanții autorităților locale, ai ARIP-ului, ai
grupului de specialiști veniți din republica Moldova. Au fost acordate
distincții gazdelor și invitaților …
Un moment deosebit a fost creat de Academicianul Mihai
Bărbulescu, Directorul Institutului de Studii Clasice din Cluj, care a
inaugurat în fapt Congresul printr-o prelegere interesantă despre Columna
lui Traian, Cununa aplicată pe poarta Columnei de către Badea Cârțan și
reflectarea evenimentului în presa vremii. A fost realizat astfel un Arc peste
timp, de la începuturile formării poporului și limbii române până la
momentele care au generat intensificarea luptei românilor pentru unitate
națională.
Lucrările s-au desfășurat în șapte secțiuni, unde au fost prezentate
comunicările, secțiuni organizate în spații dotate la cel mai înalt nivel tehnic
și simbolistic în același timp: sala Centenar, sala ASTRA (din cadrul
Bibliotecii județene), spațiile Bibliotecii Centrale Universitare „Tudor
Arghezi”, sala Senatului UVVG, Aula Magna „Ștefan Cicio-Pop”, „Casa
Universitarilor și Studenților” … au răsunat de dezbaterile științifice ridicate
la cel mai înalt nivel.
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Participanții la congres au avut prilejul să cunoască câteva dintre
principalele obiective ale Universității „Vasile Goldiș”: Noul Campus cu
toate dotările tehnice și științifice de înalt nivel, Institutul de Științe ale
Vieții, Muzeul Universității, Aleea personalităților străjuită de busturile lui
Vasile Goldiș, Ștefan Cicio-Pop, Ioan Suciu, moderna sală de conferințe cu
un sistem audio-video de ultimă generație, Aula “Universitaria” dotată cu
aparatură de predare în timp real a chirurgiei in sistem 3 D sau Biserica de
lemn din Parcul universitar – loc de meditație pentru studenți și cadre
didactice…

Vizitarea noului Campus universitar. Ghid presedintele universitatii,
profesorul aurel ardelean
Vizitele la Castelul și Grădina Botanică de la Macea – bază
didactico-științifică a Universității, respectiv excursia la Mănăstirea HodoșBodrog, au completat programul…
Toate momentele congresului au fost reflectate în timp real în
buletinele de știri ale postului național de știri Radio România Actualități
și în principalele Agenții de știri Rador, Agerpres, România Actualități…
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Reproducem un scurt fragment din Buletinul Mass-Media, al
Centrului de documentare „Dimitrie Gusti” (Radio România – Agenția de
presă RADOR):
„Presa Marii Uniri" - tema Congresului de Istorie a Presei, ţinut la
Arad
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (21 aprilie 2018, ora 7:09) Realizator: Congresul Istorie a Presei, manifestare dedicată anul acesta
centenarului statului român modern, a avut ca temă "Presa Marii Uniri" şi
şi-a ţinut lucrările ieri la Arad.
„Reporter: Daniela Coman - Istorici, jurnalişti, scriitori, majoritatea
membri ai Asociaţiei Române de Istorie a Presei, au adunat laolaltă toate
publicaţiile din provinciile româneşti de la Nistru şi până la Tisa care au
militat pentru făurirea României Mari în urmă cu 100 de ani. Ca o
concluzie, profesorul Marius Grec de la Universitatea „Vasile Goldiş" din
Arad, organizatoarea congresului, explică importanţa avută de presa vremii
la înfăptuirea marelui act istoric.
Marius Grec: Este modalitatea cea mai la îndemână de a facilita
comunicarea. Se pare că, în cazul anului 1918, comunicarea a funcţionat.
Vasile Goldiş a fost nu numai cel care a redactat şi citit la Alba Iulia
Rezoluţia Marii Uniri; el a fost un om de presă - omul de presă al Marii
Uniri. Sigur că niciodată un om singur nu poate să facă o mare realizare
singur, dar Vasile Goldiş a fost director de ziar, a fost redactor. La Arad au
fost nişte ziare deosebite: „Românul", „Biserica şi şcoala", „Tribuna"...
Dacă n-ar fi existat aceste ziare, conştiinţa naţională a românilor ardeleni, a
românilor bănăţeni, nu ar fi fost exaltată, nu ar fi fost ţinută trează, ca să
participe acolo, la Alba Iulia, peste 100.000 de români.
Reporter: Astfel, rolul presei din toate teritoriile locuite de români în
formarea conştiinţei naţionale, care a dus la momentul Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918, nu va fi nici uitat şi nici ignorant.”
Congresul Internațional de Istorie a Presei: Presa Marii Uniri,
este o manifestare susținută financiar de Centrul Municipal de Cultură,
Asociația pentru Cultură, Educație și Tineret „VASILE GOLDIȘ” și
Universitatea de Vest „VASILE GOLDIȘ” din Arad și se va finaliza în luna
noiembrie, atunci când vor fi finalizate cele două lucrări în care vor fi
publicate lucrările congresului: Volumul PRESA MARII UNIRI
(coordinator: Marius-Ioan Grec, editor: Stelean-Ioan Boia), cele mai
reprezentative comunicări fiind publicate în limba engleză în revista
STUDII DE ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ (director, Vasile Man).
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Elemente de urbanism istoric-evoluţia relaţiei dintre
Mănăstirea Hodoş-Bodrog şi satul Bodrog
(azi Bodrogu-Vechi), jud. Arad
Teodor Octavian Gheorghiu*
Augustin Mureşan**

Abstract
The article is addressing the parallel history of Hodoş-Bodrog
monastery and Bodrog village that belonged to it. The monastery can be
found in documents as early as 12th century, and more clear in the 13th
century while the village appears in documents in 1233. If their genesis and
historical connection are remaining for now the subject of future research,
their original topographical relationship can be reconstructed easily using
the First Military Mapping Survey of the Austrian Empire (1782-85).
Compared to the present day situation where the Mureş River is dividing
the monastery and the village, at the end of the 18th century both of them
were on the north of the river, in a close spatial relationship. The end of the
paper is discussing briefly the transformations of the monastic ensemble,
which are visible also on the historical maps. The 1935 insertion of the
Paraklesis- mausoleum, where it can be found the Bishopric of Arad
emblem, is one of the notable changes.
Keywords: Hodoş-Bodrog monastery, Bodrog village, spatial relationship,
First Military Mapping Survey of the Austrian Empire, Bishopric of Arad
emblem
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Satul Bodrog atestat documentar în 12331 (sub denumirea de
Bodruch) este fără îndoială, un loc încărcat de mister. Chiar accesul către
acest sat pare a avea semnificaţii aparte, atât timp cât trebuie traversată o
pădure seculară, iar contactul cu satul se produce surprinzător; satul răsare
din aburul văii ca o viziune din alte timpuri, cu foarte puţine semne ale
modernităţii care să-l plaseze în lumea de azi. Odată ajunşi la Mureş, pe
malul opus apare silueta mănăstirii Hodoş-Bodrog, cu o geneză şi evoluţie
impresionantă2.
Începuturile mănăstirii Hodoş-Bodrog3 şi a relaţiei ei cu satul
omonim este încă subiect de discuţii între istorici, arheologi şi, mai nou,
arhitecţi. Nu insistăm asupra acestui subiect, care a fost succint prezentat
recent într-un context mai larg4, ci vom detalia relaţia dintre cele două
ansambluri (mănăstirea şi satul) aşa cum rezultă din analiza unor planuri
istorice de secol XVIII-XX. Prin aceasta credem ca măcar unele dintre
necunoscute să fie rezolvate. Începem, totuşi, cu restul datelor de care
dispunem în prezent, adică cu izvoarele documentare şi arheologice, la care
vom adăuga analiza informaţiilor topografice.
Faptul că, în Evul Mediu, mănăstirea/mănăstirile şi satul au fost
legate între ele juridic (în cadrul sistemului de proprietăţi feudale) şi spaţial
1

*prof. univ. dr. Universitatea-Politehnica Timişoara.
** dr. Augustin Mureşan, Complexul Muzeal Arad.
Coriolan Suciu, Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, I, Bucureşti, 1967, p.
88; Alexandru Roz, Kovách Géza, Dicţonarul istoric al localităţilor din judeţul Arad,
Editura Universităţii “Vasile Goldiş”, Arad, 1997, p. 64.
2
Vezi Eugen Arădeanul, Lucian Emandi, Teodor Bodogae, Mănăstirea Hodoş-Bodrog,
Arad, 1980.
3
În acest sens, vezi P. Moruşca, Mânăstirea Bodrog, în „Banatul”, II, nr. 9, 1927, pp. 6-17;
Şt. Meteş, Mănăstirile româneşti din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1936, pp. 182-191; V.
Vlăduceanu, Vechiu monument de artă istorico-religios: Mănăstirea Bodrog, Timişoara,
1939; ; C. Rudeneanu, Mănăstirea românească Hodoş-Bodrog, în „Timpul Transilvaniei”,
Arad, 5, nr. 91, 1941, p. 1-3; I. D. Suciu, Monografia Mitropoliei Banatului, Timişoara,
1977, p. 47; R. Theodorescu, Confluenţe culturale în primul Ev Mediu românesc şi spaţiul
arădean, în „Ziridava”, XI, 1979, p. 92; Eugen Arădeanul, Lucian Emandi, Teodor
Bodogae, op. cit.; Gh. Lanevschi, Repertoriul monumentelor religioase de pe cursul
inferior al Mureşului, în „Ziridava”, XI, 1979, pp. 1010-1011; M. Porumb, Dicţionar de
pictură veche românească din Transilvania. Sec. XIII-XVIII, Bucureşti, 1998; Pavel Vesa,
Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi (1706-1918), Presa Universitară Clujeană,
Cluj Napoca, 2006, pp. 218-225; Sorin Bulboacă, Doru Sinaci, Augustin Mureşan, Aurel
Dragoş, Rolul economic al cetăţilor, al mănăstirilor, al drumului sării şi al canalului
morilor în Comitatul Arad, (VI. 2. Mănăstiri arădene:Hodoş-Bodrog), în Adrian Niţu
(coordonator),”Arad. Economie şi societate din preistorie până la începuturile regimului
comunist”, vol. I, Cluj Napoca, 2016, pp.309-312 ş. a.
4
T. O. Gheorghiu, Mici oraşe/mari sate din sud-vestul României. Monografii urbanistice.,
Editura Simetria, Bucureşti, 2017, pp. 99-103 şi 105.
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(prin funcţiile complementare presupuse) este mai mult decât sigur.
Problema este: care mănăstire şi care sat?
O suită de mănăstiri care pot fi asimilate cu cea peste care sau lângă
care s-a ctitorit actuala Hodoş-Bodrog sunt amintite documentar încă din
secolul
XII
şi/sau
de
la
începutul
secolului
XIII-lea:
5
„Hudusmonostora/Mănăstirea lui Hudus” în 1177 , apoi în 1233, 1287 etc.6
apoi „Hodosmonostora” (aceeaşi cu o altă transcriere sau o alta?), apărută
documentar la începutul secolului XIII: 1213, 12337 etc. Există opinii care
consideră
filiaţia
„Hudusmonostora”/
„Hodosmonostora”
(mănăstire/mănăstiri catolice, probabil benedictine) - Hodoş-Bodrog
(mănăstire ortodoxă), ca fiind sigură8 (aidoma situaţiei din Cenad, de pildă),
altele care cred, că noua mănăstire ortodoxă este aşezată pe un alt
amplasament9, făcând trimitere la opinia lui Szentkláray Jenő din 1908 şi la
unele informaţii arheologice din anii `70. Documentar, mănăstirea sau
mănăstirile amintite mai sus, dispar în cursul secolului XIII
(Hudusmonostura în intervalul 1278-1292, atât timp cât în 1293 apare doar
ca “Terra Hodusmonustura”) sau către sfârşitul secolului XVI (1597 ultima menţiune documentară a mănăstirii Hodosmonostura10). În ceea ce
priveşte mănăstirea ortodoxă Hodoş-Bodrog, o inscripţie aflată în zidul
bisericii mănăstirii (care astăzi nu mai este vizibilă n. n.) atestă existenţa ei
certă, în anul 1523, egumen fiind Mihail)11.
5

Györffy Gy., Geographia historica Hungariae tempore stirpis Arpadianae, vol. I,
Budapest, 1966, p. 178; vezi şi Ioan Crişan, Aşezări rurale medievale din Crişana Secolele
X-XIII, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 2006, p. 122.
6
T. O. Gheorghiu op. cit., pp. 99-103 şi p. 105 pe baza documentării din relativ recentele
surse: Alexandru Roz, Kovách Géza, op. cit., p. 65, Adrian A. Rusu, George Pascu
Hurezan, Biserici medievale din judeţul Arad, Arad, 2000, p. 182.
7
T. O. Gheorghiu, op. cit. p. 100, Alexandru Roz, Kovách Géza, op. cit., p. 192, Adrian A.
Rusu, George Pascu Hurezan, op. cit., p. 182, unde nu se face nici o diferenţă între cele
două toponime.
8
Alexandru Roz, Kovách Géza, op. cit., p. 65.
9
Adrian A. Rusu, George Pascu Hurezan, op. cit., p. 177; în T. O. Gheorghiu, op. cit., se
amintesc cele două opinii, fără a se tranşa, în lipsa unor noi informaţii.
10
Adrian A. Rusu, George Pascu Hurezan, op. cit., p. 182, respectiv, Alexandru Roz,
Kovách Géza, op. cit., p. 192, aici fiind plauzibil că se face confuzie între mănăstirea
catolică şi noua mănăstire ortodoxă.
11
Informaţia dată de Szentkláray Jenő, A szerb monostoregyházak története emlékei
Délmagyarországon, în „Értekezések a történeti tudományok köréból. Budapest, 1908, p.
26, după o inscripţie care ar fi existat şi în anul 1908, în zidul bisericii, dar care azi nu se
mai păstrează. Cercetătoarea Eugenia Greceanu nu a mai găsit-o, în schimb a observat un
posibil loc pentru ea, în absida nordică, într-o nişă zugrăvită, aflată în spatele stranei,v. E.
Greceanu, Pătrunderea influenţelor de tradiţie bizantină în arhitectura bisericilor
româneşti de zid din Transilvania, până la sfârşitul secolului al XVII-lea, în „Studii şi
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Aşezări care sunt apropiate ca toponimie de Hodoş şi Bodrog,
amplasabile în zona aceasta sunt mai multe: „Bodrog/Bodruch” sau „Terra
Bodrog”, în 1233, 1293 etc.12, „Hudus/, Kishwdws, Kyshódos, Kyshwdws”,
în 1247/1284, 1256 etc.13 Un alt toponim asemănător („Hodiş/ Hódos,
Zarándhodós”)14 este plasabil mai spre est, în Zarand.
Arheologia nu face lumină în privinţa genezei mănăstirii/mănăstirilor
catolice, sau în privinţa eventualei succesiuni a lor. Referitor la mănăstirea
ortodoxă, datele necesare datării genezei ei, încă sunt sumare (vezi mai jos).
În punctul „Grădişte” (cca 1 km nord-vest de satul Bodrogul Vechi), într-o
amplă fortificaţie de pământ (cca. 18 ha), fragmentele ceramice descoperite
sunt datate în sec. XIV-XV, iar în punctul „Către Vale” (extremitatea
nordică a terasei „La Hodaie”), aşezarea descoperită arheologic este datată
în sec. X-XIII, urmată de etapa sec. XIII-XIV15. În incinta mănăstirii HodoşBodrog se ştie (deasemenea arheologic) că în sec. XI-XII exista o aşezare
anterioară mănăstirii (databilă prin fragmente ceramice descoperite în zona
clopotniţei şi o locuinţă cercetată), aşezare care a fost părăsită în sec. XII.
Este clar că nu se referă la un eventual ansamblu monastic, ci la o simplă
aşezare.16 Singura referire arheologică privind datarea întemeierii mănăstirii
ortodoxe, propune sfârşitul sec. XIV sau început de secol XV17, fără mai
multe detalii (Fig. 1).

Cercetări de Istoria Artei”, nr. 2, 1972, p. 201, 199, nota 13, circumstanţă comentată şi de
Andrei A. Rusu, George Pascu Hurezan, op. cit. p. 178 şi nota 85; Adrian Andrei Rusu,
Nicolae Sabău, Ileana Burnichioiu, Ioan Vasile Leb, Mária Makó Lupescu, Dicţionarul
mănăstirilor din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş (coordonator: Adrian Andrei
Rusu), Presa Universitară, Cluj-Napoca, 2000, pp. 74-77.
12
Alexandru Roz, Kovách Géza, op. cit. pp. 64-65.
13
Ibidem, p. 193.
14
Ibidem, pp. 124-125.
15
T. O. Gheorghiu, op. cit, p. 101, E. D. Pădureanu, Noi fortificaţii pe teritoriul judeţului
Arad, în „Ziridava”, XV-XVI, 1987, pp. 29-31. Fig. 1; cf. M. Barbu, G. P. Hurezan, P.
Hügel, E. D. Pădureanu, Repertoriul arheologic al Mureşului Inferior, ,judeţul Arad,
Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 1999, p. 46, respectiv p. 45; Andrei A. Rusu,
George Pascu Hurezan, op. cit. p.182, nu se emite nici o ipoteză certă privind natura acestor
descoperiri.
16
Repertoriul arheologic…,p. 45, informaţie comentată în acest sens de Adrian A. Rusu,
George Pascu Hurezan, op. cit. p. 182 şi T. O. Gheorghiu, op. cit, p. 101 şi 103.
17
Cf. Luminiţa Munteanu, Date arheologice referitoare la Mănăstirea Partoş, jud. Timiş,
în „Cercetări arheologice”, V, 1982, p. 115; Andrei A. Rusu, George Pascu Hurezan, op.
cit., p. 178; informaţia preluată şi comentată de T. O. Gheorghiu, op. cit., p. 103.
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Fig. 1. Mănăstirea Hodoş-Bodrog
În partea de Sud-Vest la o distanţă de circa 15 m de bisericia
mănăstirii se află turnul-clopotniţă zidit din cărămidă (restaurat în 1904 şi
1978), ambele estimate ca datând din a doua jumătate a secolului al XIV 18.
Ca plan are secţiunea pătrată, cu muchiile teşite, ajungând astfel la o formă
octogonală19. Pe el se află un blazon nobiliar, asupra căruia cercetătorii au
făcut interpretări diferite fiind atribuit familiilor Jaksici, Besseny, Marothi,
Brancovici sau Brâncoveanu 20.
În fine, problema relaţiei dintre mănăstirea/mănăstirile catolice şi
satul care era logic să îi/le aparţină este certificată prin seria de documente
de secol XII-XIII amintită anterior (consemnând existenţa în paralel a celor
18

Vezi Pr. dr. Pavel Vesa, op. cit., p. 221; Arhim. Nestor Iovan, Sfânta Mănăstire HodoşBodrog. Scurt istoric, ed. a IV-a, Arad, 2010, p 13, fig. 6; Marius Oprea, Adriana
Scărlătescu, Mănăstirea Hodoş-Bodrog, restaurarea picturii murale. Documentaţie
ştiinţifică, Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscop
al Aradului, Editura Arhiepiscopiei Aradului Arad, 2012, p. 20.
19
Pr. dr. Pavel Vesa, op. cit., p. 221.
20
Vezi Szentkláray Jenő, op. cit., p. 25; Dimitrie Stoi, Enigma simbolului heraldic de la
Mănăstirea Hodoş-Bodrog, în „Mitropolia Banatului”, XXXVI, nr. 4, 1986, pp. 78-83;
Adrian A. Rusu, George Pascu Hurezan, op. cit. p. 178 ; Dicţionarul mănăstirilor din
Transilvania..., p. 77; Saşa Iaşin, Familii nobiliare sârbeşti din Banat, în secolele al XV-lea
şi al XVI-lea, Edit. Mega, Cluj-Napoca, 2015, pp. 164 ş. a.
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două ansambluri), dar despre rezolvarea relaţiei lor spaţiale, nici vorbă, atât
timp cât nici una dintre entităţi nu este localizată cât de cât exact geografic.
Din punct de vedere documentar, relaţia dintre mănăstirea ortodoxă
şi satul Bodrog (evident, Bodrogul Vechi, atât timp cât satul Bodrogul Nou
apare la începutul sec. XIX21) este sigură din 1606-1627 (din timpul
episcopului Sava I Brancovici al Ienopolei şi Lipovei)22 când satul este
dăruit (de către episcop) mănăstirii, dar o anume dependenţă a satului de
mănăstire este probabilă mult mai devreme, ambele aparţinând familiei
Jaksici care are proprietăţi în zonă după 1561 23. În anul 1651, în mănăstirea
Hodoş-Bodrog rezida episcopul Sofronie. La mijlocul veacului al XVII-lea,
mănăstirea se afla într-o situaţie deplorabilă, datorită vechimii, având
zidurile şi acoperişul deteriorate24.
Aceste două instituţii (mănăstirea şi satul) foloseau sigilii pentru
validarea actelor emise25 (este de neconceput ca în relaţia dintre ele acestea
să nu fi fost folosite). În emblema tiparului de sigiliu al mănăstirii este
gravată scena “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, hramul acestui
aşezământ monastic. El nu este datat26 (Fig. 2).

21

Prima menţiune documentară a aşezării Bodrogul Nou datează din 1806, vezi Alexandru
Roz, Kovách Géza, op. cit., p. 65.
22
Episcopul Ineului şi Lipovei, Sava I Brancovici, a avut posesiuni în hotarul Hodoş, iar
după anul 1616, acesta a donat proprietăţile sale de aici mănăstirii Hodoş-Bodrog, vezi
Silviu Dragomir, Un document privitor la proprietatea mănăstirii din Hodoş-Bodrog, în
„Anuarul Institutului de Istorie Naţională”, III, Cluj, 1926, p. 557.
23
Adrian A. Rusu, George Pascu Hurezan, op. cit., p. 178.
24
Ibidem, p. 177-178.
25
Augustin Mureşan, Ioan Popovici, Sigilii săteşti şi comunale din comitatul Arad şi
împrejurimi (secolele XVII-XIX), Editura Gutenberg Univers, Arad, 2009, pp. 46-47;
Augustin Mureşan, Tiparul de sigiliu al Mănăstirii Hodoş-Bodrog, în „Magazin Istoric”,
Anul L,- serie nouă- nr. 11(608), noiembrie 2017, pp. 60-61.
26
Cercetarea documentelor emise de acest lăcaş monastic pe care s-ar afla sigilii ar putea
lămuri perioada anilor de folosire. Analogiile piesei sigilare cu exemplare simulare, ale
unor mănăstiri din Ţara Românească şi Moldova ne îngăduie o încadrare cronologică largă
între veacurile XVII-XVIII. Având în vedere imaginea din emblemă, adevărată manifestare
de artă feudală, caracterul literelor folosite în textul legendei şi al denumirii lăcaşului,
tiparul de sigiliu poate fi datat ca fiind din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, vezi
Augustin Mureşan, art. cit., p. 61.
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Fig. 2. Tiparul de sigiliu al Mănăstirii Hodoş-Bodrog
În câmpul sigilar al sigiliului satului Bodrog (Bodrogul Vechi) se
află o plantă cerealieră cu trei spice, flancată în dreapta de un brăzdar, iar în
stânga de un fier de plug, semnificând practicarea agriculturii, aluzie la
cultura cerealelor, străveche îndeletnicire a locuitorilor. El datează din anul
180527 (Neilustrat).
Dacă relaţia dintre vechea mănăstire catolică şi satul contemporan
rămâne a fi cercetată şi soluţionată în viitor, relaţia spaţială dintre noua
mănăstire, ortodoxă, şi satul care îi aparţine este rezolvabilă şi a fost
rezolvată deja. Începem însă, prin a sancţiona următoarea afirmaţie: Până în
1843, ea [mănăstirea - n. n.] se găsea pe o insulă, dată după care, prin
schimbarea cursului fluviului, s-a unit cu vechiul ţărm”28. Evident, se pune
deja întrebarea: care ţărm? Şansa rezolvării problemei acestei relaţii este
analiza cartografiei istorice care, era parţial accesibilă şi în anii ’90, dar prea
puţin luată în considerare. Aşa se face că prima rezolvare a vechiului raport
între Bodrogul Vechi şi mănăstirea Hodoş-Bodrog a fost deja publicată
recent29, iar în cele ce urmează prezentăm doar câteva detalieri.
Într-adevăr, succesiunea celor trei ridicări topografice militare
habsburgice din secolele XVIII şi XIX conţine toate elemenele pentru a

27

Augustin Mureşan, Ioan Popovici, op. cit., pp. 46- 47, fig. 31.
Adrian A. Rusu, George Pascu Hurezan, op. cit., p. 177.
29
T. O. Gheorghiu, op. cit, p. 102 şi 105, cu comentariile de rigoare.
28
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cunoaşte evoluţia acestei relaţii în intervalul respectiv de timp. Reper este
regularizarea cursului Mureşului.
Prima Ridicare Topografică Militară („Ridicarea Josefină”-178230
1785) reprezintă „Bodorok” şi arealul său dinaintea regularizării
Mureşului. Un desen acurat reprezintă satul Bodorok (Bodrogul Vechi) şi
mănăstirea Hodoş-Bodrog amplasate amândouă la Nord de Mureş, într-o
buclă profundă a râului (Fig. 3).
Satul are o singură uliţă orientată spre mănăstire şi spre Mureş,
ambele fiind dezvoltate conform acestei axe care este prelungirea traseului
accesului dinspre drumul principal Arad-Pecica. Parcelele aşezării au forme
libere, dovedind o geneză şi evoluţie spontană, mai mult ca sigur,
medievală. Mănăstirea este desenată ca o incintă relativ închisă, cu biserica
în centru. Trei construcţii simple, închizând parţial incinta, sunt amplasate
spre Nord, Est, Vest, reprezentând anexele ansamblului monastic. Trebuie
precizat că planul desenat aici este cel care a rezultat din intervenţiile
ctitoriceşti din 1766 (lucrări ample, de atunci datând elementele baroce şi
demolarea pronaosului decroşat al bisericii), dar nu credem că le surprinde
şi pe cele dispuse de episcopul Sinesie Jivanovici după 177231. Pentru
detalierea compoziţiei mănăstirii, trebuie făcută comparaţie cu cunoscuta
stampă tipărită la Viena în 1750 (deci desenată mai devreme), reprezentând
mănăstirea ca un ansamblu impunător, cu clădiri cu etaj formând un “U”
orientat către apă. Realităţile desenate sunt ciudate în raport cu mărturiile
documentare care prezintă mănăstirea ca fiind afectată de atacurile de la
începutul secolului şi de pierderea averilor pe care le va recăpăta, parţial,
30

Az elsö katonai felmérés. A Magyar Királyság teljes területe 965 nagyfelbontású szines
térképwszelvényen 1782-1785, ed. « Arcanum », Budapest, 2004.
31
Despre aceste lucrări de intervenţii asupra bisericii mănăstirii,vezi Răspunsul Comitatului
Arad la Chestionarul din 8 august 1771, al Consiliului locotenenţial de la Buda, în legătură
cu starea mănăstirii Hodoş-Bodrog, datat 4 noiembrie 1772, semnat de Georg von Salbek,
notar judiciar în Arad şi de János Egyed, asesor al tablei judecătoreşti a Comitatului Arad.
În Răspuns se scrie că: ”biserica cea veche şi mănăstirea, din pricina vechimii şi a revărsării
Mureşului erau gata să cadă (subl. ns.), adică (“tum ex ratione antiquitatis, tum vero
eluviei Marusii, proximae ruinae expositis”), încât episcopul Sinesie Jivanovici a fost
nevoit să înceapă lucrări mari de reparaţii la aceasta, în 1764, şi să adauge paraclis, chilii şi
trapeză, obiective care “nu s-au sfârşit [încă] de zidit, lipsind banii”, apud, I. D. Suciu, R.
Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1980,
vol. I, doc. Nr. 141, pp. 334-339. Or, o biserică ameninţată cu prăbuşirea, nu putea să
conserve atât de bine o pictură mai veche. De fapt, sub stratul picturii murale existente nu
se află urmă de altă pictură. Mai trebuie avut în vedere un amănunt: zugravii picturii murale
existente au ţinut seama judicios de ferestrele tăiate în zid, cu prilejul transformărilor din
1764 ! Ca atare, această pictură nu a putut fi executată decât după această dată, vezi Horia
Medeleanu, Valori de artă veche românească, Prefaţă de Prea Sfinţitul dr. Timotei Seviciu,
Episcopul Aradului, Editura Episcopiei Aradului, 1986, p. 25.
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abia în 175032. Mai exact, desenul demonstrează că nu era într-o stare foarte
proastă.

Fig. 3. Mănăstirea şi satul Bodrog. Prima ridicare topografică
militară (“Ridicarea Josefină”-1782-1785).
Revenind, considerăm că harta din 1782-85 conţine cele mai
elocvente informaţii privind reala relaţie dintre sat şi mănăstire. Ele erau
alăturate, într-o evidentă relaţie spaţială şi protejate dinspre sud (de unde era
cel mai plauzibil să vină eventualele atacuri), dar şi dinspre est şi vest, de
bucla Mureşului. Este un amplasament logic în raport cu contextul zonei,
probabil în alte multe cazuri şi demonstrat sigur, pentru fosta mănăstire a lui
Dionisie (“Dienesmonostor”) de lângă Ineu, protejată în exact acelaşi mod,
de o buclă a Crişului33.
A doua Ridicare Topografică Militară (“Ridicarea Franciscană”) cca.185034 desenează noul context al zonei (Fig. 4). Mureşul este deja
regularizat (în 1843, se precizează35), tăindu-se bucla descrisă anterior. În
nord rămâne satul Bodrogul Vechi (“Ó Bodrog”) şi în sud, mănăstirea
32

Pentru toate datele istorice privind realităţile de secol XVIII, vezi Andrei A. Rusu,
George Pascu Hurezan, op. cit., p. 179 şi T. O. Gheorghiu, op. cit, p. 103.
33
T. O. Gheorghiu, op. cit., p. 163-164 şi 174-175, cu reconstituirea amplasamentului la p.
182.
34
A Masodik katonai felmérés. A Magyar kiralysag és a Temesi bansag Negyfelbontasu,
szines térképei-1819-1869, DVD, ed. « Arcanum », Budapest, 2005.
35
Andrei A. Rusu, George Pascu Hurezan, op. cit., p. 181.
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(“Hodos Klastrom”), înconjurată pe trei laturi de fosta buclă a Mureşului
care este foarte vizibilă, încă. Acest amplasament i-a făcut, probabil, pe
autorii menţionaţi mai sus să deducă existenţa acelei insule pe care s-ar fi
aflat anterior manăstirea36. Noul sat Bodrog (“Uj Bodrog”) apare în sudestul mănăstirii.
Bodrogul Vechi pare regularizat, având acum un evantai de uliţe
drepte orientate către centru, care este figurat printr-un spaţiu de mai mari
dimensiuni, care există şi astăzi. De altfel, până acum, credem că, aproape
nimic nu s-a modificat în privinţa ansamblului satului, exceptând părăsirea
unor gospodării. Mănăstirea este desenată cu un plan dreptunghiular, cu
două biserici (a doua fiind probabil acel paraclis ridicat de Episcopul Sinesie
Jivanovici după 1772, împreună cu noi chilii şi o trapeză), precum şi o
clădire prelungă amplasată în sud-estul bisericii mari. Spre nord-est este
desenată curtea gospodărească, cu câteva construcţii. Despre realităţile de
secol XIX care sunt reprezentate în această hartă, înafara referirilor la
lucrările dispuse de episcopul Sinesie Jivanovici, câteva documente vorbesc
despre starea proastă a mănăstirii în 1772 (asta impunând derularea acelor
lucrări) şi intervenţii în 1803, când incinta se reface (între altele se ridică
cele două false turnuri circulare de pe latura de sud) şi apar decoraţii
neoclasice la biserică. Turnul-clopotniţă rămâne neschimbat37.

Fig. 4. Bodrogu Vechi şi Mănăstirea Hodoş. A doua Ridicare Topografică
Militară (“Ridicarea Franciscană”) - cca.1850.
Trecând peste alte ridicări topografice de până la Primul război
mondial (care nu consemnează modificări ale celor două entităţi - satul şi
mănăstirea), merită analizată ridicarea topografică din Planul Director de
36

Vezi mai sus şi nota 15.
Andrei A. Rusu, George Pascu Hurezan, op. cit., p. 179, pp. 181-182 şi T. O. Gheorghiu,
op. cit., p. 101 şi 103.
37
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Trageri al Armatei Române 38, realizată (harta satului şi a zonei) în anul
1936 şi redesenată în 1953 (Fig. 5). Nucleul central al satului „Bodrogu
Vechi” are aceeaşi alcătuire ca în planurile precedente, dar este extins spre
nord-est, prin două străzi relativ paralele cu Mureşul, parcelate geometric pe
ambele fronturi.
Cursul Mureşului prezintă anumite modificări, datorate schimbărilor
frecvente ale cursului şi inundaţiilor din sec. XIX şi XX. În vest apar
figurate „Viile Bodrogului” (enclavă ovoidală protejată de diguri), iar în
nordul lor apare toponimul „La Sălişte”, probabil o selişte, locul unui sat
dispărut.
Mănăstirea este mai detaliat desenată decât în planurile anterioare,
dar are un aspect mult mai răsfirat. Biserica centrală (reprezentată prin
simbolul obişnuit) este înconjurată de construcţii (una, amplasată în vestul
bisericii, este sigur turnul-clopotniţă), dispuse oarecum radial. Face excepţie
o mare construcţie în formă de “L”, din nordul bisericii care are, în mod
sigur, rostul de anexă.

Fig. 5. Planul Director de Trageri al Armatei Române (1936).
Documentele vorbesc despre o suită de modificări ale incintei care
sunt reprezentate aici: în 1895 se supraetajează stăreţia cu trapeza amplasate
la est, în 1905 se ridică corpul chiliilor şi un paraclis de iarnă, iar în 1935 se
edifică paraclisul-mausoleu şi se demolează o parte din anexele de vest şi
38

http://nelucraciun.wordpress.com/2011/11/23/harti-istorice-planuri-directoare-de-tragerebanat.
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nord39. Paraclisul-mausoleu este ridicat după planurile arhitectului Silvestru
Rafiroiu40 (Fig. 6). Pe acest Paraclis de Vară în partea superioară se află
reprezentată stema Episcopiei Aradului multiplicată în medalioane rotunde,
intercalate cu elemente decorative de acelaşi fel incluzând câte o cruce41.
Până la înfiiţarea parohiei în anul 1937, la Bodrogul Vechi asistenţa
religioasă a românilor ortodocşi a fost asigurată de călugării de la
mănăstirea Hodoş-Bodrog42. Noul lăcaş de cult, cu hramul “Bunavestire”
este sfinţit la 27 ianuarie 1952 de preotul vicar Gheorghe Liţiu în calitate de
delegat al episcopului Andrei Magieru43

Fig. 6. Paraclisul-mausoleu (1935). Detaliu.
Concluzia acestui mic studiu este că o mare parte din realităţile
urbanistice şi chiar arhitecturale ale trecutului recent (sec. XVIII-sec. XX)
pot fi reconstituite într-o manieră sigură, prin interpretarea datelor conţinute
de ridicările topografice contemporane, realizate de armatele care au operat
în zonă sau care au creeat baza de administrare a teritoriilor respective.
39

Adrian A. Rusu, George Pascu Hurezan, op. cit., p. 181-182, citându-l pe Gh. Lanevschi,
op. cit., pp. 1010-1011.
40
Radu Măran, Silvestru Rafiroiu (1903-1961), în Arhitectura, nr. 6/2011, pp. 110-111.
41
Augustin Mureşan, Ioan Popovici, Stema Episcopiei Aradului pe Paraclisul de Vară al
Mănăstirii Hodoş-Bodrog, în „Analele Aradului”, Anul III, nr. 3, 2017, Vasile Goldiş
University Press, Arad, pp .241-247.
42
Pavel Vesa, Bisericile de mir arădene între tradiţie şi modernitate, Editura Mirador,
Arad, 2000, p. 113.
43
Ibidem.
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Fiind militare, putem fi siguri că nu sunt greşite. Sperăm că, prin contribuţia
de faţă, s-au făcut câţiva paşi pe calea cunoaşterii mai clară a unor elemente
de urbanism istoric- al relaţiei dintre mănăstirea Hodoş-Bodrog şi satul
Bodrog (azi Bodrogul Vechi).
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Activitatea Fabricii de Mobilă „Mundus” Ineu,
ilustrată în documente de arhivă
Aurel Dragoş,
Ineu, judeţul Arad

Remember
Arealul Ineului avea la început de secol XIX-lea, suprafeţe întinse cu
păduri, atât în zona de câmpie cât şi pe dealurile piemontane. Familia Atzél
Ştefan care a cumpărat de la Erariu domeniul Ineului (1803), cu satele:
Șicula, Mocrea și Iermata plătind suma de 270249 florini. El va lăsa
moştenire un parc dendrologic amenajat pe 12 ha, cu specii aduse şi din alte
zone ale Europei. Actualul parc dendrologic al Ineului ne poartă cu ochii
minţii la imensitatea şi măreţia parcului de acum 200 de ani.
În 1833 începe construcţia Canalului Morilor din Comitatul Zărand
(Arad) care îşi are „izvorul” în amonte de comuna Buteni, în locul numit de
localnici Zugău (la cca 1,5 km), unde se află priza de captare a apei din râul
Crişul Alb şi transvazată în albia Canalului, care, după un parcurs de 92 km,
este vărsată în Crişul Alb, deasupra localităţii Vărşand.
Documentele fac referire la dealurile şi subdealurile piemontane
bogate în păduri seculare, la poalele cărora a fost construită linia Canalului,
de la Buteni-Zugău până la Mocrea, pe o distanţă de 30 km.
În timp, aceste locuri au fost defrişate, terenurile fiind folosite pentru
extinderea suprafeţelor agricole, iar cea mai mare parte a primit destinaţia de
păşuni.
Familia Atzél a stăpânit domeniul Ineului timp de un secol, perioadă
în care şi-a pus amprenta pe dezvoltarea localităţii. Unul din urmaşii
familiei – Péter Atzel (1835-1901) – nepotul lui Ştefan Atzél, rămâne în
istorie ca o personalitate a Aradului, şi bineînţeles al Ineului ,iniţiator a
multor proiecte care au fost finalizate.
Péter Atzél este ales primar al Aradului în 1867, iar în 1871, luna
mai, devine comite suprem al Aradului. Este pionierul şi susţinătorul
construcţiei căilor ferate în comitatul Arad. În 1873, îi încredinţează
inginerului Boroş Beni sarcina proiectării şi construirii Căii ferate de pe
Valea Crişului Alb.
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Linia ferată Arad-Ineu este finalizată în anul 1877, iar în 1881
septembrie 5, linia ferată Ineu-Sebiş a fost inaugurată cu mare pompă. De
abia în 1896, linia este prelungită până la Brad1.
Calea ferată a fost mijlocul cel mai eficient de transport a masei
lemnoase exploatată dealungul Văii Crişului Alb.
Anterior, în perioada 1854-1857, când prim-pretor al plasei Ineu, a
fost Gh. Popa de Teiuş, s-a construit drumul de la Ineu la Seleuş, legând
Ineul de Arad pe calea rutieră.
Bogăţia pădurilor seculare din acest areal era cunoscută atât la
nivelul Regatului Maghiar cât şi la Viena. Pentru a nu se pierde o aşa
bogăţie, masa lemnoasă a fost tăiată ras şi fasonată în funcţie de cererile
pieţii. Transportul buştenilor se făcea la acea vreme, numai cu carul tras de
boi sau la tânjeală (cu caii, în aceleaşi condiţii), pe distanţe scurte. Aşa a
încolţit ideea de a se construi făbricuţe care să debiteze acei buşteni, în
funcţie de specia lemnoasă şi produsele finite ce doreau a fi obţinute.
Începuturile
Căile ferate, regionala Arad şi Cenad, au investit în construirea
Fabricii de mobilier din lemn curbat din Ineu, construcţie demarată în anul
1870. În aceeaşi perioadă, baronul Klein, mare industriaş austriac al acelor
vremuri, a fondat un fierăstrău cu aburi, multiplicat în multe exemplare,
pentru prelucrarea buştenilor şi obţinerea de semifabricate2. În fapt, cea mai
mare parte a acestor semifabricate, erau livrate fabricilor de mobilă din
Austria, între care se numărau şi cele ale baronului Klein. Amplasarea
fabricii de lemn la Ineu se datorează demersurilor făcute de Péter Atzél.
Producţia fabricii de mobilă Ineu, a început în anul 1874, cu secţia
care prelucra bastoane, mânere de umbrele şi alte produse similare, cu
intenţia de a face comerţ extins.
Numai din producţia acestor paleative, a semifabricatelor şi a
lemnului de foc rezultat din tăieri, nu se certifica investiţia făcută de Calea
ferată Arad-Cenad. Urmare, Calea ferată vinde Fabrica de mobilier din lemn
curbat Boroşjenö, în anul 1890, cu toate secţiile, clădirile anexe şi utilajele
corespunzătoare pentru producţia de mobilier din lemn curbat, către Ianos
Weitzer Weradium Waggon, care trece la producerea de scaune curbate.
În primii ani, sub conducerea lui Weitzer, au fost produse doar 200
de unităţi pe zi, crescând calitatea produselor au crescut şi cererile la export
1

A. Dragoş, Oameni, destine, eroi, Editura Mirador, Arad, 2015, p. 121.
S.J.A.N. Caraş Severin, fond (1) Industria de Lemn “Mundus”, dosar 1/1920-1923, f. 23,
Emlékirat, Boroşjenö, 30 iulie 1921.
2
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(Egipt), iar productivitatea a ajuns la 300 unităţi/zi, ajungând în scurt timp la
500 unităţi /zi.
Anul 1907 – prima jumătate – aduce schimbarea de proprietar.
Fabrica de mobilier din lemn curbat din Ineu, a fost preluată de Fabrica de
mobilier din lemn „Mundus” din Ungaria, aparţinând Băncii generale de
credit din Ungaria, care a recunoscut viabilitatea fabricii, echipând-o cu
maşini moderne de prelucrare a lemnului şi a mărit treptat productivitatea la
800 bucăţi pe zi3.
Datorită excelentului material folosit, a calităţii produselor, s-a făcut
export chiar şi în America de sud. O destinaţie favorită a fost Egiptul.
Condiţiile politice precare la nivel european, determină Fabrica
mamă „Mundus” din Ungaria să vândă Fabrica „Mundus” Boroşineu,
întreprinderii „Industria de lemn Borlova-Armeniş Caransebeş, tranzacţie
prin care Fabrica „Mundus” Boroşineu împreună cu intreprinderea din
Caransebeş, formează o companie nouă cu denumirea de Industria de Lemn
„Mundus” Borlova-Armeniş S.P.A. Caransebeş.
Această uniune (îmbinare) avea loc în primăvara anului 1912. De la
această dată nu se mai poate vorbi de două fabrici de mobilier de lemn
curbat, ele formând noua Societate care a păstrat numele fabricii de la Ineu,
„Mundus”.
Aminteam de o producţie de 800 unităţi de mobilier din lemn pliat
pe zi, a fabricii de la Ineu, capacitate care a necesitat angajarea până la 400
muncitori în industria prelucrătoare şi 200 în industria casnică, un total de
600 de locuri de muncă, din care 90% erau din Ineu şi cartierul Traian4.
Anul de boom economic şi al producţiei a fost 1913, an în care s-a
hotărât fabricarea de scânduri pentru şezuturi la mobile „thonet” (scânduri
furniruite), care – în trecut – erau importate din Cehoslovacia şi parţial din
Germania. Maşinile hidraulice cu presiune mare, necesare la fabricarea
acestor scânduri au fost cumpărate în acelaşi an, însă războiul a împiedicat
furnizarea lor. În cazul în care furnirul era produs la fabrica locală, importul
acestui articol ar fi sistat, iar producţia lui ar fi asigurat exportul către
Bulgaria şi Grecia. Scândurile furniruite pentru şezuturi erau întrebuinţate
nu numai la fabricarea scaunelor noi, dar şi la repararea scaunelor din
dotare.
Războiul mondial (I) a adus daune mari pentru Fabrica de mobilă din
Ineu. Muncitorii au fost succesiv înrolaţi în armată, producţia şi desfacerea
au stagnat, iar procurarea (materialelor) materiilor prime necesare, din
import, precum trestia de Manilla şi Schellacul, a devenit o imposibilitate.
3
4

Ibidem, f. 23.
Ibidem.
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În aceste condiţii calitatea produselor a scăzut, dar s-a redus şi
numărul unităţilor de mobilier la cca 200 buc./zi, iar numărul muncitorilor a
scăzut la 150 de angajaţi5.
Faptul că doar un sfert din capacitatea fabricii era capabilă să
producă, asta şi ca urmare a reducerii numărului de muncitori, s-a hotărât ca
mobilierul din lemn curbat – care era o marfă voluminoasă – să nu-l mai
exporte, datorită taxelor foarte mari percepute de căile ferate, pentru
transportul feroviar al acestor articole. Taxa de export era în valoare de 22%
din preţul de export. Dacă s-ar fi continuat exportul, plătind acest nivel de
taxe, fabrica ar fi dat faliment.
În afară de taxele de export, anumite materiale cum ar fi: şezutul,
şindrila, axul scaunului şi plăcile din spate, erau disponibile numai în
străinătate şi aveau de 4 ori mai mari taxe de import.
Condiţiile vitrege premergătoare războiului cât şi pe perioada
conflictului armat au împiedicat extinderea fabricii – vezi utilajele
comandate – şi cu toate acestea capitalul social a cunoscut o majorare
substanţială de la 1.500.000 coroane în 1913, la 4.000.000 coroane în 1917.
La momentul unirii Transilvaniei cu ţara, Societatea „Mundus” BorlovaArmeniş, capitalul social rămăsese intact.
La data îmbinării celor două fabrici, întreprinderea de
industrializarea lemnului Borlova-Armeniş, stăpânea 8000 (opt mii) jug.
cad., asigurând aprovizionarea cu lemne a societăţii pe următorii 20 de ani.
Întreprinderea producea la acea vreme: trunchiuri de brad, fag, frasin, paltin
şi lemne de foc din alte specii. Trunchiurile erau prelucrate la fierăstraiele
cu aburi de la Balta Sărată şi Armeniş. Societatea nou creată la 1912,
Industria de Lemn „Mundus”, Borlova-Armeniş, era singura din ţară care
producea furnir.
La Borlova-Armeniş exista înainte de 1900 o linie ferată industrială
(C.F.F.), care după 1912 a fost reparată şi s-a construit o întreagă reţea de
linii ferate înguste prin care se făcea legătura cu edificiile şi pădurile aflate
în conexiune cu staţiile Balta Sărată şi Armeniş6.
Începând cu anul 1918, capacitatea de producţie începe să crească
anual până la nivelul de 800 bucăţi zilnic. Acest lucru a fost posibil şi
datorită achiziţionării utilajelor (maşini) necesare acestui scop, care au ajuns
la Ineu în 1921, achiziţionate de la „Mundus Allgemeine Industrie und
Hädels” din Zürich.
La fabrica din Balta Sărată se realizau părţi de scaune – ca
semifabricate – care erau exportate, în mare parte, în Cehoslovacia şi
5
6

Ibidem, f. 14.
Ibidem (dos. 1) f. 10.

292

Polonia. Pentru aprovizionarea cu lemn de calitate a fabricii de la Ineu, au
fost cumpărate de la firma „Erste Österreiche Actien Gesellchaft zur
Erzeugung von Möbeln aus gebogenem Holze, Iacob und Josef Koln” din
Viena, de către întreprinderea silvică Caransebeș , „fierăstraie” cu aburi,
poziţionate în apropierea gării Valea Sadului, unde se fasonau „laţii de
mobile” (componente semifabricate), scânduri de brad şi altă cherestea7.
În urma înţelegerilor între cele două state, România şi Ungaria, la
Budapesta, în ziua de 13 noiembrie 1919, s-a ţinut Adunarea Generală, care
a hotărât mutarea sediului întreprinderii de la Budapesta la Caransebeş,
cerere care a ajuns la cunoştinţa Ministerului Comerţului şi Finanţelor din
Budapesta la 31 ianuarie 1920, iar la Tribunalul din Budapesta la 11
februarie 1920.
Tribunalul din Caransebeş, prin decizia din 1 iunie 1921, comunică
Societăţii „Industria de Lemn „Mundus” Borlova-Armeniş” că au fost
încheiate procedurile naţionalizării intreprinderii. Capitalul social
naţionalizat - cele 4 (patru) milioane coroane – au fost convertite în lei , în
număr de 2 milioane lei. Iată cum erau împărţite acţiunile intreprinderii:
 25% Banca de Credit Roumaine firma din Bucureşti.
 25% Banca Chrissoveloni S.A. firma din Bucureşti.
 35% Mundus Allgemeine Industrie u. Handels A.G. din
Zürich.
 15% Acţionari din România.
După naţionalizarea întreprinderii (1919-1921), Direcţiunea firmei a
fost reprezentată de următoarele persoane: avocatul Alexandru Morariu din
Caransebeş; Sabin Evuțian, directorul unui liceu din aceeaşi localitate;
Alexandru Billitz, domiciliat în Caransebeş; Alexandru Gera, directorul
domeniului episcopatului greco catolic, domiciliat în Beiuş; Leopold
Pilczer, director, domiciliat în Zürich; Iosif Lukács, director, domiciliat în
Basel.
Comitetul de supraveghere al firmei era format din: primpretorul
plasei Caransebeş, dr. Valeriu Meda; profesorul Dimitrie Cioloca, domiciliat
în Caransebeş; Mihai Mihali, consilier orăşenesc în Caransebeş; Ioan
Cherciu inspector industrial, domiciliat în Oradea şi Francisc Weinberg,
director, domiciliat în Timişoara8.
Alăturat anexez tabelul cu acţionarii9
7

Ibidem, dosar 39/1928-1945, f. 1.
Ibidem, dosar 1/1920-1923, f. 10.
9
Ibidem, f. 22.
8
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INDUSTRIA DE LEMN BORLOVA-ARMENIS SOCIETATE PE
ACTIUNI
1921. junius hó 29.-én délelött 11. órakor a vállalat helyiségeiben,
Caransebesen megtartandó közgyölésen való részvétel végett a
következörészvények iétettek le:
A részvényt
letevö neve:
(Numele
depunătorului de
acţiune)

A részvényt
Letételének helye:
(Locul de depunere a
acţiunii)

Billitz Sándor

Vállalatunk pénztára.
Caransebes.
(Caseieria
intreprinderii noastre.
Caransebeş)

Caransebes.
Stankovits
Tivadar
Caransebes.
Ransberger
Andor
Andrei
Temesvar
Merkler Béla
Caransebes
Orendi Jenö
Eugen
Caransebes
Dr.Morariu
Sándor
Caransebes
Evutian Sabin
Caransebs
Dr.Neda
Valeriu

Letett törzsrés
részvények
száma
(Numărul
acţiunilor
fundamentale
depuse)

Letett
elsöbbségi
részvények
száma
(Numărul
acţiunilor cu
prioritate
depuse)

Összesen
(În total)

100.

100.

100.

100.

„

100.

100.

„

100.

100.

„

100.

100.

„

100.

100.

„

100.

100.

„

100.

100.

„

Caransebes
294

Dr.Cioloca
Demeter
Dimitrie
Caransebes
Mihali Miháliy
Caransebes
Banca de
Credit
Roumaine S.A.
Bucureşti
Banca
Chrissoveloni
S.A. Bucureşti
Mundus Allg.
Handels u.
Industrie A.G.
din Zürich

„

100.

100.

„

100.

100.

Banca de Credit
Roumaine S.A.

„

10.000.

10.000.

10.000.

10.000.

Östr. Kredit
Anstallt für Handel
u. Gewerbe, Wien

9.000.

10.000.

19.000.

Összesen
(În total)

10.000.

30.000

40.000

Cu toate vicisitudinile întâmpinate de la izbucnirea războiului, odată
cu încetarea ostilităţilor, viaţa fabricii „Mundus” Ineu, a revenit treptat la
normalitate, activitatea de producţie a fabricii dar şi desfacerea, au fost
reluate cu rezultate satisfăcătoare. În anul 1921 au fost livrate mobile în
Vechiul Regat şi în Iugoslavia.
Descrierea tehnică a fabricii din Ineu la anul 1921
Fabrica este zidită pe teritoriul intravilan al comunei Boroşineu
lângă Crişul Alb pe un teritoriu de peste 7 hectare, şi, în afara câtorva
„sopuri” ce au servit pentru acoperirea materialului, constă fără excepţie, din
edificii masive din cărămidă. Aceste edificii sunt acoperite fie cu plăci de
asfalt, fie cu ţiglă. Locuinţele muncitorilor, ale funcţionarilor şi birourile
aşezate pe acest stabiliment, sunt zidite din cărămidă şi acoperite cu ţiglă.
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Curtea Fabricii de Mobilă la 1923
Pentru dezvoltarea energiei necesară la exploatare, existau trei
cazane cu abur, din care două funcţionau permanent. De asemenea existau
două maşini cu aburi stabile, una de 120 CP şi alta de 180 CP. Curentul
electric îl produceau două dinamuri de curent continuu.
Stabilimentul era compus din următoarele părţi:
Un fierăstrău cu aburi cu două rame, două circulare şi maşini
accesorii.
Fabrica de parchet cu două garnituri complete.
Atelier de strungari cu 10 bancuri automatizate moderne.
Atelier pentru încovoiat cu un aparat fierbător cu aburi compus din
30 de camere (6 camere uscătoare). În atelierul acesta sunt 15 tapi de
încovoiat, aranjaţi pe energia de aburi, 13 prese cu abur şi 11.000 buc.
modele.
Atelier pregătitor cu 37 buc., diferite maşini moderne, aranjate pe
energie cu aburi.
Atelier pentru poleit cu 10 maşini, în cea mai mare parte americane,
aranjate pe energia de aburi.
Atelier de masari pentru 30 de masari (şlefuitori) şi 30 de ajutoare.
Atelier pentru lustraj cu 16 maşini automatic aranjate pe energia cu
aburi, mai departe rafturi şi bănci pentru 40 de muncitori, poleitori de mână.
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Atelier pentru şurubuit/sucit cu maşina sucitoare – încovoietoare
lucrând cu vacuum -complet echipată pentru a pregăti zilnic 800 bucăţi de
mobile.
Magazie pentru lustruirea ulterioară şi împachetare, cu 40 de
muncitori.
Stabilimentul industrial adăposteşte în prezent 220 muncitori, iar
după terminarea lucrului de câmp, efectivul muncitorilor se ridică până la
400(an de referință 1921).
Pe lângă toate acestea în lunile de iarnă există 120-200 de muncitori
în industria casnică, dintre care unii poleiesc, iar alţii împletesc trestia
spaniolă.
Toţi muncitorii din această fabrică, cu excepţia celor doi conducători
de exploatare şi patru conducători de lucru sunt cetăţeni români de
naţionalitate română10.
Necesarul de fonduri băneşti pentru extinderea intreprinderii
„Mundus” Borlova-Armeniş a fost acordat printr-un credit de Banca
Roumanie din Bucureşti, de altfel acţionara societăţii, care a dus la
revigorarea producţiei şi a desfacerii în anii urmăritori, realizând un
beneficiu consistent: 456.457 lei (1928)11, 2.308.363 lei (1930) s.a.12.
După reculul înregistrat în 1933, datorat crizei economice, beneficiul
net a cunoscut o creştere substanţială în anii care au urmat, datorat unui
număr sporit de comenzi.
În anul 1934, întreprinderea profilată pe producţia de cherestea,
lemne de foc, parchet, furnir din lemn indigen şi exotic, placaj, mobilă
încovoiată, având o forţă motrice de 660 C.P., s-a asociat cu fabrica de
cherestea Remeţi (jud. Bihor), în vederea exploatării – în condiţii optime – a
masei lemnoase din zona Caransebeşului.
Colaborarea fabricii de mobilă Ineu cu întreprinderea Industria de
lemn Borlova-Armeniş, - se stipulează într-un document – a început înainte
de anul 1900. Motivul! Pădurile din ţinutul Ineului s-ar fi epuizat, iar
aprovizionarea cu material din lemn semifabricat a fost adus cu trenul de la
Caransebeş la Ineu13. Fabrica de la Ineu folosea în procesul de producţie
lemnul din esenţele de brad şi paltin, care era deficitar în zona Ineului.
Şi totuşi, nu se poate vorbi de o criză a masei lemnoase în arealul
Ineului. Am să punctez câteva repere ale Pădurilor Masivului Codru Moma.
10

Ibidem, dosar 1/1920-1923, f. 16.
Ibidem, dosar 39/1928-1945, f. 1.
12
Ibidem, dosar 39/1928-1945, f. 3.
13
Ibidem, dosar 1/1920-1923, f. 14.
11
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Pădurea Codru Moma a aparţinut de Episcopia Romano-Catolică din
Oradea, a cărei limită sudică era Valea Groşeni. Primul amenajament al
Complexului „Pădurea Codru”, a fost întocmit pentru întâia oară în anul
1871. Harta a fost finalizată în anul 1910 de Serviciul Cadastral al
Ministerului Agriculturii Ungar la scara 1:2880.
Trupurile de pădure de pe văile ce poartă numele localităţilor au fost
împărţite în patru serii de exploatare (1887), administrate de Ocolul Silvic al
Episcopatului Romano-Catolic din Oradea. Al doilea amenajament a fost
întocmit în anul 1905, modalitatea de tratament fiind tăierile rase14.
Bogăţia acestor trupuri de pădure în material lemnos de cea mai
bună calitate, era cunoscută de foarte multă vreme, doar că lipseau
mijloacele de cărăuşirea lui.
Având în vedere starea arboretelor, esenţele ce le compuneau,
provenienţa, vârsta şi dimensiunile arborilor, proporţia lemnului de lucru era
estimat la 70%, iar cea de lemn de foc la 30%15.
Toate pădurile Masivului Codru Moma sunt situate în zona de
apărare naţională şi decretate ca atare prin Înalt Decret Regal Nr. 1010 din
26 februarie 1938, publicat în Monitorul Oficial Nr. 52 din 4 martie 193816.
Din anul 1918 până în anul 1931, pădurea rămasă rezervă de stat, nu
s-a exploatat, deoarece Ocolul Silvic avea rezerve mari de masă lemnoasă
din pădurile expropriate ca izlazuri comunale17.
Transportul mecanizat a masei lemnoase exploatate a început în anul
1902, când, pe Valea Botfeiului, a fost introdusă Calea Feroviară Forestieră
(C.F.F.) – linie îngustă – care pleca din gara Bocsig, trecând prin Beliu,
Comăneşti, pe Valea Botfei. Până la venirea CFF pe Valea Botfeiului, pe
locul numit „Rătăşelul” – pus şi în hărţile silvice – a existat un mare Centru
industrial şi comercial, unde erau poziţionate ateliere, magazii, prăvălii cu
alimente, cu îmbrăcăminte, mici meseriaşi, un personal care se ridica la cca
300 suflete. Au fost construite locuinţe pentru muncitori, care în mare parte,
erau însoţiţi de familii, aduşi din Ungaria, Cehoslovacia, Bosnia, Croaţia.
Tot în acest perimetru au fost construite depouri pentru locomotivele
cu aburi („Mocăniţe”), care vor transporta masa lemnoasă (buştenii) din
pădurile de pe Valea Botfeiului la Depozitul de lemne Bocsig-gară.
Muncitorii specialişti, aduşi din locurile pomenite mai sus, lucrau –
în special – la gaterele cu aburi aduse din Austria şi Germania. Exploatarea
14

Arhiva Ocolului Silvic Beliu, amenajamentul pădurii statului “Codru”, nr. inv.1/1931,
dosar 21, f. 7.
15
Ibidem, dosar 21, f. 5 (inv. 3/1938).
16
Ibidem, inv. 3, dosar, 1/1938, f. 15.
17
Ibidem, dosar 1/1931, f. 11.
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masei lemnoase în regim silvic, avea o perioadă bine determinată. La final,
linia C.F.F. a fost mutată întâi pe Valea Urvişului (de Beliu), de la
Comăneşti până la intrarea în localitatea Hăşmaş, unde linia C.F. o lua la
stânga, intra pe Valea Urviş în aval de sat şi continua până aproape de
capătul văii. Când s-a terminat exploatarea pe Valea Urvişului, linia C.F. a
fost demantelată până la intersecţia cu Valea Clitului (la 1911), urmând
acelaşi scenariu pe Valea Hăşmaş şi apoi pe Valea Groşeni. A urcat pe
stânga văii Clitului, până la locul numit ”Paree” (pâraie), sub dealul
Cetățele. Suprafața despădurită a fost și a rămas pășunea ”Comunei politice
Clit”
Exploatarea masei lemnoase de pe dealurile împădurite ale Văii
Botfei, a început cu mulţi ani înainte să ajungă Mocăniţa pe această vale.
Semifabricatele rezultate de la tăierile buștenilor în gatăre, erau transportate
la gara Bocsig, încărcate în vagoanele liniei ferate Brad-Arad, cu destinaţie
exactă18. Transportul semifabricatelor până la darea în funcţiune a liniei
C.F.F., se făcea cu carele la care erau înjugate perechile de boi şi cu căruţele
la care erau înhămate perechi de cai.
Introducerea transportului mecanizat a fost un sprijin nemijlocit în
aprovizionarea cu masă lemnoasă a fabricii din Ineu şi nu numai. Am
introdus acest capitol al exploatărilor forestiere de pe văile com. Hăşmaş,
aparținătoare de Plasa Beliu, ulterior de raionul Ineu; astăzi componentă a
judeţului Arad, din dorinţa de a face cunoscută istoria şi importanţa acestor
locuri. Strămoşii noştri au muncit enorm pentru existenţa lor şi a
comunităţii, pentru ei nici un sacrificiu nu era insurmontabil.
Odată cu finalul exploatării amenajamentelor pădurilor
planificate ,Centrul industrial și comercial de la Botfei, a devenit o amintire.
Masa lemnoasă de pe celelalte văi ale comunei Hăşmaş, a fost transportată
cu vagoanele platformă pentru buşteni, trase de Mocăniţă, până la gara
Bocsig.
Au trecut 25 de ani de la primul transport de masă lemnoasă efectuat
cu Mocăniţa de pe Valea Botfeiului, până când cineva a reuşit să-şi
materializeze ideea construirii unei făbricuţe care să debiteze trunchiurile de
copaci, chiar în vecinătatea liniei ferate şi a gării Bocsig.
Acel cineva a fost Solcz Aloisiu, impiegat de mişcare în gara
Sântana, care s-a împrumutat de la Banca Victoria din Arad, iar construcţia
primului atelier, care era dotat cu 3 gatere acţionate de un cazan cu aburi
Lanz (Buldog), a funcționat începând cu luna noiembrie 1927.
18

Arhiva Episcopiei Aradului, Manuscris al Preot Paroh Ieromonah Ion Volănescu, 1969, f.
5-6.
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Din păcate în anul 1929 a venit criza financiară, iar fabrica a dat
faliment, intrând în proprietatea Băncii Victoria. În 1930, fabrica este
răscumpărată de frații Grunnstein și Szekely.
Materialul lemnos era prelucrat în traverse pentru calea ferată;
scânduri; palănci (stejar şi fag), iar din lemnul de carpen se obţineau
semifabricate pentru fabricile de mobilă.
Înainte de al doilea Război Mondial, fabrica s-a transformat în
societate pe acţiuni cu denumirea de Fabrica de Cherestea Bocsig. Făbricuţa
de început cu 3 gatere a devenit un reper cunoscut si respectat in prelucrarea
masei lemnoase.
După naţionalizare (11 iunie 1948), fabrica Bocsig a trecut sub
jurisdicţia C.A.P.S (Casa autonomă a pădurilor statului), iar din anii 50 ai
sec XX-lea a început să producă parchet de diferite mărimi şi esenţe
lemnoase. A fost cel mai căutat produs al Fabricii de Cherestea Bocsig 19.
După 1990 a intrat şi ea în fălcile malaxorului industriei româneşti.
Cea de a doua Conflagrație Mondiala (1941-1945), a încetinit
productivitatea Fabricii de Mobilă “Mundus” Ineu, prin restrângerea piețelor
de desfacere dar și a lipsei forței de muncă calificată, prin intrarea în vigoare
a ordinului de mobilizare generală emis de M.ST.M. al Armatei Române.
La momentul întoarcerii armelor împotriva Germaniei (23 August
1944), Fabrica a trecut pe avarie pentru o perioada de circa 2-3 luni. După
demobilizare, la finele războiului, cei care s-au întors teferi de pe câmpurile
de luptă, au fost reîncadrați, iar activitatea de producție a Fabricii a început
să reintre în normal.
Tăvălugul naționalizării a cuprins toate mijloacele de producție,
inclusiv Fabrica ”Mundus” Ineu, care a continuat să producă garnituri de
mobilă pentru piața internă, a căror calitate a crescut an de an. A fost
schimbată doar titulatura: C.P.L (combinat de prelucrare a lemnului) Ineu.
Cea mai căutată garnitură de mobilă a fost ”Biblioteca 623”.
Astăzi terenul este viran.
Addenda
Atunci când te aştepţi mai puţin, se întâmplă să afli date, informaţii
pe care nu le-ai găsit în fondurile arhivate pe subiectul, sau tema, tratată.
Această bucurie a trăit-o autorul în căutare de date referitoare la Fabrica de
Mobilă „Mundus” Ineu.
Zăngănitul armelor în Europa nu prevestea altceva decât o mare
Conflagraţie, care va introduce în ecuaţia războiului America şi Asia.
19

Sever Frenţiu, Monografia Comunei Bocsig.
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În aceste condiţii, Statul Român a trecut la securizarea frontierei de
vest a ţării. Construcţia cazărmii de la Ineu – viitoarea U.M. 01214 – era
departe de a fi finalizată. A fost momentul în care M.St.M. al Armatei
Române, a hotărât rechiziţionarea Clădirilor Fabricii de mobilă „Mundus”
Ineu.
Fabrica „Mundus şi U.M. 01214
Într-un memoriu întocmit de un funcționar (important) al firmei
„Industria de lemn „Mundus” Ineu şi „Mundus” Borlova-Armeniş, Retzler
Gheorghe, găsim informații prețioase și date certe cu privire la
„descălecatul” Armatei Române la Ineu şi modalităţile mai neortodoxe în
care s-a făcut. Ziua de 6 aprilie 1939 este actul de naștere al Garnizoanei
Ineu.
Declarație
La invitarea regimentului 85 Inf. fost 4 Grăniceri din Ineu,
subsemnatul Retzler Gheorghe funcţionarul firmei Industria de lemn
„Mundus” şi Borlova Armeniş s.p.a. declar următoarele: fără obligaţiuni
nefiind autorizat de a reprezenta firma.
În ziua de 6 Aprilie 1939 a intrat un Batalion de la Reg. 4 Grăniceri
în terenul fabricii şi au ocupat patru ateliere fără nici un ordin de
rechiziţie. Iar după câteva zile s-au perindat şi alte diferite unităţi cu
caracter de cantonament în curtea clădirilor fabricii şi anume: Batalionul 7
Pionieri, Reg. 57 Inf.. Detaşamentul de lucru, Div. I. a ocupat o magazie,
Mănutanţa a ocupat un atelier pentru dormit la etaj. Afară de cei mai sus
amintiţi au venit şi au preluat de două ori un atelier izolat Comp. de Poliţie
a Div. I pe care tot ei ne-au predat-o fără lipsuri conform dovezilor primite.
Lipsuri şi stricăciuni în obiecte mari:
Din atelierul de tâmplărie şi de împachetare s-a făcut grajduri
pentru cai, maşinile au fost scoase afară. S-a instalat un grajd de vară în
curtea fabricii întrebuinţându-se lemnele de construcţie, iar la mutarea
unităţii respectivii au demolat grajdul ducând cu ei tot materialul ce până
în prezent nu l-au înapoiat. Marfă gata lipsesc 67 buc. şi stricat cca 50 buc.
diferite mobile. Un motor electric ars s-a raportat la timp Reg. 4 Grăniceni.
Un contor electric, 60 metri curent şine de fier, gardurile distruse de jurîmprejurul fabricii, 10 buc. motoare electrice stricate, diferite cusinete şi
piesele de aramă sunt scoase maşinile din cauza sunt distrusă, vitele pentru
tăiat au fost ținute în 2 ateliere, gunoiul şi azi î-i acolo.
Pagubele de mai sus le amintesc numai în linii mari / fiind în curs şi
cercetării / necunoscând încă precis rezultatele cercetărilor. Să poate însă
stabili, că la realizarea acestor pagube și stricăciuni au contribuit
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cantonamentele militare în fabrică, care ne-a împedecat supravegherea
noastră necesară, iar despre ocuparea fabricii nu ne-a anunțat nimeni așa
că am fost surprinși neavând timpul necesar de a înmagazina cel puțin
obiectele și piesele mai valoroase.
În 19 noiembrie 1940 fabrica a fost blocată de către organizația
legionară în mod greșit, ceea reiese că ne-a retrocedat în ziua de 6 Aprilie
1941. În acest răstimp de blocare a organizaţiei legionare, iar mai la urmă
primăria a luat nota despre pagubele existente şi anume următoarele:
1. 170 m² scânduri / şi cele de plafon /
2. un motor electric
3. o tablă de fier / peste 400 kg /
4. o casă de fier de bani
Ineu, la 16 iunie 194120 Cu deosebit respect Retzler Gheorghe ss.
Așadar, executantul ordinului a fost Regimentul 4 Grăniceri, unitate
subordonată Corpului Grănicerilor, încartiruit în zona de Vest a țării, al
cărui comandant a fost generalul de divizie Cornici.
În luna August 1940, Lt. Col. Tatomirescu Vasile este numit
comandant al Regimentului 4 Grăniceri, care în Februarie 1941 își schimbă
denumirea în Rg. 85 Infanterie.
Mai mult ca sigur, interlocutor din partea Reg. 85 Inf. , a fost Lt.
Colonel Tatomirescu Vasile, fost comandant al Reg. 85 Inf., pe frontul de
răsărit (1941-1943), iar la 10 iulie 1943, numitul comandant al Şcolii de
Ofiţeri Rezervă Infanterie nr. 6 Ineu, până în februarie 1945, moment de
tristă amintire, când şcoala a fost desfiinţată21.
Este o culme a ironiei sau a sorții! După numai 6 zile de la data la
care s-au purtat aceste discuții, într-o manieră de respect și luare la
cunoștință a stricăciunilor provocate pe perioada rechiziționării Fabricii
Mundus, va izbucni Al doilea Război Mondial.
Bibliografie
1. Arhiepiscopia Aradului
2. Arhiva Ocolului Silvic Beliu, Amenajamentul Pădurii Statului,
„Codru”, inv. 1/1931, dosar 21, inv.3/1938, dosar 1, dosar 21.
3. Aurel, Dragoş, Canalul Morilor „Palatinul József” al Crişului Alb din
Comitatul Arad, Editura University Press „Vasile Goldiş” Arad, 2011.
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302

4.
5.
6.
7.

Aurel, Dragoş, „Oameni, destine, eroi”, Editura Mirador, Arad, 2015.
Aurel, Dragoş, „Torţă pe Cerul Ineului”, Editura Gutenberg, Arad,
2017.
S.J.A.N., Arad.
S.J.A.N., Caraş-Severin.

303

De la topos la sacru – însemnări
Florica Ranta Cândea,
Arad

1. Denumirea comunei. În anul 1380 localitatea apare într-un
document sub numele Machya.
Denumirea comunei MACEA1 se regăseşte în următoarele
dicţionare, dar şi-n alte înscrisuri, lucrări de CSÁNKI, monografii de
MÁRKI, sau dicţionarele lui FÉNYES. Aceste atestări, desigur,
impresionează „sufletul” popular-local, aşa că redăm, în cele ce urmează,
denumirile, aşa cum s-au păstrat de la cercetători:
- MAACHYA - regiunea Banat, raion Arad, MÁCSA – regiunea
Banat, raion Arad.
Alte denumiri:
 1394 - Macha;
 1439 - Machaseke;
 1446 - Matha(după Csánki);
 1458 - Macza;
 în secolul al XVI-lea - Maachya (după Márki)
 1609 - Macha;
 1746 - Macsa (Ciuhandu);
 1828 - Matsa (Nagy);
 1851 - Macsa (Fényes, dicţionare);
 1913 - Macsa.
Ultima scriere a numelui localităţii a fost dată până la actul de la 1
Decembrie 1918, când, s-a trecut la scrierea conform regulilor fonetice ale
limbii române, „Macea”. Etimonul cuvântului îl bănuim de origine sârbă.
Fenomenul de transformare a fonemelor de la etimonul de bază mai necesită
cercetare.
Facem precizarea că exista un alt eponim, Macsalaka de Banat,
Blumenthal, după coloniştii germani, care, din anul 1609 s-a numit Matslag.

1

MACEA - pisică, din magh. macsa, srb. maca, germ. Matsca.
MACEA - mamă vitregă, din srb. Maceha.
MACEA - a avea trăsături comune, din suedeză macha.
Cf. Roz, Alexandru, Kovach, Géza, Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Arad,
Arad, 1977.
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2. Toponimie locală. Macro- şi microtoponimia. Localitatea
Macea este una de câmpie, întinsă, cu străzi largi.
Învecinarea, la nord cu satul Sânmartin, aminteşte de anul 1394,
când se deschidea drumul spre Makija şi de aici, spre Socodor şi Sâncrai,
sat distrus de turci în secolul al XVII-lea, la est de Sânmartin, de aceea, şi
azi, locuitorii sunt obişnuiţi cu acest toponim.
În cercetările noastre, dacă ar fi să rezumăm, simbioza etnică pe
acest plai ar cuprinde apariţia, stabilitatea, dar şi dispariţia unui neam. După
cum spunea Alexandru Graur: „numele de locuri trăiesc în documente”.
Toponimia include istorie, iar în procesul de denominaţie rurală, raportul
dintre numele de familie şi numele de sate este interesant2.
Antroponimia, ca ramură, a lingvisticii, studiază şi numele proprii, şi
numele geografice, adică toponimicele. În câmpul larg al documentării
noastre, nu vom uita uliţele satului, hotarele, parcelele sau toată etnografia
locului, aşa cum ne este, încă, întipărită în memorie. Căci, aşa cum este
aşezată comuna, la capăt de ţară, de aici începe şi urzeala, cea a poporului, a
numelor, a locurilor sau a limbii, a Vetrei3 pentru cei vii, dar şi pentru cei
plecaţi. Toponimia (numele locului), oiconimia (numele localităţii), onimele
(numele proprii), oronimele (ridicăturile), antroponimele (unele nume de
familie), sunt, toate, dovezi grăitoare ale evoluţiei sociale.
Toponimia, în sensul larg, a fost considerată un domeniu auxiliar al
istoriei. În studiul numelor sau al poreclelor, am încercat să le dovedim şi
din acest punct de vedere, având convingerea că unele mai păstrează ceva şi
din sensul de bază. În plus, le adăugăm şi pe cele de alte origini.
Toponimicele descriu forma sau aspectul exterior al locului, arată
însuşirea termenului sau apelative la vegetaţia locului; exemple: Răcădău,
Sălişte, Topila, Forviz, Satu Bătrân, Satu Nou.

2

Interesante sunt asemănările numelor toponimice în zonele De La Codru-Mesici, Serbia:
Războişce, Cânepişci, Livedz, Gialu vinilor, Spărturi, Gaiu moşului, Sălciţa ş.a., ca o
dovadă a nestăvilitei prezenţe pe aceste locuri a românilor. Cf. Teodor Groza Delacodru,
Foaia codrenilor, an I, nr. 3, decembrie 2016.
3
Vatră, vetre s.f. 1. Suprafaţă inferioară, în plan orizontal, din interiorul unui cuptor
ţărănesc pe care se scoate focul. 2. Locuinţă, aşezământ stabil, casă (părintească), loc de
origine, de baştină, loc natal. 3. Vatra satului = suprafaţă, întindere de teren ocupată de
ansamblul gospodăriilor, locuinţelor şi terenurilor care alcătuiesc un sat, un târg, o
mănăstire, un oraş; suprafaţă de teren pe care se-ntinde satul şi pământurile cultivate din
împrejurimile lui (cf. Dicţionarul limbii române moderne, Editura Academiei, RPR,
Bucureşti, 1958, p. 919) / vatra - s.f. - loc de baştină, de origine,aşezământ stabil, locuinţă /
vatra satului-suprafaţă de teren pe care se întinde satul şi pământurile cultivate din
împrejurimi, oamenii o îndumnezeiesc, o populează şi o fac locuibilă.
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„La Macea încă avem, în toponimie, nu numai elementul roman
(şanţuri romane), ci şi elementul slav: Sălişte, pe care-l puteau transmite
numai Românii, care au avut străvechi contact cu Slavii”4.
Satul este împărţit pe numere de casă, în două mari diviziuni (zone):
Satu Bătrân şi Satu Nou. (Satu Bătrân - aici au fost atestate primele locuinţe;
Satu Nou- parte de sat construită după 1926).
Satu Bătrân cuprinde zonele: Cutoş = magh. kutas (capătul satului,
spre drumul Sumartonului), Broşteri (înspre casa Chişeuan), Bărărie
(drumul Complexului – de la Căminul Cultural (est), Felhaz (înspre
Complex), Uliţa nemţească, Gropoi (nord) – unde-şi aveau colibele ţiganii.
Satu Nou începe de la intrarea dinspre Curtici.
♦ Alte repere: La moară: este punctul ce desparte aceste două
diviziuni;
♦ La Peţăla: casă-reper (în zona 0), din centrul comunei – sensul
giratoriu;
♦ Domnii – viile de la Domnii (de la Moisic se bifurcă două străzi ce
duc într-acolo);
♦ Kakao utca – strada care duce înspre Viile de la Domnii, după
colţ de casa lui Ghiuri Ardelean a lu’ Dugău (casa Moşcodan), până la
Miosig rămasă în memoria localnicilor ca strada cea mai îngustă din Macea.
♦ La Moisic: ultima casă din Felhaz, făcută de grof;
♦ La Cioaiela: (Pădurea de la Cioaiela) – drumul către Sânmartin
(est), după porecla lui Gh. Tolan (Cioaiela), care a plantat pădurea;
♦ În Coreea: cartier nou, lângă fosta pădure, destinat tinerilor,
pentru a-şi face locuinţe, chiar în perioada Războiului americano-coreean
(1955);
♦ Felhaz – o parte a satului construită pe o ridicătură „casa de sus”,
pe „brâul lui Traian”;
♦ Cutoş – (magh. Kutas) = loc cu fântână, (întâlnit şi-n bulgară =
kutus);
♦ Buibel – hotar între Curtici - Macea, după numele moşierului;
♦ Mosescu – după numele moşierului;
♦ Cânepişte – (magh. Konop) loc unde se cultivă cânepa, (aici
găsim şi viile);
♦ Topila5 – loc unde se topea cânepa;
4

Gheorghe Ciuhandu, Românii din Câmpia Aradului de acum două veacuri. Cu un excurs
istoric până la 1752 şi însemnări istorice-politice ulterioare, ed. a II-a, Timişoara, edit.
Marineasa, 2005, p. 27.
5
Topila, la est de comună, apa rămânea multă vreme adunată într-o o baltă ce servea pentru
confecţionarea cărămizilor, între anii 1880-1890. Aici aveau să fie găsite urme de aşezări
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Ultimul măcean de la Topilă (după cum se autodefineşte) se numeşte
Goczo Andrei zis Bandi (foto), născut la 30 mai 1949, părinţii, Goczo
Adalbert şi Şusan Elisabeta locuind o vreme la Topilă.
Şi bunicul, din cioban ajuns preşedinte de CAP, Şusan Andrei a
locuit la Topilă, iar mama, destul de târziu, la insistenţele familiei a început
să îşi scrie memoriile pe mai multe pagini de caiete, în limba maghiară.
La hodaia de la Topilă erau mai multe case, ultima era a bunicului,
vecină cu a Rănteştilor, cu care se aveau bine. Familia sa a plecat prin anii
1950 de la Topilă, la Dorobanţi, alţii au luat, forţat, calea Germaniei sau a
Israelului, însă, povesteşte, că vacanţele, pe la şapte ani, le petrecea la
Topilă, unde locatarii sălaşului trăiau în bună înţelegere, sfărmau porumb,
mulgeau laptele, coceau cocoroadă în cuptor.
La Topila Nouă, Ujj Topila exista şi o şcoală, devenită grajd, cu
vremea.
La Topila veche, ultima casă era a bunicilor, iar la 1 km era a
Rănteştilor.
Alţi vecini de care îşi aminteşte: Ceoaiela, Feher, Tekelekea.
Apa de băut era asigurată printr-o pompă dublă cu care se extrăgea,
iar lucrătorii, săpătorii o beau din ulcioare cu supape, de fapt un obiect
asemănător cu o tobă.
Dintre ocupaţii, îşi aminteşte: tăiatul cânepii, cultura fasolei, a
cartofilor, a lubeniţelor, a tutunului. Este şi o poveste cu feciorii care
terminau mai repede de înşirat duhanul pe aţă erau şi harnici şi buni de
însurat. Tutunul se înşira pe o sfoară cu un ac de duhan fuzo, iar operaţiunea
se numea csomostak-ciumăit. Prelucratul cânepii se făcea cu un piaptăn
special, rokka.
Pe lângă case, creşteau păsări de curte iar ouăle, cu sutele, se
împărţeau la vecini. La fel caşul proaspăt ori fructele.
Locuitorii Topilei se îndeletniceau şi cu pescuitul, care se făcea cu o
ladă pe post de barcă, iar peştii se prindeau într-o găleată, apoi se împărţeau.
Albinăritul era o altă îndeletnicire, la fiecare casă era un loc pentru
albine, numit Mehes Kaptar. Mierea se aduna într-o oală de plev cu o
scobitură prin care se scurgea, la producerea curenţilor de vânt, iar fagurele
se tăia cu un cuţit special.
Pe Drumul mare mergeau vacile, iar pomii fructiferi şi via străjuiau
casele oamenilor.
În faţa caselor era o Prunişte şi paie care nu era voie să se ţină în
curtea localnicilor topileni.
omeneşti, bine conservate.
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La 3-4 km de Topilă era Pădurea Baronului Takacs cu un vestit
domeniu de vânătoare, unde a poposit şi Gheorghe Gheorghiu Dej. Acolo
mai erau şi două rânduri de aluni, dar şi smochini. Moţii din Câmpeni
străbăteau Şimandul şi Pădurea de la Takacs şi aduceau mere şi pere
pădureţe, iar Erji neni îi servea cu produse din câmpie la schimb.
Un singur exemplar de alun încă mai există, iar interlocutorul nostru
povesteşte că prin anul 2000 şi-a dus familia la Topilă şi a luat un lăstar de
alun pe care l-a plantat acasă.
Despre Rănteşti povesteşte că erau bine înstăriţi şi îmbrăcaţi, David
cu căbat lung, cojoc împestriţat cu motive populare, iar Iren Neni avea
rochii largi, poale şi spătoi cusute în casă. Este vorba despre părinţii lui
Taica Ranta şi al presupusului inventator al hidroavionului, despre care
Bandi povesteşte că o auzit cum s-or ocoşit să facă un aparat de zbor, or
încercat la Siti să zboare dar aparatul s-a desfăcut şi aripa s-a rupt.
Localitatea Utviniş aparţine comunei Zimandul Nou.
În urmă cu 250 de ani, se înfiinţa aici o fermă cu peste 100 de
angajaţi, agricultori, crescători, rândaşi, locul devenind populat ca o colonie.
Sigismund Lovasz şi Robert Zelenski, la 1895, au dezvoltat această
gospodărie pe o suprafaţă de 600 jugăre, 300 ha, cultivând cereale, cânepă,
in, sfeclă de zahăr, tutun ş.a., iar domeniul a fost frumos îngrijit prin
plantarea de arbori semeţi, precum platanul.
Pădurea pe care o deţineau se întindea pe o suprafaţă de 120 jugăre,
60 ha unde au înălţat un conac, o capelă catolică, locuinţe pentru angajaţi,
depozite pentru furaje, livadă, seră, ateliere cu acareturi pentru vânătoare,
arbuşti ornamentale, parcuri cu păduri, urme ale secularilor codri de stejar şi
fag, defrişate de localnicii din zonă, alei, flori, eleşteie. Unii localnici, de
azi, în vârstă, îşi amintesc de sălaşele şi pădurile de la Frişoaie, Zebrean,
Moşescu, Takacs, unde cultivau plante tehnice. În această perioadă au fost
amenajate conacele şi parcurile din Macea – Csernovics şi Karoly, Iratoş –
Nadasdy, Şofronea – Purgly, Curtici – Kaszoni.
Astăzi, grăitoare mărturii de la Utviniş sunt speciile de copaci
ornamentali, seculari, peste 120 la număr, pinul negru, roşu, stejarul, arţarul
american, chiparosul de baltă – goferul biblic din care Noe şi fiii săi au
construit Arca din calea Potopului6.
Toponimele Holumb, Cutoş - loc cu fântână – Kuthos, Kuthaus,
Topilă au existat şi pe raza oraşului Curtici.

6

Aradul, 26 martie 2014, Regional.
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La Topilă, asimilată de Macea pe la începutul secolului al XX-lea,
locuiau, între 1910-1913, doar 383 săteni7.
♦ Măzărişte – loc unde se cultiva mazărea furaj eră;
♦ Tuleişte – sau porumbişte;
♦ Tocaci – (Pădurea de la Tocaci8), după numele nobilului.
♦ Zăbreni – de la Gara Nouă, spre Macea;
♦ Movila tătarilor, situată la nord vest înspre graniţa cu Ungaria;
♦ Drumul Grofiţei este drumul pe care fata grofului îl parcurgea de
plăcere, în fiecare zi, pentru că nu era măritată, până spre Topilă. Drumul
porneşte de la moară pe lângă viile de la Domnie, pădurea Cioaiela, drumul
Sântănii până la Tokacs (Tocaci). Era bine întreţinut. De o parte şi de alta
era lizieră de arbuşti (Prunus Spinosa). Pe el se plimba grofiţa cu fetele, cu
hinteul, când mergea în ospeţie la moşierul Tokacs sau Kintzik. Există şi o
proză scurtă „Drumul Grofiţei” scrisă de Moţiu Gligor Buldus (scriitor
măcean).
Întreg castelul era acoperit pe dinafară cu iederă. În 1954 când
devine sediul C.A.P., preşedintele de atunci, Ielina Gheorghe, dă dispoziţie
ca iedera de pe castel să fie dată jos. De ce? Acest lucru este executat de
Kondora Francisc, tractorist, mai târziu devenit şi el preşedinte la C.A.P.
Tot pe vremea C.A.P.-ului, în turnul castelului, a fost pusă pază
pentru prevenirea incendiilor din timpul verii, mai ales la ariile unde se
treiera grâul cu batoza. Într-o vară este urcat în turn Varga Ştefan (Varga
Pista), un om foarte gras. Se spune că „era de o maje şi jumătate”. El nu a
mai coborât din turn toată vara. Avea, sus, un adăpost pentru umbră şi
ploaie şi i se aducea mâncare şi apă pentru mai multe zile. Mai spre toamnă
a fost găsit mort. Problema mare era cine şi cum să-l coboare. Soluţia a fost
găsită până la urmă. A fost pus într-o pătură, legat cu un ştreang (funie) şi
lăsat cu grijă, pe lângă turn, până jos.
♦ Drumul oilor – era drumul pe care treceau oile grofului şi
coincidea cu Drumul vacilor (azi, şoseaua spre cunoscutul Complex
Agroindustrial);
♦ Drumul lui Traian („Valul lui Traian”) consemnat în volumul
bilingv De-a lungul frontierei (Arad, 2005, p. 56). Se presupune căTraian,
vrând să cunoască mai bine Dacia, a trecut prin părţile noastre, pe acest
7

https://www.tourismguide.ro/html/orase/Arad/Curtici/istoric_curtici.php (29 august 2017).
Pădurea Tocaci sau Ujfalo, este vorba despre urmele unui aşezământ în formă de omidă de
prin anii 1920 care a servit ca loc de adăpost paznicilor de ogor, cunoscut şi de Casa
Comunală, din informaţiile primite de la G. Andrei din satul Dorobanţi, ai cărui străbuni au
locuit aici.
8
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drum (după Uliţa nemţească, alături de Gropoi, lângă Cimitirul Catolic).
Lângă acest „vallum” există cinci movile necercetate. Movila din curtea
şcolii a fost distrusă, actualmente existând terenul de sport;
♦ Drumul Julii – este drumul ce duce spre Ungaria (Gyula), aproape
de Cimitirul Catolic, având drept reper un dud;
♦ Frisoaia – pe drumul Buibelului, la dreapta (după onomastica
doamnei Frişoaia);
♦ Homocoş – este un nume unguresc dat de grof (în Coreea);
♦ La Hoancă9 – teren situat pe o adâncitură;
♦ La Gropoi. În Macea, acest toponim se găsea în două locuri.
Lângă Cimitirul Ortodox, înainte era o Belitoare. Cei mai renumiţi măcelari,
Ardelean Gheorghe (Flocău) şi Gros Traian (Chisăliţa), duceau aici
animalele (vaci, oi, porci), le loveau în cap, le beleau apoi le duceau la
măcelărie (misarniţă) pentru a le despica şi comercializa. Belitoarea consta
dintr-o clădire cu o cameră, cu beton pe jos şi cuiere pentru agăţat
animalele.
Este cunoscut şi locul unde se făceau văiuguri. Toponimul, credem,
este cunoscut datorită adânciturilor făcute prin săparea pământului. Aici
locuiau ţiganii care aveau şi case improvizate. Locul este situat după
Cimitirul Ortodox, aproape de cel Cimitirul Catolic.
♦ Pă Dâmbă – teren situat pe o ridicătură (domb, maghiar)
♦ La Holumb – muşuroi în pădure, ridicătură de pământ
♦ La Siti – pe păşune (înspre Sânmartin)
♦ Pă Nimaş – (nyomás – magh.) – loc de păşunat
♦ La Lenocu – casă de la capătul satului, înspre Complexul
Agroindustrial
♦ La Cohanu – în vecinătatea Complexului Agroindustrial
♦ Locu Piaţului – în vecinătatea actualului Cămin Cultural
♦ La Canton – pe calea ferată, înspre Ungaria
♦ La Castel – azi aparţinând Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”,
sub titulatura Grădina Botanică Universitară.
♦ La Biserică – „punctul 0” al localităţii.
3. Cruci de hotar. Se ştie despre Cruce, că este hotarul dintre păcat
şi virtute, că este o poartă a tainelor, puterea lui Hristos, asumată de noi,
pământenii, iar faptele noastre bune se aseamănă cu Semnul Crucii. Dar,
oricine poate să îşi ducă, singur, crucea, durerea, cât îi este dat, doar
piroanele, diferă de la om la om.
9

La Hoancă – un nume atribuit după caracterul unei femei rele, hoaşcă (din ucr. haska)
local, cunoscut sub denumirea de Cimitirul animalelor.
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Taina Sfintei Cruci, este, poate, cea mai cutremurătoare, iar viaţa
unui creştin, este, ca o Liturghie continuă. Crucea, este Icoana cea mai înaltă
vieţii. Taina ei, este pe cât de cutremurătoare, pe atât de binefăcătoare.
Dar, din urmă, ne vin alte Cruci, sau Stâlpi de hotar, care indică o
graniţă, dintre vremuri. Dintre timpuri, dintre tradiţii, ele sunt martori ai
veşniciei creştinismului, străjuind timpul.
Cunoscută în comuna Macea sub numele de Crucea lui Hănțeric,
acest monument este cel mai vechi, aproape de granița cu Ungaria, la fâșie.
Vechimea este estimată, conform unor înscrisuri, de pe la 1895. În comună
există și alte Cruci de Hotar, după aceasta, cea mai veche. A doua, este
Crucea lui Colompar, la capăt de Cimitir Ortodox, dar reconstituită, din cea
veche, din lemn, acum e din marmură albă.
A doua este Crucea lui Moașa, din vecinătatea Cimitirului catolic.
A treia, ca vechime, este Crucea de la Moară, a patra, Crucea de pe
Drumul Sânmartinului, iar a cincea, din lemn, Crucea din Cimitirul din Satu
Nou.
Referitor la Crucea lui Hănțeric, aceasta a fost construită de familia
Scheffer Hansi, Hanți, în pronunție locală. prin contribuție proprie, deoarece
deținea acolo pământ.
Moașa, soția lui Hănțeric, Scheffer Francisca, era cunoscută ca o
ocrotitoare a copiilor și obișnuia să stea mult și pe câmp. În comună nu mai
sunt urmași, unii au plecat în Germania, dar strămoșii, Hansi și Francisca,
sunt înmormântați în Cimitirul catolic.
În anul 1990 monumentul a fost renovat de Rossenkranz, o Societate
Creștină de Rugăciune prin Rosarium, din Germania. Nu îngrijește nimeni
crucea, de jur împrejur este îngrădită cu un gard din fier forjat, asta, după ce,
unii ciobani, din apropierea Pichetului de Grăniceri, și de Viile
Sumărtanilor, au distrus gardul, iar Crucea a zăcut multă vreme la pământ.
Din informațiile primite de la localnicul Schneider Anton, 86 de ani,
de profesie fierar-betonist, aflăm că, locuind în apropiere, mai curăță din
când în când crucea, gardul și pune flori.
Numele de Crucea lui Hănțeric, este provenit din derivarea cu sufix
a pronumelui Hansi. Practic nu este o poreclă, ci o pronunțare diminutivală,
locuința acestei familii există și astăzi, dar renovată, în apropiere de Biserica
Catolică din centrul comunei.
Crucea Lui Moaşa, era din lemn se ajungea acolo pe prima uliţă de
la cea nemţească. Chipul lui Hristos era pictat pe tablă, azi nu se mai află pe
vechiul loc.
O altă Cruce de Hotar, era în Cutoş, înspre fostul Pichet de
Grăniceri.
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Acestea se aşezau la marginea drumurilor, în cimitire sau la
marginea satului.
În apropiere de Moară se află o cruce care marchează graniţa dintre
Satul Bătrân şi Satul Nou, unde a fost un cimitir şi unde nemţii ieşeau în
Joia Verde10 – Corpus Christi, singura sărbătoare pe care ortodocşii nu o au,
şi îşi făceau colibe din ramuri verzi, le sfinţeau, între Paşti şi Rusalii.
Astăzi, mentalitatea locuitorilor s-a schimbat, iar Crucile de Hotar au
primit, prin zidire, o altă înfăţişare, ca un semn bun, că Dumnezeu s-a
aplecat şi a binecuvântat aceste locuri, la capete de drumuri, dar şi pe acei
care, cu jertfelnicie, le-au zidit.
Acum, se îmbină tradiţionalul cu simbolul fiecărei cruci, pe lângă
care trec lucrătorii pământului, sau vitele, simţim cum, parcă, noi, trecătorii,
coborâm dintr-o altă lume, cea campestră, într-una civilizată şi devenim
pelerini înzestraţi cu o trăire puternică, intimă, cu Dumnezeu, acolo, în
natură, cu muncile zilnice şi credinţele îndătinate în jurul lor.
Prezenţa acestora, la drum sau la ţarini, suplineşte simbolic Pietrele
de Hotar, binecuvântând trecătorii, răspândind lumină, domesticind locurile,
dând bineţe Însetaţilor, de apă, de rugăciune, amintind de sacralitatea unor
Sărbători sau având menirea de a cinsti jertfe umane.
Întipărite în mentalul colectiv sau în conştiinţa noastră, Crucile de
Hotar, ţin de sete, însetatului, ţin de lumină, rătăcitului, iar drumeagului îi
iau vama sufletului când acesta i se închină, ca într-o Sfântă Danie.
Delimitând pământuri şi înălţate de credincioşii din sat, ele ne
amintesc de un Legământ cu Cerescul, ca o permanentă rugăciune rostită la
răscruci de hotare, asemeni unor Străjeri de Hotar, care adăpostesc poveşti
păstoreşti, cu oi şi vite, cu lucrătorii neobosiţi ai pământului.
Trecând prin perimetrul lor, al Crucilor să nu uităm scopul înălţării
lor dar şi pe ctitorii lor, înzestraţi cu smerenie, pioasă plecăciune şi evlavie.
Înălţând aceste Troiţe11 sau Cruci de Hotar12, nu ne văduvim de
credinţă, ci ne recunoaştem existenţa în aceste spaţii identitare.

10

Creanga verde este simbolul renaşterii primăvăratice şi nu numai – potrivit legendei, la
Crucea din Satu Nou ieşeau nemţii cu ramuri verzi, în Joia Verde şi de Rusalii, făceau
colibe şi le sfinţeau, dovadă a regenerării, a renaşterii, deoarece aici până în 1930 era
cimitir la capăt de sat.
11
Trojca, sl. - monument creștin din lemn, asociat cu Sfânta Treime prin așezare și
sacralitate, monument, care, prin sfințenia pe care o degajă este supranumit Stâlp al Cerului.
12
Părintele Daniil de la Rarău, Taina Sfintei Cruci, Bucureşti, edit. Christiana, 2001; Otto
Aczel, „Cruci”, în Floare de Latinitate, nr. 2/2011, Novisad, Serbia; Horia Truţă, Arad-Gai
– Scrieri monografice, vol. II, Arad, edit. Mirador, 2011, p. 88.
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Crucea este cel mai totalizant dintre simboluri. Prezenţa Crucii în
natură este întruchiparea Omului cu braţele întinse, asemeni zborului de
paseri, de braţele unei corăbii sau al uneltelor de arat pământul13.

13

Ce este şi ce simbolizează Crucea?
Iisus Hristos a fost răstignit pe o Cruce mare, de lemn, pe care a sfinţit-o, fiind simbolul
biruinţei vieţii asupra morţii, a binelui asupra răului şi a păcatelor. Este purtătoare de har, la
fel ca şi icoanele. În biserici, este aşezată pe Masa de altar, iar în vârful turlelor sunt înălţate
cruci mari, să se ştie că acolo, la casa Domnului este credinţa şi biruinţa. După supliciul
suferit de Iisus Hristos, fiecare ne purtăm crucea”, în credinţă, întru mântuire şi speranţă.
Fragmente din Lemnul Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul, acum 2000 de ani
sunt păstrate la Biserica Sfântul Vasile din Bucureşti şi la Mănăstirile Căldăruşani, Secu ş.a.
Cum ne facem Cruce?
A-ţi face cruce, nu este o stereotipie, o executare automată. A-ţi face cruce, este o rugăciune
de taină, simplă, de liniştire a simţului şi a cugetului, de-mpăcare şi evlavie, rostind, în gând
„Doamne-ajută!” Acest gest, începe cu vârfurile primelor trei degete care se ţin împreunate,
simbolizându-l pe Dumnezeu, adică Sfânta treime:Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Celelalte două
degete, tot împreunate, dar strânse, sunt însemnele lui Adam şi Eva, care se închină Sfintei
Treimi. Mărturisirea credinţei în Dumnezeu, prin semnul Crucii, este un gest sfânt, ca o
rugă puternică, pe care, Dumnezeu o vede, sau ne vede, când trecem prin faţa unei biserici,
sau troiţe, când bat clopotele sau toaca, când ne paşte o primejdie sau dorim a fi ocrotiţi de
puterea Prea-Înaltului.
De ce se ridică Troiţe la capăt de drum?
Troiţele, sunt asemenea unor Altare, aşezate la răspântii, la capăt de drum, spre a-i arăta
unui pribeag, că, oriunde-ar pribegi, Domnul este cu el. Troiţa este o Cruce mare, de lemn,
înălţată (în Moldova i se mai spune Sfântă, în Ardeal Rugă), având menirea de a ne aminti,
că, la tot pasul, pe orice drum al vieţii, nu suntem singuri, ci suntem şi protejaţi şi văzuţi de
Dumnezeu. Ca semn de mulţumire, drumeţii i se înclină. „Crucea veche de la Drum/Este
cum s-a pomenit/Cu Hristos cel răstignit...” (Tudor Arghezi, Crucea veche, fragment).
Sursa: Întrebări şi răspunsuri, revista „Tinereţea cântă”, Pancevo, Serbia, 2004.
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Experienţa ,,Graniţei Culturale” (1916-1918) reflectată în
memorialistica preotului cărturar Sebastian Stanca
Mihai-Octavian Groza,
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Abstract: Because of the entrance of Romanian Kingdom in the as
Antanta comrade, but also of the fail of the campagin of Romanian Army in
Transylvania, the Austro-Hungarian authorities have implemented some
represive rules that were focused on the supervising, imprisonment and
deportation of the Romanian national and political leders, nut also the
establishment of a ,,cultural border” acrsoss the Carpatian acrh, by putting
the Romanian schools under the authority of Austro-Hungarian state.
Arested at 15th of August 1916, together with other Romanian intelectuals
from Sebeş, priest Sebastian Stanca was deported in Western Hungary, in
Rust village and later in Şopron, where he stood until in the spring of 1917.
The notes of Sebastian Stanca are presenting us, in a detalied manner,
starting from the imprisonment moment and continuing with the separation
from the family, his road to the Western Hungary, his first meetings there
and his exile life. From the information provided by Sebastian Stanca, there
can be easily observed the way how the experience of ,,the cultural
boarder” have deeply influenced him, together with the fact of being far
away from the house, the missing of family and the separation of the social,
cultural and political enviroment frecvented, that have generated in his life
a real drama. Reading the notes of the priest Sebastian Stanca, we can
observe an ingenious way of mashing his own experience with the
description of the events that have led to it or with the description of the
internal situation from the Austro-Hungarian monarchy. All of them are
presented in a pleasend and accessible way that is extremly emotional for
the reader and highlight the exceptional personality of the author.
Keywords: First World War, ,,cultural border”, incarceration, priest,
memoirs.
Primul Război Mondial, printre altele, a adus după sine şi problema
refugiaţilor, internaţilor şi a prizonierilor de război, cheia înţelegerii acestui
fenomen rezidând în analizarea diferitelor urme documentare şi
memorialistice. Pe tot parcursul desfăşurării conflictului, deplasarea
populaţiei, concentrarea, internarea şi deportarea civililor, socotită de
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factorii decizionali necesară pentru susţinerea efortului de război, a devenit
o practică uzuală1. În cazul Imperiului Austro-Ungar, în contextul intrării
Regatului României în război în anul 1916, de partea Triplei Înţelegeri, al
ofensivei trupelor române în Transilvania, al panicii şi derutei provocate de
acestea2, autorităţile maghiare au dispus, prin ordinul ministrului de interne
cu numărul 4845, din 31 august 1916, supravegherea şi urmărirea
,,mişcărilor naţionaliştilor români”3, măsură urmată de arestarea,
încarcerarea şi deportarea intelectualilor români transilvăneni, precum şi de
instituirea unei ,,graniţe culturale” de-a lungul lanţului carpatic, de la
Orşova până la Vatra Dornei, ce însemna, de fapt, etatizarea şi
maghiarizarea şcolilor confesionale româneşti ortodoxe şi greco-catolice4.
Prin aceste măsuri restrictive, autorităţile austro-ungare au intenţionat
reţinerea, încarcerarea şi îndepărtarea din mijlocul comunităţilor româneşti a
liderilor formatori de opinie, în mod special a preoţilor 5, în acest sens fiind
înfiinţate instituţii şi adoptate măsuri speciale pentru coordonarea arestărilor
şi internărilor, în cadrul Ministerului de Interne de la Budapesta activând
chiar o secţie specială a deportaţilor şi internaţilor români6. De pe urma
acestei experienţe nefericite, ne-au rămas o serie de documente, anchete 7 şi

1

Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker, Rãzboiul redescoperit (1914-1918), traducere
de Cristina Popescu, Elena-Tudora Duţã, îngrijirea ediţiei şi prefaţã de Florin Ţurcanu,
Bucureşti, Editura Corint, 2014, p. 97; Doru Dumitrescu, Mihai Manea, Mirela Popescu,
Mica enciclopedie a Marelui Rãzboi (1914-1918), Bucureşti, Editura Corint Educaţional,
2014, pp. 146-148; Annette Becker, ,,Captive Civilians”, în Jay Winter (ed.), The
Cambridge History of the First World War, volum III, Civil Society, Cambridge, Cambridge
University Press, 2014, pp. 333-334.
2
Pentru mai multe date legate de intrarea Regatului României în Primul Rãzboi Mondial a
se vedea excelenta lucrare semnatã de istoricul Glenn E. Torrey, România în Primul Rãzboi
Mondial, traducere de Dan Criste, Bucureşti, Editura Meteor Publishing, 2014.
3
Ioan Popescu-Puţuri, Augustin Deac, Unirea Transilvaniei cu România, 1 decembrie
1918, ediţia a II-a, Bucureşti, s. n., 1972, pp. 464-465.
4
Mircea Pãcurariu, Politica statului ungar faţã de Biserica româneascã din Transilvania în
perioada dualismului (1867-1918), Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, 1986, pp. 240-242.
5
Petru Pinca, ,,Contribuţia preoţimii române la înfãptuirea unirii de la 1 decembrie 1918”,
în Astra Blãjeanã, numãr 4 (73), 2014, p. 6; Alexandru Moraru, Biserica Ortodoxã
Românã între anii 1885-2000, volum III, tom I, Bisericã. Naţiune. Culturã, Bucureşti,
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2006, pp. 565-569;
Gheorghe Naghi, ,,Preoţii din Banat şi evenimentele anilor 1914-1918”, în Mitropolia
Banatului, an XXVIII, numãr 10-12, 1978, pp. 602-610.
6
Ioan Bolovan, Primul Rãzboi Mondial şi realitãţile demografice din Transilvania.
Familie, moralitate şi raporturi de gen, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleanã, 2015, p.
45.
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însemnări memorialistice8, extrem de valoroase, pe baza cărora poate fi
reconstituită experienţa ,,graniţei culturale”. Dintre acestea, de departe, cea
mai complexă mărturie memorialistică este cea aparţinând preotului cărturar
Sebastian Stanca, publicată în deschiderea volumului Contribuţia preoţimii
române din Ardeal la războiul pentru întregirea neamului (1916-1919), ce
valorifică rezultatele unei anchete întreprinse de acesta, publicat în anul
1925. Astfel, în cele ce urmează, vom încerca să surprindem
experienţa ,,graniţei culturale”, etapele încarcerării şi deportării, trăirile şi
sentimentele preotului cărturar Sebastian Stanca, aşa cum acestea sunt
prezentate în însemnările sale memorialistice.
Înainte de a trece la analizarea punctuală a însemnărilor preotului
cărturar Sebastian Stanca referitoare la experienţa ,,graniţei culturale”, se
impune creionarea unui portret bio-bibliografic al acestuia, menit să
faciliteze lectorului o mai bună înţelegere a celor ce urmează a fi prezentate.
Sebastian Stanca, personalitate revendicată de trei zone geografice diferite
(Hunedoara, Alba şi Cluj), s-a născut la 17 octombrie 1878, la Petroşani, în
familia preotului Avram Stanca (1843-1916)9, o veche familie românească
cu origini în zona Sebeşului10. Şi-a început formaţia intelectuală la Sebeş, în
7

Este vorba despre anchetele întreprinse de preoţii Sebastian Stanca, Romulus Cândea,
Grigore N. Popescu şi Mircea Pãcurariu (a se vedea: Sebastian Stanca, Contribuţia
preoţimii române din Ardeal la rãzboiul pentru întregirea neamului (1916-1919), ediţie,
studiu introductiv, note şi indici de Mihai-Octavian Groza, Mircea-Gheorghe Abrudan,
Deva/Cluj-Napoca, Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei/Editura Argonaut, 2015;
Romulus Cândea, ,,Biserica ardeleanã în anii 1916-1918”, în Candela. Revistã teologicã şi
bisericeascã, an XXXVII, numãr 10-11, 1926, p. 244, 253; Grigore N. Popescu, Preoţimea
românã şi întregirea neamului, volum II, Temniţe şi lagãre, Bucureşti, Tipografia Vremea,
1940; Mircea Pãcurariu, Politica statului ungar faţã de Biserica româneascã din
Transilvania, pp. 179-199, 260-282).
8
Gheorghe Moldovan, Fragmente din viaţa internaţilor zmulşi de la vetrele lor de
deregãtoriile maghiare şi duşi prin lumi streine dupã intrarea României în rãzboiu, 19161918, Orãştie, Tipografia Libertatea, 1919; Septimiu Popa, Temniţele Clujului. Din
însemnãrile unui popã românesc, Cluj, Institutul de Literaturã şi Tipografie ,,Minerva” S.
A., 1937.
9
Despre acesta, a se vedea: Mihai Muntean, ,,Viguroasa rãdãcinã a Stãnceştilor: preotul
martir Avram Stanca din Petroşani (1843-1916)”, în volumul Sebastian Stanca (18781947). Un cleric cãrturar din Sebeşul de altãdatã, coordonat de Mihai-Octavian Groza,
Gabriela-Margareta Nisipeanu, Iuliu-Marius Morariu, Cluj-Napoca, Editura Argonaut,
2016, pp. 37-49.
10
Conform unei legende, cel mai îndepãrtat vlãstar al acestei familii a fost identificat în
localitãţile Vurpãr şi Vinţul de Jos (astãzi în judeţul Alba), în susţinerea acestei teorii fiind
invocatã existenţa, în Vinţul de Jos, a aşa-numitului ,,castel al doamnei Stanca”, fostã soţie
a domnitorului moldovean Aron Vodã (urmaşii acesteia fiind rãspândiţi în localitãţile
Sebeş, Alba-Iulia, Pian, Petroşani, Cluj-Napoca, Bucureşti etc.). Un prim membru al
familiei Stanca, atestat de sursele istorice consultate, a fost Ioan Stanca, cântãreţ al bisericii
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cadrul Gimnaziului Evanghelic (1890-1893), continuată la Braşov, în cadrul
Liceului Ortodox ,,Andrei Şaguna” (1893-1898) şi desăvârşită ca absolvent
al Seminarului Teologic Andreian (1898-1901) şi al Facultăţii de Litere şi
Filosofie din cadrul Universităţii din Budapesta (1901-1907), instituţie din
partea căreia, în anul 1910, a primit titlul de doctor în filologie, pentru o
lucrare dedicată lui Timotei Cipariu. Perioada studenţiei a coincis şi cu
debutul său literar, primele apariţii datând din perioada studenţiei sibiene,
când a publicat în paginile revistei manuscrise ,,Musa”11. În anii petrecuţi în
capitala Regatului Apostolic al Sfântului Ştefan, perioadă în care a deţinut şi
poziţia de preşedinte al Societăţii Literare ,,Petru Maior”, Sebastian Stanca
şi-a început activitatea gazetărească, în anul 1901, alături de Dionisie Stoica,
punând bazele gazetei ,,Poporul Român”, iar în anul 1902, alături de
Octavian Goga, Ioan Lupaş, Ion I. Lapedatu, Alexandru Lapedatu,
Gheorghe Tulbure, Octavian Tăslăoanu, Horia Petra Petrescu,
gazetei ,,Luceafărul”. În anul 1907 a revenit în Transilvania, s-a căsătorit cu
Maria Muntean, nepoata criticului literar Titu Maiorescu şi a îmbrăţişat
calea sacerdoţiului, fiind hirotonit preot pe seama parohiei Vulcan, unde a
activat până în anul 1911, când a fost transferat la Sebeş. Pasionat fiind de
cercetarea istoriei românilor, în anul 1910, s-a înscris la Facultatea de
Filosofie, Limbi şi Istorie a Universităţii ,,Ferenc József” din Cluj, eforturile
sale, în acest domeniu, fiind încununate de obţinerea titlului de doctor în
istorie din partea noii universităţi româneşti, constituite după anul 1918.
Activitatea clericală a fost dublată de cea politică, Sebastian Stanca fiind un
susţinător activ al mişcării ,,tinerilor oţeliţi” din cadrul Partidului Naţional
Român din Transilvania, precum şi de cea culturală, desfăşurată în cadrul
Asociaţiunii ASTRA. După realizarea Marii Uniri, a fost cooptat în comisia
care a pus bazele reînfiinţării Episcopiei Vadului, Feleacului şi Clujului, mai
apoi în consistoriul noii eparhii, în calitate de referent şcolar. Din această
calitate, s-a implicat în diverse acţiuni administrative şi culturale, obţinând,
cu titlu de gratuitate, un teren pentru ridicarea unei catedrale episcopale,
înfiinţând Muzeul de Antichităţi Religioase şi revistele ,,Foaia bisericească”
şi ,,Renaşterea”. În paralel, şi-a continuat activitatea literară, desfăşurând şi
o bogată activitate ştiinţifică, publicând o serie de articole, studii şi volume
ortodoxe din Sebeş, ulterior preot în Pianul de Sus (Constantin Stanca, Îngerul de pe
cupolã. Memorii, cuvânt înainte de Zoe Stanca, ediţie îngrijitã şi cu postfaţã de Dumitru
Velea, Petroşani, Editura Fundaţiei Culturale ,,Ion D. Sârbu”, 1998, p. 14; Livia Ciupercã,
Dominic Stanca. Studiu monografic, Bucureşti, Editura Universalia, 2011, p. 17).
11
Despre aceastã publicaţie, din pãcate astãzi pierdutã (pãstratã, însã, în fotocopii, graţie
eforturilor cercetãtorului sibian Ioan Popa), a se vedea: Ioan Popa, Revista ,,Musa”. Un
martor ocular al sentimentelor naţionale româneşti în perioada dualistã, Sibiu, Editura
Techno Media, 2012.
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privind trecutul comunităţii ortodoxe transilvănene. Datorită bogatei sale
activităţi bisericeşti şi culturale, Sebastian Stanca a fost decorat de către
autorităţile române cu medalia ,,Răsplata Muncii pentru Biserică” (clasa I) şi
,,Coroana României” în grad de cavaler. În anul 1940, după trecerea
Ardealului de Nord în componenţa Ungariei, prin Dictatul de la Viena, s-a
retras dincolo de linia de demarcaţie, la Sibiu, unde a rămas până la sfârşitul
vieţii. S-a stins din viaţă la 9 noiembrie 1947, fiind înhumat în cimitirul
central din Sibiu12.
În momentul izbucnirii Primului Război Mondial, Sebastian Stanca
deservea de trei ani comunitatea ortodoxă din Sebeş, în calitate de paroh
doi, fiind implicat, în acelaşi timp, în mişcarea culturală locală (în cadrul
Despărţământului ASTRA Sebeş, al cărui secretar a fost) şi cea politică
regională (în cadrul mişcării ,,tinerilor oţeliţi”, condusă de naşul său de
cununie, poetul Octavian Goga)13. Pe baza studierii atente a documentelor
păstrate în colecţiile Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, cercetătoarea
Andreea Dăncilă Ineoan ne relevă faptul că în perioada neutralităţii
Regatului României (iulie 1914-august 1916), Sebastian Stanca, alături de
tatăl său, preotul Avram Stanca, a fost într-o legătură permanentă cu
Direcţia Poliţiei şi Siguranţei Generale de la Bucureşti, furnizând acesteia o
serie de informaţii în legătură cu poziţiile trupelor austro-ungare din
Transilvania, pregătind, astfel, terenul intervenţiei armatei române în zonă14.
12

Constantin Pascu, ,,Un cãrturar originar din Petroşani între ctitorii revistei Luceafãrul”, în
Sargeţia. Acta Mvsei Devensis, numãr XVI-XVII, 1982-1983, pp. 659-664; Florin
Dobrei, ,,Protopop stavrofor doctor Sebastian Stanca: micromonografie”, în Revista
Teologicã, an XVI, numãr 1, 2006, pp. 131-143; Mihai-Octavian Groza, ,,Un cleric-cãrturar
uitat. Protopop stavrofor Sebastian Stanca”, în Astra Salvensis, an II, numãr 4, 2014, pp.
85-93; Mihai-Octavian Groza, ,,Un cleric cãrturar astrist uitat: protopop stavrofor doctor
Sebastian Stanca (1878-1947). Viaţa, activitatea şi opera”, în Analele Aradului, an I, numãr
I, 2015, pp. 614-630; Mircea-Gheorghe Abrudan, Mihai-Octavian Groza, ,,Un colaborator
destoinic şi ,,prim sfetnic” al episcopului Nicolae Ivan: protopopul cãrturar Sebastian
Stanca (1878-1947)”, în Tabor, an X, numãr 2, 2016, pp. 86-106; Mihai-Octavian
Groza, ,,Sebastian Stanca (1878-1947): un cleric-cãrturar din Sebeşul de altãdatã. Medalion
bio-bibliografic”, în volumul Sebastian Stanca (1878-1947). Un cleric cãrturar din Sebeşul
de altãdatã, pp. 51-71; Mihai-Octavian Groza, ,,Sebastian Stanca, istoric al Bisericii
Ortodoxe din Sebeş”, în volumul Sebastian Stanca (1878-1947). Un cleric cãrturar din
Sebeşul de altãdatã, pp. 159-196.
13
Octavian Goga în corespondenţã, volum II, ediţie îngrijitã de Mihai Bordeianu, Ştefan
Lemny, Bucureşti, Editura Minerva, 1983, pp. 402-403; Mircea-Gheorghe Abrudan, MihaiOctavian Groza, ,,Un colaborator destoinic şi ,,prim sfetnic” al episcopului Nicolae Ivan”,
p. 90; Mihai-Octavian Groza, ,,Un cleric cãrturar astrist uitat: protopop stavrofor doctor
Sebastian Stanca”, p. 620.
14
Andreea Dãncilã Ineoan, ,,Sebastian Stanca şi generaţia revistei Luceafãrul”, în volumul
Sebastian Stanca (1878-1947). Un cleric cãrturar din Sebeşul de altãdatã, p. 90.
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În toamna anului 1916, pe fondul eşuării campaniei trupelor române
în Transilvania, autorităţile austro-ungare au adoptat o serie de măsuri
restrictive privind supravegherea, arestarea, încarcerarea şi deportarea
intelectualilor români, acuzaţi de ,,trădare de patrie”, ,,simpatie faţă de
Regatul Român”, ,,instigare împotriva autorităţilor”, ,,spionaj în favoarea
României” etc.15. Cei mai afectaţi de aplicarea acestor măsuri au fost liderii
spirituali ai românilor transilvăneni, preoţii ortodocşi şi greco-catolici,
deoarece, după cum remarca Sebastian Stanca ,,[…] preoţii au fost vestalele
care au ţinut pururea vie flacăra focului credinţei naţionale în poporul
românesc”16. Din punct de vedere statistic, pe baza informaţiilor furnizate
de anchetele privind dimensiunea fenomenului, putem aprecia că unul din
patru preoţi români transilvăneni au avut de suferit de pe urma acestor
măsuri restrictive17, printre cei afectaţi direct numărându-se şi preotul
cărturar Sebastian Stanca.
La 15 august 1916, alături de reprezentanţii elitei intelectuale din
Sebeş, printre care îi enumerăm pe Sergiu Medean (protopop ortodox), Ioan
Simu (protopop greco-catolic), Ioan Elekeş (medic), Dumitru Ştefan
(avocat), Nicolae Tincu (negustor)18, Sebastian Stanca a fost ridicat de
jandarmeria austro-ungară şi deportat în vestul Ungariei, în lagărul de la
Şopron19. Cu acest moment, al arestării, debutează însemnările preotului
Sebastian Stanca, din primele rânduri desprinzându-se calmul cu care acesta
a întâmpinat momentul, menţionând că: ,,[…] Ce mari şi minunate sunt
lucrările lui Dumnezeu în împărăţia sufletului omenesc. În momentele cele
mai grele ale vieţii, dă acestui suflet energii neînchipuite. O linişte grozavă
mi-a cuprins sufletul în aceste momente, liniştea înspăimântătoare, care ca
un preludiu cuprinde natura întreagă în preajma furtunei ce clocote
15

Mihai-Octavian Groza, ,,Din istoria mai puţin cunoscutã a Marelui Rãzboi.
Instituirea ,,graniţei culturale”, arestarea, încarcerarea şi deportarea preoţilor români
transilvãneni în Ungaria (1916-1918)”, în Astra Salvensis, an III, numãr 6, 2015, p. 45.
16
Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la rãzboiul pentru întregirea
neamului, p. 42.
17
Mihai-Octavian Groza, Diana-Maria Dãian, ,,Displacements of Population in the Years of
the Great War, the Arrest, the Incarceration and the Deportation of the Romanian
Transylvanian Priests in the West Hungary (1916-1918)”, în volumul Między Geopolityką
a Emigracją, coordonat de Robert Mieczkowski, Varşovia, Editura Armagraf, 2016, pp. 1517.
18
Mihai-Octavian Groza, ,,Galeria sebeşenilor uitaţi: Sebastian Stanca (1878-1947)”, în
Sebeşul Povestit, an II, numãr 4, 2015, p. 29.
19
Conform istoricului Ioan Bolovan, în oraşul Şopron, precum şi în cele circa 12-15
comune limitrofe, au fost internate între 2000 şi 3000 de persoane, preoţi, profesori,
învãţãtori (a se vedea: Ioan Bolovan, Primul Rãzboi Mondial şi realitãţile demografice din
Transilvania, p. 41).
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înăbuşită în adâncime. Îmi făcusem repede seama cu mine. Dacă atâtea
sute şi mii de mucenici au sângerat pentru înfăptuirea unui ideal visat de
veacuri, cu atât mai vârtos acum când înfăptuirea e în prag, reclamă acest
ideal jertfă şi mai multă de sânge. Iar dacă Dumnezeu mi-a scris ca şi eu să
dau acest tribut glorios şi sfânt, fie voia Domnului. Acum înţeleg pe deplin,
de ce cei mai mari nevinovaţi ai istoriei au păşit pe treptele eşafodului cu
atâta linişte şi bărbăţie”20 Demn de precizat este faptul că această atitudine
demnă a preoţilor români transilvăneni în faţa arestărilor este atestată de
toate sursele consultate, majoritatea acceptând umilinţa reţinerii şi
deportării, ori alegând calea refugiului în Regatul României sau înrolării
voluntare în armata austro-ungară în calitate de capelani militari, aşezând
crucea lângă sabie, după cum remarca preotul Elie Dăianu21.
În faţa necunoscutului, trecând peste umilinţa arestării în ziua
celebrării marelui praznic al Adormirii Maicii Domnului, momentul
despărţirii de familie a fost cel mai dificil, consemnat de preotul Sebastian
Stanca cu amărăciune şi nostalgie: ,,[…] Momentele grozave ale despărţirii
de soţie şi de copilaşii care îşi dormeau liniştea candidă a vârstei lor
nevinovate, nu le doresc nici celui mai mare duşman. Împingându-mă de
spate m-au luat între patru baionete, pe când nevasta mea a căzut leşinată
în mijlocul curţii”22. Tabloul a fost întregit de arestarea tatălui său, preotul
Avram Stanca din Petroşani şi umilirea acestuia de autorităţile austroungare, fiind obligat să călătorească la Sebeş cu un transport de bagaje
militare, parte pe jos, parte cu căruţa, pe vânt şi ploaie, îmbrăcat sumar.
Ajuns la destinaţie, epuizat, aproape orbit, la scurt timp s-a stins din viaţă,
fiind înhumat, temporar, în cimitirul Sebeşului23.
Noaptea de 15 spre 16 august 1918 a fost martoră arestării
intelectualilor sebeşeni şi transportării acestora spre Sibiu. În gara Sibiului,
mulţi pentru prima oară, au experimentat dispreţul celor alături de care
românii au convieţuit de-a lungul secolelor, Sebastian Stanca mărturisind
următoarele: ,,[…] În Sibiu, lume multă. Agitaţie extraordinară […] Luaţi
din nou între baionete, ne-au călăuzit neobosiţii noştri împănaţi în pas
domol şi festiv de-a lungul oraşului însoţiţi de plebea oraşului, care ne
20

Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la rãzboiul pentru întregirea
neamului, p. 46.
21
Elie Dãianu, Însemnãri din închisoare şi exil (1917-1918), volum II, ediţie îngrijitã de
Valentin Orga, Maria Aldea, Cosmin Budeancã, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2002, p.
94.
22
Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la rãzboiul pentru întregirea
neamului, p. 46.
23
Ibidem, p. 111; a se vedea şi: Constantin Stanca, Îngerul de pe cupolã, pp. 226-227;
Mihai Muntean, ,,Viguroasa rãdãcinã a Stãnceştilor”, p. 48.
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scuipa, ne huiduia şi în urlete grozave ne trimiteau la spânzurătoare” 24. Din
Sibiu, dimpreună cu alţi intelectuali ai vremii, printre care îi enumerăm pe
Ioan Lupaş (protopopul Săliştei), Aurelia Goga (mama poetului Octavian
Goga, nepoata cărturarului Sava Popovici-Barcianu, ea însăşi un om de
cultură desăvârşit)25, Valeriu Popovici (preot în Sibiel), Sebastian Stanca a
fost îmbarcat într-un tren de cărbuni, cu destinaţia Şopron (o localitate aflată
astăzi la graniţa dintre Ungaria şi Austria)26.
Călătoria înspre interiorul imperiului, marcată de condiţiile mizere,
de oprobriul populaţiei şi a celor însărcinaţi cu paza ,,călătorilor”, este
descrisă cu lux de amănunte de însemnările preotului Sebastian Stanca, de la
început şi până la sfârşit: ,,[…] Căldura înnăbuşitoare în starea noastră
staţionară devine insuportabilă. Scândurile vagonului, presărate cu
rămăşite de cărbuni, taie vânătai în carnea trupului istovit […] Un vânt
rătăcitor dinspre apus urzeşte o pânză de nori care deodată cu noaptea
începe să cearnă o ploaie măruntă şi rece. Ploaia biciuită de vânt ne bate
în faţă, straşina pălăriilor ne picură boabe reci de apă pe umeri şi pe
genunchi şi fluidul se furişează până la piele, fulgerând cu fiecare strop
fiori reci în vinele noastre […] Sătui de oboseală o singură dorinţă mai
aveam: să ajungem la ţinta exilului, la o fărâmă de odihnă” 27. Din
însemnările preotului Sebastian Stanca reiese faptul că împotriva acestei
atmosfere apăsătoare, chinuitoare, ,,călătorii” s-au aplecat asupra rugăciunii
şi asupra cuvintelor Sfântului Apostol şi Evanghelist Matei: ,,[…] Nu vă
grijiţi cu sufletul vostru ce veţi mânca şi ce veţi bea, nici cu ce vă veţi
îmbrăca, că acestea toate neamurile le caută. Ci căutaţi mai întâi la
împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea lui” 28. Rugăciunea ad-hoc, rostită în
momentul de cumpănă, a contribuit la intensificarea trăirii religioase a celor
aflaţi în suferinţă, fapt ce i-a ajutat să treacă mai uşor peste ororile
cotidianului29.

24

Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la rãzboiul pentru întregirea
neamului, p. 47.
25
Octavian Goga (7 mai 1938-2 mai 2008), bio-bibliografie şi antologie de Dorin Gogâlea,
Biblioteca Judeţeanã ASTRA Sibiu, Sibiu, 2008, p. 21.
26
Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la rãzboiul pentru întregirea
neamului, pp. 47-49.
27
Ibidem, pp. 50-51.
28
Ibidem, p. 51.
29
Mihai-Octavian Groza, ,,Religia Marelui Rãzboi reflectatã în textele memorialistice”, în
volumul Primul Rãzboi Mondial. Perspectivã istoricã şi istoriograficã, coordonat de Ioan
Bolovan, Gheorghe Cojocaru, Oana Mihaela Tãmaş, Cluj-Napoca, Centrul de Studii
Transilvane/Presa Universitarã Clujeanã, 2015, p. 90.
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După o săptămână de călătorie ,,[…] în lungul şi latul ţării”,
Sebastian Stanca a ajuns în localitatea Şopron, de unde a fost repartizat în
lagărul ce funcţiona în localitatea Rust, primele contacte cu noul mediu fiind
surprinse de însemnările acestuia: ,,[…] Zdrobiţi, amărâţi, flămânzi şi
nenorociţi ne târâm la poliţia de graniţă, de aici la pretură, unde primpretorul Blasek, de origine slovac, cu afabilitate cavalerească, ne ia
naţionalul şi ne dă libertate să ieşim singuri în oraş […] Prim-pretorul ne
declară internaţi desemnându-ne ca sălaş orăşelul Rust […] Un poliţai
ursuz ne ia din nou pomelnicul şi după ce ne citeşte regulile aspre ale
internării, ne dă drumul în comună. Zadarnică ne-a fost reclamaţia că navem bani, n-avem haine, n-avem alimente, n-avem nimic şi zadarnică
cererea ca să ne dea un adăpost. O ridicare din umeri a fost tot răspunsul.
Noroc că în comună erau multe case goale, pe care mai cu binele, mai cu
forţa, le ocupăm câte doi-trei în tovărăşie”30.
Cu acelaşi lux de amănunte, preotul Sebastian Stanca descrie şi viaţa
în exil, internaţii fiind ,,[…] expuşi primejdiei de a pieri aici de foame”31,
relaţia cu autorităţile maghiare, cărora ,,[…] suferinţa noastră le oferă prilej
de plăcere şi satisfacţie”32, lipsa de ocupaţie a celor internaţi, ,,[…] lipsiţi
de orice ocupaţie fizică şi intelectuală”33, precum şi alimentaţia precară, una
dintre cele mai presante griji: ,,[…] Cu alimentaţia o duceam tot mai rău.
Voluminoasa noastră cârciumăriţă ne înăspreşte tratamentul din zi în zi.
Carnea de bou bătrân pusă la fiert la 11 ni se aşterne caldă la ora 12,
garnisită cu legume crude, stropite cu apă rece şi oţet. Zgârciurile de
stomac ne silesc adeseori să postim ziua întreagă”34.
Izolarea, lipsa unor activităţi fizice sau intelectuale, contactele
sporadice cu familia prin intermediul corespondenţei, precum şi atenta
supraveghere a autorităţilor l-au determinat pe Sebastian Stanca să îşi
găsească o cale de refugiu, în cimitirul localităţii Rust, ferit de privirile
vigilente ale jandarmilor: ,,[…] singurul loc de refugiu ne este cimitirul şi o
poieniţă de lângă el, unde suntem feriţi de ochii spionilor ce ne pasc la tot
pasul”. Încercările repetate de a-şi găsi un post în administraţia locală,
văduvită de personalul specializat prin succesivele recrutări, care i-ar fi
permis asigurarea unui minim de decenţă, au fost primite cu suspiciune şi
ostilitate de autorităţile maghiare, singura posibilitate fiind aceea a
30

Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la rãzboiul pentru întregirea
neamului, pp. 53-54.
31
Ibidem, p. 56.
32
Ibidem, p. 57.
33
Ibidem, p. 58.
34
Ibidem.
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colaborării cu populaţia locală în sectorul agricol: ,,[…] După ce pe urma
mobilizării, unele oficii publice au rămas fără slujbaşi ne adresăm
primăriei locale, oferindu-ne serviciile în schimbul unei remuneraţii
modeste, din care să ne putem susţine. Răspunsul obraznic şi jignitor nu
întârzie: ca oameni periculoşi pentru interesele statului nu putem fi aplicaţi
la nici un fel de serviciu public; de vrem însă muncă, e vremea culesului
recoltei de pe câmp, să ne oferim braţele de muncă populaţiei locale. În
acest înţeles se dă de ştire locuitorilor să reflecteze la internaţi pentru
munca câmpului, pe lângă retribuţia ce compete oricărui zilier. Respingem
cu indignare oferta, iar populaţia îndemnată de mai mult bun simţ decât
domnul primar, nu face uz de avizul primăriei”35.
Unul dintre cei mai mari ,,duşmani” ai celor deportaţi, amintit de
preotul Sebastian Stanca, a fost, folosind o sintagmă consacrată de
istoriografie, ,,generalul iarnă”, asprimea iernii anului 1916 influenţând
comportamentul internaţilor, nevoiţi să îşi asigure singuri, prin orice
mijloace, sursa de încălzire: ,,[…] Frigul se înteţeşte. În urmă soseşte un
transport de cărbuni şi petrol. Dar nu pe seama noastră. Nevoia, care
iscodeşte multe soluţii, ne îndeamnă să mituim cu câteva coroane pe
bătrânul servitor al primăriei. Bacşişul deschide poarta ferecată a pivniţei
uriaşe şi sub scutul întunericului de seară ne strecurăm domol în
catacomba seculară, cu sticle culese de pe maidanele din capul satului şi cu
saci împrumutaţi de la băcanul evreu […] Preţioasele materii, plătite de
noi, îl duce în ispită să ne repete operaţia încă de două-trei ori până în
noapte târziu şi suntem fericiţi că cel puţin pe câtva timp putem lupta cu
frigul”36.
Au existat voci care, suprasolicitând, au comparat regimul de
detenţie al intelectualilor internaţi sau deportaţi în vestul Ungariei cu
sistemul concentraţionar din perioada comunistă. Această teorie este
infirmată chiar de însemnările preotului Sebastian Stanca, din cadrul cărora
reiese clar faptul că cei deţinuţi şi deportaţi au beneficiat de o ,,pensie”
specială de internare (care varia de la câteva coroane, până la câteva zeci de
coroane şi care îi permitea celui deţinut asigurarea unui minim alimentar),
de colete cu alimente expediate de familie sau de diferitele asociaţii şi bănci
româneşti (băncile ,,Albina” din Sibiu, ,,Victoria” din Arad şi ,,Ardeleana”
din Orăştie fiind cele mai active în acest sens), puteau trimite şi primi
corespondenţă, aveau acces la diferitele periodice ale vremii,
inconvenientul, pentru un intelectual, fiind arestul la un domiciliu stabilit,
într-un teritoriu străin, condiţiile improprii, ocara populaţiei maghiare,
35
36

Ibidem, p. 59.
Ibidem, pp. 63-64.
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precum şi limbajul aspru şi jignitor utilizat de autorităţile austro-ungare în
raportul cu deţinuţii37. Într-adevăr, situaţia intelectualilor încarceraţi la Cluj,
Odorhei sau Seghedin a fost mult mai precară decât a celor deportaţi, acelaşi
Sebastian Stanca, într-un text publicat în paginile revistei ,,Renaşterea”,
mărturisind că tratamentul aplicat a fost unul înjositor, deţinuţii fiind
obligaţi să doarmă ,,[…] pe scândurile goale, fără nici un fel de aşternut”,
să suporte prezenţa elementelor de la marginea societăţii, ,,[…] ţigăniile şi
prostituatele, care se dezbrăcau în faţa lor şi cu vorbe şi gesturi triviale îşi
băteau joc de ei”, să rabde de foame, căci ,,[…] alimentaţia varia după
felul închisorii, dar în cele mai multe închisori numai odată pe zi, o bucată
de pâine neagră şi uscată”, tablou completat de tratamentul brutal aplicat în
timpul investigaţiilor: ,,[…] legaţi în lanţuri, care le tăiau în carne, deţinuţii
erau târâţi în faţa judelui de instrucţie. Interogatoriile erau însoţite de
pălmi, pumni, ghionturi şi maltratări. Bieţii mucenici se întorceau în celule
cu degetele zdrobite de ciocane, cu picioarele ucise de potcoavele cizmelor
jandarmilor, cu răni adânci în piept, în braţe, în spate şi plini de sânge cu
obrazul umflat şi plin de vânătăi, cu unghiile şi părul smuls, cu capul plin
de cocori. Pe mulţi îi aduceau, pe sus, schingiuiţi şi mai mult morţi şi îi
aruncau cu înjurături sălbatice în mijlocul celulei ca pe nişte hoituri
netrebnice”38.
Având credinţa că în oraşul Şopron traiul era mai confortabil, o parte
a preoţilor internaţi în localităţile limitrofe, printre care s-a aflat şi preotul
Sebastian Stanca, şi-au cerut transferul în oraş, unde au avut neplăcuta
surpriză să constate că atmosfera era mult mai apăsătoare, fiind încărtiruiţi
în mahalaua oraşului, ,,[…] în locuinţe acomodate şubredei noastre situaţii
financiare”, supravegheaţi la fiecare pas şi obligaţi să se prezinte la poliţie
de două ori pe săptămână, ,,[…] cu opreliştea strictă de a cerceta localurile
publice şi ieşirea din oraş”39.
Cercetând periodicele bisericeşti ale epocii, descoperim o altă latură
a experienţei preotului cărturar Sebastian Stanca, aceea a detenţiei
generatoare de literatură, din această perioadă datând o serie de versuri,
publicate, în special, în paginile ,,Telegrafului Român”. Impregnate de o
sensibilitate aparte, acestea transmit dorul de casă, de familie, greutăţile
detenţiei şi ale vieţii între străini, sentimente specifice omului înstrăinat,
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Mihai-Octavian Groza, ,,Din istoria mai puţin cunoscutã a Marelui Rãzboi”, pp. 55-56.
Sebastian Stanca, ,,Carmen saeculare. Preoţimea românã din Ardeal în slujba idealului
naţional”, în Renaşterea, an V, numãr 15, 1927, pp. 5-6.
39
Idem, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la rãzboiul pentru întregirea neamului, p.
64.
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sesizabile prin simpla lecturare a titlurilor purtate de aceste versuri: ,,În
exil”40,
,,Dor
de
ţară”41, ,,Trist”42, ,,Resignare”43, ,,Toamnă”44, ,,Vântul”45, ,,Toamnă târzie”46,
,,În cimitir”47, ,,Rugăciune”48. Frustrarea şi dezamăgirea, emoţiile şi trăirile
preotului Sebastian Stanca, transpuse în versurile sale, prezintă imaginea
unei lumi bulversate şi măcinate de război, griji, sărăcie şi infometare: 49
,,Vremea trece, ’n al meu suflet/Creşte jalea val cu val,/Când te-oi mai
vedea eu iară/Mult iubitul meu Ardeal?” (,,În exil”), ,,Gându-mi sboară’n
depărtare/Drum de ţară până’n zare,/Trece’n fugă deal cu deal/La iubitul
meu Ardeal/Văd pe culmi un mândru plai,/Unde adesea mă purtai/Doina de
mi-o trăgănai./Turma iese’n aluniş/Din huceagul de-aluniş/Doina glasul şil instrună/Şi de multă voie bună/Sună codrul de răsună” (,,Dor de ţară”),
,,Mi dor de chipul scump al ţării mele/Şi-l caut cu ochii-n zarea de mătasă/
Dar plâng nemângâiat şi’n suflet se pogoară/Povara grea a dorului de
casă” (,,Trist”).
La începutul anului 1917, în urma numeroaselor intervenţii ale
populaţiei locale, depăşită de situaţie şi incapabilă să întreţină numărul mare
de încarceraţi, autorităţile maghiare au procedat la eliberarea unui număr de
deţinuţi, printre aceştia numărându-se şi preotul Sebastian Stanca 50. Cu toate
acestea, eliberarea nu i-a adus uşurarea situaţiei, dimpotrivă, odată întors
acasă a fost considerat ,,internat” la domiciliu, obligat să se prezinte de două
ori pe săptămână la poliţie şi să suporte supravegherea fiecărei acţiuni de
către organele de ordine austro-ungare: ,,[…] Nu mai puţin a sângerat, însă,
sufletul nostru acasă, unde am aflat pustiu, jaf şi mizerie, iar de altă parte
oblăduirea administraţiei ne-a declarat internaţi acasă, având aceleaşi
deobligamente de prezentare la poliţie de două ori pe săptămână şi
restricţia de a nu face nici un pas fără ştirea organelor de siguranţă.
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Idem, ,,În exil”, în Telegraful Român, an LXV, numãr 16, 4/17 martie 1917.
Idem, ,,Dor de ţarã”, în Telegraful Român, an LXV, numãr 17, 7/20 martie 1917.
42
Idem, ,,Trist”, în Telegraful Român, an LXV, numãr 19, 14/27 martie 1917.
43
Idem, ,,Resignare”, în Telegraful Român, an LXV, numãr 20, 18/31 martie 1917.
44
Idem, ,,Toamnã”, în Telegraful Român, an LXV, numãr 21, 21 martie/3 aprilie 1917.
45
Idem, ,,Vântul”, în Telegraful Român, an LXV, numãr 22, 25 martie/7 aprilie 1917.
46
Idem, ,,Toamnã târzie”, în Telegraful Român, an LXV, numãr 24, 6/19 aprilie 1917.
47
Idem, ,,În cimitir”, în Telegraful Român, an LXV, numãr 26, 13/26 aprilie 1917.
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Idem, ,,Rugãciune”, în Telegraful Român, an LXV, numãr 40, 30 mai/12 iunie 1917.
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Elie Dãianu, Însemnãri din închisoare şi exil (1917-1918), volum I, p. 14.
50
Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la rãzboiul pentru întregirea
neamului, p. 55.
41

325

Fiecare vorbă, fiecare pas ne era ispitit de agenţii secreţi, care ca o umbră
de păcate ne spionau şi ziua şi noaptea”51.
În toamna şi iarna anului 1918, pe fondul prăbuşirii fronturilor,
dezagregării armatei austro-ungare şi izbucnirii revoluţiei, preotul cărturar
Sebastian Stanca s-a aflat în prim-planul vieţii politice locale, făcând parte
din Consiliul Naţional Român din Sebeş (pe care, pentru o scurtă perioadă
de timp, în luna decembrie, l-a şi condus). Din această postură, a fost
delegat să reprezinte cercul electoral Sebeşul Săsesc la Marea Adunare
Naţională de la Alba-Iulia din 1 decembrie 1918, ocazie cu care şi-a aşternut
semnătura pe actul unirii Transilvaniei cu Regatul României52.
La vremea potrivită, ajuns consilier al Episcopiei Vadului,
Feleacului şi Clujului, o personalitate cu notorietate şi influenţă în mediul
ecleziastic românesc, preotul cărturar Sebastian Stanca a realizat o anchetă
privind efectele instituirii ,,graniţei culturale”, a încarcerării şi deportării
preoţilor români transilvăneni. Pe baza informaţiile colectate din teritoriu,
de la preoţii închişi, internaţi sau refugiaţi, Sebastian Stanca a realizat o
statistică, concluzionând următoarele: 16 preotese şi 252 de preoţi ortodocşi
şi greco-catolici au fost internaţi în vestul Ungariei, 3 preotese şi 111 preoţi
au fost încarceraţi în închisorile din Cluj, Făgăraş, Târgu-Mureş, Odorhei,
Timişoara, Seghedin şi Vaţ, 106 preoţi au ales calea refugiului în Regatul
României, 15 preoţi şi-au pierdut viaţa în timpul anchetelor sau în exil, alţi
28 trecând la cele veşnice ca urmare a tratamentului brutal aplicat 53. Pentru a
face cunoscute rezultatele anchetei întreprinse, în anul 1925, Sebastian
Stanca a publicat lucrarea Contribuţia preoţimii române din Ardeal la
războiul pentru întregirea neamului (1916-1919), tabloul statistic realizat
fiind completat de consemnarea propriei experienţe în deschiderea acesteia,
însemnări care au stat la baza prezentului demers restitutiv.
Observăm, aşadar, pe baza celor prezentate mai sus, întregite prin
pasajele redate din însemnările preotului cărturar Sebastian Stanca, că
experienţa ,,graniţei culturale” şi-a pus puternic amprenta asupra acestuia,
depărtarea şi dorul de familie, desprinderea de mediul social, cultural şi
politic frecventat, generând o adevărată dramă. Parcurgând însemnările
preotului Sebastian Stanca observăm un mod ingenios de îmbinare a
propriei experienţe cu descrierea evenimentelor care au condus spre aceasta
sau a situaţiei interne a monarhiei austro-ungare, toate acestea într-un stil
51

Ibidem, p. 67.
Ioan Popescu-Puţuri, Ştefan Pascu (coordonatori), 1918 la români. Documentele Unirii,
volum IX, Bucureşti, Editura Ştiinţificã şi Enciclopedicã, 1989, pp. 61-62.
53
Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la rãzboiul pentru întregirea
neamului, p. 171.
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plăcut şi accesibil, extrem de emoţionant, reflectând personalitatea
excepţională a autorului. Astfel, putem afirma că însemnările preotului
cărturar Sebastian Stanca ne prezintă un fragment de istorie trăită, încadrabil
memorialisticii Primului Război Mondial, care, în contextul celebrării Marii
Uniri, se cerea recuperat şi valorificat, cu atât mai mult cu cât acesta
completează, într-un mod fericit, tipul de memorialistică al românilor din
Sebeş, elaborat de intelectuali precum Lucian Blaga 54 şi Dorin Pavel55, sau
militari precum căpitanul Ilie Stricatu56 şi locotenent-colonelul Ioan Guţia57.
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Lucian Blaga, Hronicul şi cântecul vârstelor, ediţie îngrijitã de Dorli Blaga, Bucureşti,
Editura Humanitas, 2012, pp. 155-241.
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Dorin Pavel, Arhitectura apelor, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2015, pp. 52-73.
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Ilie Stricatu, Pe cãrãrile destinului. Romanul unei vieţi trãite (1914-1918), ediţie, studiu
introductiv, note şi indici de Mihai-Octavian Groza, Gabriela-Margareta Nisipeanu, IuliuMarius Morariu, Cluj-Napoca, Editura Argonaut/Editura Mega, 2017.
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Ioan Guţia, ,,Crâmpeie din primele lupte din Sud-Tirol. Rovereto”, disponibil online la
www.europeana1914-1918.eu, accesat la data de 31.V.2017.
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Episcopia Aradului și rolul acesteia la Marea Univre
de la 1 decembrie 1918
Paul Krizner1

Abstract
Situația politică pe plan mondial era favorabilă României la
începutul primului Război Mondial, chiar dacă noi aveam să întrăm în
război abia în anul 1916. Totuși, tinerii români din Transilvania, Banat și
Crișana, pe atunci teritorii în cadrul Imperiului Austro-Ungar, s-au înrolat ca
voluntari în armata română.
Sigur că au existat opreliști în acest sens, dar Biserica Ortodoxă din
aceste ținuturi a încurajat acest act al tinerilor români.
În studiul de față ne vom axa cu precădere pe activitatea și rolul pe
care l-a deprins Episcopia Aradului prin reprezentanții ei de seamă la
realizarea Marii Uniri.
I. Episcopia Aradului în jurul anului 1918.
Episcopia Aradului cu siguranță a jucat un rol important în
înfăptuirea marelui ideal pornit chiar de la Mihai Viteazul, continuat de
Horia, Cloșca și Crișan, accentuat de Avram Iancu la 1848 și concretizat de
marii corifei ai Aradului: Vasile Goldiș, Ștefan Cicio Pop, Ioan Suciu, etc.
la 1918.

(Stema Arhiepiscopiei Aradului)
Profesor la Școala Gimnazială Grăniceri-Șiclău și Școala Gimnazială „Sabin Manuilă” din
Sâmbăteni, jud. Arad. Doctorand la Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei
Române, Filiala Cluj Napoca.
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Odată cu alegerea noului episcop la Arad în persoana
arhimandritului Ioan Ignatie Papp în anul 1903, situația tensionată din sânul
episcopiei pare să se fi liniștit, lucru nu tocmai dovedit, ținând seama că la
Sinodul eparhial din anul 1906, noul vlădică cere credincioșilor o mai bună
colaborare și înțelegere: „văzând cât de tare era zguduită pacea internă și
dorind reabilitarea ei prin închegarea raporturilor frățești dintre toți fiii
diecezei, am ridicat încă de la început și am aborbat de atunci încontinuu
flamura păcii și am năzuit după putință a satisface și am stăruit a satisface
aspirațiunile legitime ale tuturora”2.

(Ioan Ignatie Papp, Episcop al Aradului 1903-1925)

Lucrurile aveau să se mai liniștească în interiorul eparhiei, prin
răbdarea și diplomația ierarhului care ajunge să-i atragă de partea sa pe foștii
lui adversari ce-l susținuseră pe arhimandritul Augustin Hamzea pentru
funcția de episcop. Acest aspect reiese din cuvântarea pe care o susține cu
ocazia deschiderii Sinodului Eparhial din 30 aprilie 1916, însă alta era
situația cu arhimandritul Vasile Mangra, care se simțea lezat de acest gest al
ierarhului. Să nu uităm că voturile lui V. Mangra l-au pus episcop pe Ioan
Ignatie Papp, și va ajunge în scurtă vreme în conflict cu centrul eparhial de
la Arad.
Totuși se poate observa o tensiune în sânul Episcopiei Aradului prin
cele două consistorii, cel de la Arad și consistoriul vicariatului de la Oradea,
unde Vasile Mangra nu ceda sub nici o formă.
O data cu alegerea lui Mangra în funcția de mitropolit la Sibiu toți se
așteptau la așezarea unei stări de liniște în sânul eparhiei, însă tensiunile au
continuat. Numirea în postul vacant de la Oradea a arhimandritului Roman
Ciorogariu nu era pe placul episcopului Ioan Ignatie Papp, considerându-l
2

Protocolul despre sedințele Sinodului eparhial din 1916, Arad, 1916, p. 5.
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un om dârz care avea inițiative personale fără să se consulte în prealabil cu
el, având unele porniri independente, dar totuși, pentru a nu face tulburare și
dezbinare în biserică episcopul cedează, numindu-l vicar la Oradea pe
arhimandritul Roman Ciorogariu, afirmând că: „Mai bine cedez eu decât să
între calul Troian în Biserică și să se facă arbitru peste noi”3.
Putem ușor observa toleranța episcopului, tactul diplomatic pe care-l
avea, preferând să cedeze el decât să fie iar vrajbă în Biserică, mai ales că
eram în plină conflagrație mondială.
Binele Bisericii nu-l doreau politicienii maghiari de la Budapesta,
mai de grabă voiau cu orice preț știrbirea autonomiei bisericești și luarea
școlilor confesionale. Să nu uităm că la începutul primului Război Mondial,
clericii, dar mai cu seamă episcopii români erau căutați de conducerea
guvernamentală de la Budapesta pentru semnarea unor declarații de
loialitate față de imperiu, uneori aceste declarații erau smulse prin teroare.
Nici Episcopia Aradului nu a scăpat de aceste presiuni de la
Budapesta însă loialitatea episcopului față de tradițiile creștine și spiritul
românesc l-au ajutat să ocolească capcanele și primejdiile ce se abăteau de
la guvernanții maghiari,4 de aceea s-a luptat mult pentru păstrarea
autonomiei bisericești afirmând că este: „moștenirea dreaptă urmașilor
noștrii, întocmai precum l-am primit și noi de la înaintașii noștri, întreg și
neștirbit”5.
Îndrăzneala Episcopului de a se opune politicii duse de Budapesta nu
se oprește aici. Tot la Sinodul eparhial din 1908 are curajul să susțină ideile
mișcării naționale a românilor considerând că prin aceste idei se întărește și
autonomia Bisericii Ortodoxe, afirmând următoarele: „au să încurgă și
contribuie toate elementele ei constituite, adică tot clerul și poporul de jos
până sus și de sus până jos”, iar vlădica Papp credea că autonomia Bisericii
poate fi neatinsă prin păstrarea unității de credință și de neam, ținând seama
că prin legea învățământului sau prin proiectul de lege XXVII din 1907, se
încerca spargerea acestei unități.
Episcopul Ioan Ignatie Papp a depus eforturi mari să susțină
autonomia Bisericii nu doar în eparhia aradeană ci și în Episcopia
Caransebeșului când, după moartea episcopului Nicolae Popea, ținând
sedisvacanța și prezidând Sinodul electiv a afirmat cât de importantă este
autonomia ecleziastică: „orcât de cardinal este acest drept un lucru să nu-l
pierdem din vedere că acest drept în sine nu este însuși scopul, ci el este
Roman Ciorogariu, Zile trăite, pp.89-90 .și Teodor Neș, Oameni din Bihor, pp. 462-464.
Teodor Neș, op cit, pp. 465-466.
5
Protocolul despre ședințele Sinodului Eparhial, 1908, pp. 4-7.
3
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numai un miloc la atingere a scopului care este dezvoltarea și întărirea
Bisericii noastre naționale”6.
II. Un exemplu de apărare a autonomiei bisericești.
Situația politică în imperiu nu era una bună, iar relațiile guvernului
de la Budapesta cu Biserica Ortodoxă erau tot mai tensionate astfel că se dă
o decizie ministerială cu numărul 147 441 din 1908, prin care se diminua
rolul consistoriului eparhial prin faptul că acest organism eligibil nu putea
figura ca autoritate, iar în consecință nu are nici o răspundere față de guvern.
Cu alte cuvinte, guvernul de la Budapesta nu recunoștea consistoriile
eparhiale încercând prin aceasta să slăbească autonomia Bisericii.
Reacția nu a întârziat să apară din partea consistoriului eparhial
arădean care cere episcopului să respecte Statutul organic al Bisericii, iar
acesta la rândul său să arate guvernului maghiar că Biserica este dispusă săși apere autonomia și funcția sa națională pe care o are în Imperiul AustroUngar.
Nu pente multă vreme, în anul 1918 situația imperiului era
dezastruoasă iar guvernul cu ultimele forțe încearcă să dea o nouă lovitură
autonomiei bisericești, mai bine spus să o slăbească prin numirea și
trimiterea la ședințele sinodale un comisar, care să supravegheze aceste
sedințe și să le prezideze, lucru ce nu a fost acceptat sub nici o formă de
membri consistoriului arădean.
Văzându-se într-o astfel de situație dificilă, Episcopul Ioan Ignatie
Papp încerca să pună pace și cu membrii sinodului și cu delegatul
guvernului de la Budapesta, acel comisar nedorit de nimeni, însă vocea
puternică a secretarului eparhial din acea vreme în persoana lui Vasile
Goldiș i-a amintit că: „a jurat credință bisericii noastre și neamului nostru
românesc.” determinându-l pe ierarh să boicoteze, alături de membrii
sinodului, întrunirea ce avea să fie a doua zi7.
La Sinoadele eparhiale din cursul anului 1918 s-au luat decizii
drastice în privința păstrării autonomiei bisericești și implicit pentru
apărarea idealurilor de unitate națională a tuturor românilor.
În data de 1 mai 1918 se programase Sinodul eparhial la Duminica
Tomii unde avea să participe și comisarul guvernamental de la Budapesta.
În acest context Vasile Goldiș care la acea dată era secretar eparhial, îl
convinsese, cu o seară înainte de acest eveniment pe vlădicul Ignatie Papp,
Vasile Popeangă, Ion B. Mureșan, Aradul cultural în lupta pentru înfăptuirea Marii Uniri
(1808-1918), Arad, 1991, pp. 12-13.
7
Teodor V. Păcățean, Cartea de aur sau luptele politice naționale ale românilor de sub
coroana ungară. Vol. VIII, Ed. II, Sibiu 1919, p. 849.
6
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să convoace o conferință secretă cu deputații sinodali, chiar dacă Ignatie
Papp dorea ca lucrurile să nu capete o conotație radicală. Totuși, a acceptat
protestul împotriva guvernului și a delegatului acestuia, cu privire la
impunerea unui comisar ce nu știa un cuvânt românește.

(Catedrala Episcopală din perioada episcopului Ioan Ignatie Papp, azi
Parohia Ortodoxă Română Arad-Centru.)
Așadar, în dimineața zilei de 1 mai, când avea loc Sinodul eparhial,
comisarul a sosit la Catedrala episcopală, nu a fost întâmpinat de niciun
mebru al sinodului și nu i s-a oferit nici un loc oficial. După Sfânta
Liturghie, la intrarea în sala unde avea să se țină ședința sinodală a fost
obligat să intre după episcop și nu i s-a dat voie să se așeze pe locul
principal în prezidiu.
Acest lucru era revoltător la acea vreme și o ofensă adusă guvernului
maghiar, dar totuși sinodalii au dat dovadă de curaj și ca să meargă până la
capăt cu acest protest, după formalitățile protocolare, au suspendat ședința în
semn de nemulțumire, iar ulterior o comisie urma să întocmească un raport
cu privire la participarea comisarului guvernamental la Sinod8.
Iată cum relatează acest eveniment Roman Ciorogariu: „în
Duminica Tomii, după Sf. Liturghie Episcopul a deschis dezbaterile
sinodului(...), comisarul guvernamental era de față. Sala și galeriile erau
arhipline de public. Surescitarea era la culme, sufletele clocoteau iar după
cuvântarea episcopului Papp și după o vorbire scurtă dar vibrantă a
deputatului Vasile Goldiș, ierarhul -pur și simplu a luat pe comisar de braț
și în aplauele publicului l-a scos afară, spunându-i cu un râs sarcastic că
sinodul și-a încheiat dezbaterile pentru anul acesta”9.
Acest act de curaj pe care l-a avut atât Episcopul cât și deputații
sinodali a reprezentat o victorie a Bisericii în a-și apăra autonomia și
8

Ioan Jelecuteanu, Vasile Goldiș, 1932, pp. 14-17.
Roman Ciorogariu, Zile trăite..., pp. 106-112, și „Biserica și Școala”, anul LXIX, nr. 8,
din 1945.
9
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drepturile ei, de aceea vlădica Ioan Ignatie Papp va trimite conducerii
Ministerului Cultelor și Instrucțiunii publice de la Budapesta, în persoana
contelui J. Zichy un memorandum, arătând solidaritatea sa față de deciziile
deputaților sinodali, solicitându-i ministrului: „a ridica din valoare
dispoziția agravantă a domnului conte Apponyi10 și a da voie bisericii
noastre să-și țină adunările așa precum le-a ținut de 48 de ani.”11
Trebuie să spunem că acest Sinod eparhial a fost ultimul ținut sub
stăpânire străină iar episcopul Papp a avut o atitudine demnă de apreciat,
sigur avâd tot concursul și susținerea unor figuri reprezentative 12 din sinod
care doreau eliberearea de sub jugul Imperiului Austro-Ungar, dar în același
timp luptau pentru unirea ce avea să se înfăptuiască nu peste multe luni de
zile.
III. Episcopia Aradului în timpul Marii Uniri.
Situația fronturilor în 1918 conduceau spre o destrămare inevitabilă a
imperiului dualist, fiind un bun prilej și pentru românii din Transilvania,
Banat și Crișana de a se rupe de imperialiști și a se uni cu România, astfel că
la 12 octombrie 1918 s-a întrunit Comitetul executiv al Partidului Național
Român în Oradea, fiind invitați și ierarhii români.
Cu acest prilej s-a luat decizia proclamării independenței naționale
ce urma să fie citită în Parlamentul de la Budapesta 13. Astfel că toate etapele
spre Marea Unire trec prin Arad care devenise centrul sau capitala politică a
Marii Uniri14.
Pe lângă faptul că orașul de pe Mureș devine capitală politică a
românilor din imperiu, în toamna anului 1918 Aradul va deveni și capitala
spiritualității ortodoxe din Transilvania, când la data de 14 octombrie trece
la cele veșnice Mitropolitul Vasile Mangra al Ardealului(1916-1918), iar
sedisvacanța, până la alegerea unui nou mitropolit, avea să fie ținută de
Episcopul Ioan Ignatie Papp. Astfel că, el a fost prezent la toate activitățile
importante legate de Marea Unire ce s-au ținut la Arad și tot aici s-au
întrunit și unele sinoade mitropolitane.
10

Contele Apponyi a fost ministru Cultelor și Instrucțiunii publice înaintea contelui J.
Zichy.
11
Protocolul despre Ședințele sinodului eparhial...1918-1920, Arad, 1920, p. 25.
12
Din Sinodul eparhial, care-l susțineau pe episcop în astfel de decizii, făceau parte
personalități de seamă a vieții politice printre care amintim pe: Vasile Goldiș, dr. Aurel
Grozda, Aurel Lazăr, Nicolae Zigre, Sever Ispravnicul, Iustin Marșieu, Ioan Russu-Șirianu,
Anton Mocioni, Romul Veliciu, etc.
13
Gheorghe Lițiu, Episcopul Ioan Ignatie Papp, p. 97.
14
Alexandru Roz, Aradul Cetatea Marii Uniri, Timișoara, 1992, 384p. Idem, Noiembrie
1918, Aradul Capitala Transilvaniei, Arad, 2002, 342 p.
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Biserica Ortodoxă a susținut mișcarea de emancipare națională și
dezrobirea de sub stăpânirea imperială, dorind o credință și un neam unit,
dar în același timp și întărirea autonomiei bisericești, luptând alături de
Miron Cristea, episcopul Caransebeșului și hotărând a: „Conlucra din toate
puterile la intregirea aspirațiilor noastre naționale”15.
Odată cu abdicarea de la tron a regelui Ungariei, Carol de Habsburg
din data de 13 noiembrie 1918 s-au constituit noi consilii locale pentru
promovarea unității naționale cu sprijinul și al Bisericii, hotărându-se în
același timp să se organizeze noi gărzi naționale în toate localitățile16.
Trebuie să spunem că implicarea Bisericii din Transilvania a fost
mult mai amplă, Episcopul Ignatie Papp cerând conlucrarea întregii
mitropolii a Ardealului, în privința scoaterii din textele liturgice a pomenirii
regelui Ungariei și întroducerea unor rugăciuni pentru Marele Stat al
Națiunii Române, text ce urma să fie introdus în ecteniile de la Vecernie,
Utrenie și Sfânta Liturghie. Deciziile hotărârilor sinodale au fost prezentate
clerului17 unde se aduce la cunoștință schimbarea ecteniilor dar și alcătuirea
unei rugăciuni speciale numită: „Rugăciunea de îngenunchiere”18 care urma
să fie citită îndată după Rugăciunea Amvonului , la finalul Sfintei
Liturghii19.
De asemenea, Episcopul Ioan Ignatie Papp a solicitat preoților să
trimită pe românii care doresc să participe la Adunarea Națională de la Alba
Iulia și preoții să înalțe „rugăciunea de mulțumire lui Dumnezeu că ne-a
lăsat să ajungem aceste zile mari”20.
În ședința din 13/26 noiembrie 1918 consistoriul arădean îl alege ca
delegat la Marea Unire pe referentul senatului școalar în persoana preotului
dr. Gheorghe Ciuhandu21.
Vezi „Biserica și Școala”, anul XLII, numărul 47, 18 noiembrie-1 decembrie 1918, p. 1.
Aurel Cosma, Biserica română din Banat și Unirea de la Alba Iulia, în „Mitropolia
Banatului”, An XVIII, 1968, nr. 10-12, p. 602.
17
Către înaltul cler al Mitropoliei ortodoxe române din Ungaria și Transilvania, publicat
în „Biserica și Școala”, anul XLII, nr, 47, 18 noiembrie-1 decembrie 1918, p. 2; Lucian
Emandi Documente arădene despre Unirea ce a mare, în „Mitropolia Banatului”, An
XXXIII, 1983, nr. 11-12, pp. 757-758.
18
Această rugăciunea a fost compusă de preotul dr. Gheorghe Ciuhandu și se numea
„Rugăciunea Românului”.
19
Gheorge Lițiu, Rugăciunea de la Alba Iulia, în „Mitropolia Banatului”, Anul XVIII,
1968, nr. 10-12, pp. 683-688.
20
Vasile Popeangă, I. B. Mureșianu, Aradul Cultural în lupta pentru înfăptuirea Marii
Uniri(1908-1918), Arad, 1991, doc. 164, pp. 367-368.
21
Pr. Dr. Pavel Vesa, Episcopii Aradului (1706-2006), Editura Gutenberg Univers, Arad,
2007, p. 226.
15
16
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(Preotul dr. Gheorghe Ciuhandu)
Ziua de 1 decembrie 1918 avea să râmână în inimile tuturor
românilor participanți ca o zi deosebită și înălțătoare ce se lăsa așteptată de
atâtea veacuri.
Manifestările au debutat cu oficierea Sfintei Liturghii pontificată
chiar de Episcopul Ioan Ignatie Papp, iar la momentul apolisului sau al
otpustului, adică la finalul slujbei, vlădica Ignatie a rostit următoarele
cuvinte: „Cel ce a înviat din morți și a înviat astăzi și neamul nostru
românesc, Hristos adevăratul Dumnezeu”22.. În acel moment întreaga
asistență a început să aplaude plutind în atmosferă un sentiment profund de
unitate națională, continuându-se acest extaz național cu interpretarea de
către corul sibian condus de Timotei Popovici, a imnului „Deșteaptă-te
române”.

(Marea Adunare Naționala de la Alba Iulia. 1 Decembrie 1918)
Momentele ce au urmat au fost cu adevărat înălțătoare, iar luările de
cuvânt întăreau crezul și dorința poporului român de atâtea veacuri, dorință
ce s-a înfăptuit la 1 Decembrie 1918, dată care a reprezentat „bucuria zilei
în care ne-a răsărit și nouă soarele dreptății, care ne este chezășia unei
22

A. Cosma, Biserica română din Banat..., p. 609.
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vieți viitoare ca națiunea românească liberă și unică indreptățită a dispune
de soarta sa prezentă și viitoare”23 a conchis vrednicul ierarh arădean.
În loc de concluzii
Nu știu dacă am putea încheia acest studiu fără a duce vrednice
omagii corifeilor Marii Uniri, iar azi mai mult ca oricând putem să ne dăm
seama că în momente de cumpănă, poporul român a știut să se unească,
lăsând la o parte rivalitățile politice și mai mult decât atât Biserica a fost
permanent alături de popor și de suferințele lui.
Cu siguranță evenimentele ce au urmat după acest act minunat și
unic în istoria poporului român și al Bisericii românești au avut tot
concursul și susținerea Episcopului Ioan Ignatie Papp al Aradului,
evenimente ce se impuneau odată cu noua politică de stat care cu pași
hotărâți prindea contur.

23

Ioan Ignatie Papp, Cuvântarea de încheiere rostită la Adunarea Națională, în volumul
„Marea Unire de la 1 Decembrie 1918”, București, 1943, pp. 117-122.
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Șiria în contextul Marii Uniri (1918-1919)
Sorin Bulboacă,
Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad
Scopul articolulului este de a prezenta evenimentele din Șiria în
contextul înfăptuirii Marii Uniri, pe baza documentelor și a mărturiilor din
epocă, precum și instaurarea administrației românești în comună.
La sfârșitul Primului Război Mondial, în contextul înfrângerii
Austro-Ungariei și a destrămării monarhiei dualiste, organizarea luptei
naționale s-a realizat în Arad, unde în primele zile ale lunii noiembrie 1918
și-a stabilit sediul Consiliul Național Român Central, forul politic care a
pregătit și a înfăptuit actul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 1. În cursul
lunii noiembrie 1918, Consiliul Național Român Central a desfășurat o
activitate intensă, orientată în următoarele direcții: organizarea activității
consiliilor și gărzilor naționale, conducerea tratativelor cu guvernul maghiar
și pregătirea Adunării Naționale de la Alba Iulia2.
Conform deciziilor Consiliului Național Român Central din Arad, în
toate comitatele, orașele și comunele s-au fomat consilii naționale
românești, subordonate C.N.R.C. Ele aveau sarcini multiple, în fapt având
rolul de a rezolva, împreună cu gărzile naționale românești, toate problemele
economice, sociale și administrative, inclusiv menținerea ordinii și liniștii
publice. În întreaga lor activitate, consiliile naționale locale trebuiau să țină
cont de directivele Consiliului Național Român Central de la Arad. Cele mai
multe consilii și gărzi naționale locale s-au constituit în decursul lunii
noiembrie 19183.
În 3 noiembrie s-a constituit Garda Națională din Șiria, subordonată
Gărzii Naționale din Arad, ce avea în frunte pe maiorul Alexandru Vlad.
Adunări populare entuziaste au avut loc în 6 și 8 noiembrie în Șiria.
Consiliul Național Român local s-a format în 6 noiembrie 1918, avându-l ca
președinte pe Savu Tămaș4.
1

Marius Ioan Grec, Stelean Ioan Boia, Sorin Bulboacă, Rolul Aradului în realizarea Marii
Uniri. O perspectivă cronologică, Editura ”Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2017,
pp.39-40, 57-59.
2
Vasile Popeangă, Aradul – centru al luptei pentru pregătirea și realizarea actului Unirii
din 1918, în ***Aradul permanență în istoria patriei, Arad, 1978, p. 405.
3
Alexandru Roz, Consiliul Național Român Central și Gărzile Naționale Române din Arad
1918. Acte și documente, vol. I, Editura Dacia, Cluj- Napoca, 1993, p. 68.
4
Ibidem, p. 69, 72.

337

Formarea consiliului și a gărzii naționale a fost prilej de sărbătoare
în comuna Șiria, de entuziasm deosebit, de manifestare a patriotismului, în
cadrul adunării populare în care acestea au fost alese. Notarul maghiar din
Șiria, Muzsay Kalman, a fugit la începutul lunii noiembrie 1918, înainte de
formarea consiliului și a gărzii naționale române 5. Foștii funcționari din
administrația austro-ungară au fugit. La Șiria dar și în alte localități rurale,
Bocsig, Cermei, țăranii au intrat în moșiile marilor proprietari și în averile
statului, pe care au început să le împartă între ei, în ciuda opoziției
autorităților de stat, care au încercat prin toate mijloacele să le oprească 6.
Situația alimentară în Șiria era dificilă deoarece, datorită lipsei brațelor de
muncă, în contextul mobilizării pe front a unor săteni, din totalul
suprafețelor destinate diferitelor culturi ca grâu, orz, ovăz, porumb au rămas
neîsămânțate în 1918 circa 37%7. Necultivarea pământului se datora lipsei
animalelor de tracțiune și a mâinii de lucru. Existau gospodării țărănești fără
nici un cal sau alt animal de tracțiune. Majoritatea bărbaților erau mobilizați
în armata austro-ungară iar femeile nu puteau face față volumului mare de
munci agricole8.
În 8 noiembrie a avut loc ședința de constituire a consiliului comunal
din Șiria, odată cu aceasta cei prezenți exprimându-și ferm voința de unire
cu România. În această ședință, cu vot secret, au fost aleși primarul comunei
Șiria și 4 consilieri locali. Notar a fost ales locotenentul Vasile Mangra iar
primar Savu Tămaș. În calitate de consilieri comunali au fost aleși Dimitrie
Buda, Petru Cismaș, Teodor Debeleac și Pavel Vancu. Ședința s-a încheiat
în uralele publicului Să trăiască România Mare9.
La propunerea dr. Iacob Hotăran, șirienii au declarat Unirea cu
România, în 8 noiembrie 1918, cu câteva săptămâni înainte de Marea
Adunare Națională de la Alba Iulia. În 9 noiembrie 1918 a fost desemnat, de
către conducerea Gărzii Naționale din Arad, comandantul Gărzii Naționale
din Șiria- locotenentul Ștefan Peneș10. În 18 noiembrie, un ofițer român din
Șiria a preluat controlul asupra poștei din localitate 11. Adunarea populară din
Șiria, din 25 noiembrie 1918, din cercul electoral Șiria, a ales 5 delegați
oficiali, primind credeționale, fiind autorizați de a lua parte cu vot decisiv la
5

Ibidem, pp. 154-155.
Otto Greffner, Acțiuni cu caracter național și social în anul 1918, în județul Arad, în
”Ziridava”, III-IV, Arad, 1974, p. 183.
7
Conform ziarului ”Adevărul”, anul 15, nr. 18, din 18 mai 1919, pp. 1-2.
8
Otto Greffner, op. cit., pp. 178-179.
9
Alexandru Roz, op. cit., pp. 170-171.
10
Ibidem, p. 174.
11
Ibidem, p. 256.
6
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Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. 4 delegați reprezentau Șiria și
unul Pâncota (Ioan Burza).
La 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, cercul electoral Șiria era
reprezentat de Ștefan Cicio-Pop (avocat), fost deputat de Șiria în
parlamentul de la Budapesta, între 1906-1914, dr. Iacob Hotăran (avocat),
Axente Secula (proprietar agricol) și Nicolae Lăzărescu (econom/țăran) și
Ioan Burza 12. Cel mai în vârstă dintre toți era Iacob Hotăran, având 63 ani,
membru al Partidului Național Român din Transilvania, care în ianuarie
1892 fusese delegat de către Cercul electoral al P.N.R. la ”adunarea
generală a românilor din Transilvania pe perioada de 5 ani 1892-1897”.
Din decembrie 1895, Iacob Hotăran a devenit membru al Clubului Central
național român comitatens13.
La Adunarea de la Alba Iulia au participat mai mulți clerici arădeni,
unii de drept, alții aleși. Printre clericii arădeni care au participat de drept s-a
numărul și preotul ortodox Mihai Leucuța din Șiria14.
Din Marele Sfat Național, ales la Alba Iulia în 1 decembrie 1918,
făcea parte și dr. Emil Monția din Șiria15. Locotenentul Emil Monția a fost
trimis pe frontul de răsărit, unde, în 1915, este luat prizonier în Rusia, fiind
în mai multe lagăre – la Șavalinsc, Țarițin și Kiev. În fondul documentelor
de la Șiria se păstrează 2 cărți poștale, redactate în limba germană, adresate
de compozitor fratelui său Iustin Monția, la Șicula, din 18 septembrie/1
octombrie 1916 și 16/29 decembrie 1916, din care se degajă dorul după cei
de acasă16. Într-un concept de memoriu adresat de Emil Monția lui Ștefan
Cicio-Pop, în 1917, precizează următoarele în legătură cu prizonierii
transilvăneni din Rusia: ”...În ziua în care România a declarat război
Puterilor Centrale o mare parte dintre prizonierii români din Rusia ne-am
prezentat la forurile militare rusești locale și la ambasada română din
Petrogad ca voluntari în armata română ca să contribuim și noi cu sângele
nostru la dezrobirea plaiurilor noastre sfinte...Vroiam ca părțile locuite de
români să nu mai vrem să trăiască sub jug, vroiam ca părțile locuite de
12

Dan Demșea, Delegații arădani la Adunarea Națională de la Alba Iulia- antecedentele
biografice ale unor categorii socio-profesionale, în ”Ziridava”, XVIII, Arad, 1993, p. 280.
13
Ibidem, p. 274.
14
A. Cosma, Biserica Română din Banat și Unirea de la Alba Iulia, în ”Mitropolia
Banatului”, anul 19, nr. 10-12, pp. 605-608.
15
Ștefan Pascu, Făurirea statului național unitar român, vol. II, Editura Academiei,
București, 1983, p. 225; ***Cartea de aur a Centenarului Marii Uniri, volum aniversar
editat de Bogdan Bucur, Editura Rao, București, 2017, p. 333.
16
Scrisori către Iustin Monția, Fondul documentar ”Emil Monția”, nr. inv. 645 și 646,
Șiria.
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români să se atașeze României și dorința aceasta o pecetluim cu sângele
nostru...”17.
Locotenentul Emil Monția rămâne pe teritoriul rusesc, unde face
parte din corpul ofițeresc condus de căpitanul român Gheorghe C. Pietraru,
care fusese numit în 23 februarie 1917 ca șef al statului major al corpului
voluntarilor români. Emil Monția a îndeplinit diversen misiuni, circulând de
la un lagăr la altul pentru organizarea batalioanelor care se întorceau în
România. Se întoarce în vechiul regat în martie 191818.
Spre sfârșitul lunii decembrie 1918 în Șiria au avut loc mai multe
incidente între români și maghiari, mai mulți unguri fiind maltratați, în
contextul tulburărilor din orașul Arad (a ”sângerărilor din Arad...”) din
29.XII. Consiliul Național Român Comitatens din Arad a trimis o scrisoare
Consiliului Național Român din Șiria, în 9 ianuarie 1919, solicitând luarea
de măsuri pentru a menține ordinea și siguranța publică, pentru a evita orice
fel de acte de volnicie și terorism și a asigura particularilor maghiari din
Pâncota și alte comune trecerea liberă prin Șiria19.
La Șiria, în 31 ianuarie 1919, un batalion de trupe regulate maghiare,
venind dinspre Arad, cu tunuri, mitraliere și un tren blindat, a atacat
localitatea, comuna fiind bombardată cu tunul și luată cu asalt, acțiunea
continuând și în localitățile învecinate din podgoria Aradului. Avocatul
Hotăran împreună cu familia sa au fost uciși ”și au mai căzut 60 de români
satele învecinate”20. Situația gravă de la Șiria, unde ungurii săvârșeau
numeroase abuzuri asupra românilor, a fost descrisă într-o telegramă trimisă
de generalul francez Henri Mathias Berthelot ministrului de război al
Franței, în 26 februarie 191921. În raportul realizat de Ștefan Cicio-Pop, în
23 februarie 1919, se menționează uciderea a 52 de români în Șiria22.
Divizia 23 ungară, comandată de generalul Soos a făcut pregătiri de
război împotriva românilor, dezarmând gărzile românești și atacând

17

Muzeul memorial Ioan Slavici și Emil Monția, Fond documentar ”Emil Monția”, mss,
nr. inv. 36, Șiria.
18
Ileana Florea, Emil Monția – luptător pentru Unire, în ”Ziridava”, X, Arad, 1978, p. 663.
19
Alexandru Porțeanu, Documente despre activitatea Consiliilor și Gărzile Naționale
Române din Județul Arad (noiembrie 1918- februarie 1919), în ”Ziridava”, VI, Arad, 1976,
p. 414, 418.
20
Ion Clopoțel, Revoluția din 1918 și unirea Ardealului cu România, Cluj, 1926, p. 163;
Dumitru Suciu, Monarhia și făurirea României Mari, Editura Albatros, București, 1997, p.
235.
21
Henri Berthelot, Memorii și corespondență, Editura Militară, București, 2012, p. 390391.
22
***Mărturii 1918, vol. III, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 190, p. 220.
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populația civilă, din trenuri blindate care circulau liber de la Szeged pe
valea Crișului Alb și a Mureșului23.
La începutul lunii martie 1919, Garda Națională din Șiria a fost
dizolvată și dezarmată de către administrația și trupele maghiare. În vederea
dezarmării, trenurile blindate venind de la Szeged circulau pe direcția AradHălmagiu și spre Zam și Deva. Din tren soldații maghiari trăgeau asupra
populației, cum a fost cazul în Șiria24. O parte a gardiștilor români din Șiria
au trecut dincolo de linia de demarcație de la Zam și s-au încadrat în armata
română.
Situația de incertitudine și nesiguranță s-a sfârșit în Șiria în 17 aprilie
1919 (a doau zi de Paște), când armata română a intrat în localitate. Zile
întregi, pe drumul spre Arad, românii din Șiria au dansat Hora Unirii în
acordurile fanfarei militare. Donațiile benevole și spontane ale familiilor din
Șiria pentru armata română au fost atât de masive încât au trebuit
improvizate 2 bazine pentru depozitarea vinului și magazii pentru
alimente25. În 9 iunie 1919, Ștefan Cicoi-Pop a participat, împreuncă cu Ioan
Suciu, la o mare adunare populară la Șiria, la care au fost prezenți peste 10
000 de români din județul Arad. Adunarea se pronunță ferm pentru justețea
hotărârilor luate la 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, solicitând recunoașterea
Marii Uniri, manifestându-și încrederea în România unită și în deciziile
Conferinței de pace de la Paris26
Așa cum rezultă din izvoare, acte și documente, adeziunea populației
comunei Șiria la Marea Unire a fost totală, sinceră și entuziastă.
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Horia Truță, Situația politică și militară din părțile Aradului în perioada septembrie
1918-iulie 1919, în Corneliu Pădurean, Eugen Ghiță (coord.), Primul Război Mondial.
Studii, articole, eseuri, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2016, p. 215.
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Alexandru Roz, op. cit., pp. 98-99.
25
Teodor Voștinaru, Monografia comunei Șiria, Fundația Culturală ”Ioan Slavici”, Arad,
1996, pp. 47-48.
26
Nicolae Roșuț, Ștefan Cicio-Pop – militant pentru drepturi sociale și naționale și
luptător pentru Unire (1865- 1934), în ”Ziridava”, X, Arad, 1978, pp. 627-628.
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Episcopia arădeană în toamna anului 1918
Maria Alexandra Pantea,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”, Arad

Începutul Primului Război Mondial ca urmare a atentatului de la
Sarajevo a marcat puternic societatea românească. Iniţial poziţia bisericii
române din Transilvania a fost una de loialitate şi devotament faţă de
coroană, ierarhia superioară a bisericii acceptând mobilizarea masivă a
românilor și numirea unor preoți militari care au activat pe marile fronturi și
în spitalele militare. Poziţia bisericii s-a modificat în funcţie de
evenimentele de pe front, iar în toamna anului 1918 biserica s-a alăturat
liderilor P.N.R şi a luptat pentru realizarea unirii. Potrivit preotului Caius
Turic, martor al evenimentelor, în toamna anului în 1918 în Episcopia
Aradului „biserica, şcoala şi politica au fost concentrate în mâna partidului
naţional, iar acesta avea ca conducător pe bunul român, secretar consistorial
Vasile Goldiş, care a rămas până la moarte în slujba credinţei străbune”1.
În toamna anului 1918, o dată cu dezmembrarea monarhiei,
conducerea bisericească a luat o serie de măsuri prin care renunţă la politica
de loialitate faţă de împărat şi începe să sprijine activitatea politicienilor
români. Capitularea Austro-Ungariei și moartea mitropolitul Vasile Mangra,
în împrejurări neelucidate până azi, a dus la numirea episcopului arădean
Ioan I. Papp ca locţiitor al mitropolitului şi implicarea sa în toate activităţile
premergătoare unirii, transformându-l în „episcopul Marii Uniri”. Aceste
evenimente au dus la mobilizarea clerului superior, care s-a implicat în
pregătirea Marii Uniri. În aceste condiţii Aradul se afirmă nu numai drept
cel mai important centru al vieţii politice, ci şi centrul Bisericii Ortodoxe din
monarhie. În 1918 în jurul episcopiei arădene activau importante
personalităţi ale vieţii politice şi religioase din Transilvania. În funcţia de
secretar consistorial era Vasile Goldiş, iar vicar la Oradea era Roman
Ciorogariu.
La începutul lunii noiembrie ierarhia bisericească se alătură liderilor
P.N.R. În scrisoarea din 1 noiembrie 1918 trimisă de episcopul Ioan I. Papp
episcopului Miron Cristea de la Caransebeș episcopul arădean vorbeşte de
necesitatea unei întruniri a capilor Bisericii Ortodoxe şi arată că
„împrejurările din viaţa politică de stat cum o citim din gazete, au dus cu
1
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sine că Majestatea Sa Regală a renunţat sau cel puţin va renunţa în curând la
tronul ungar”2. În 2 noiembrie, pe fondul tulburărilor din Ungaria,
vicecomitele Aradului a cerut episcopului I.I. Papp „sprijinul protopopilor şi
preoţilor pentru ca administraţia să se poată restabili şi menţine ordinea” 3.
Cererea vicecomitelui nu a avut nici un efect, deoarece conducerea bisericii
s-a alăturat clasei politice, considerând că şi biserica trebuie să ţină cont de
voinţa poporului, episcopul arădean afirmând: „unde merge poporul
mergem şi noi, vlădicii”4. În acest context, la începutul lunii noiembrie
episcopul I.I. Papp, ca și Miron Cristea, a cerut clerului prin o circulară să
sprijine activitatea C.N.R.C., fapt ce a dus la solidarizarea clerului cu
„organul politic al românilor, de susţinere cu tot elanul a tuturor măsurilor
întreprinse pentru eliberarea naţională a românilor şi realizarea deplinei
unităţi a statului român”5.
Un rol importat i-a revenit și lui Roman Ciorogariu, vicarul de la
Oradea, care în 23 octombrie/5 noiembrie a trimis o circulară prin care
anunță „onorata preoțime și învățătorime de sub jurisdicția consistoriului gr.
or. român din Oradea Mare” că s-a încheiat un armistițiu și urmează
tratativele de pace. Cere preoților și învățătorilor a „lumina poporul” și a
arăta realitațile, pentru a se evita pierderile unor vieți omenești. Se mai cere
implicarea preoților și învățătorilor a fi „vrednici de misiunea lor” și a se
implica în organizarea consiliilor naționale locale și a gărzilor naționale.
Mai arată că în caz contrar se poate ajunge la pierderi de vieți omenești,
lucru de care ar fi învinovățită biserica 6. Rolul important pe care l-a avut
Roman Ciorogariu în pregătirea Marii Unirii reiese și din scrisoarea trimisă
de secretarul consistorial Vasile Goldiş, în 9/22 noiembrie 1918, în numele
C.N.R.C.: „spre a încongiura orice neînțelegere vă avizăm ca președinte al
Consistoriului greco-ortodox român din Oradea-Mare sunteţi membru din
oficiu al Adunării Naţionale ce se va ţine la 1 decembrie a.c. în Alba Iulia”7.
În toamna anului 1918 episcopul arădean ajuns locțiitor al
mitropolitului era la curent cu cele decise în plan politic. Din scrisoarea
trimisă în 30 octombrie/12 noiembrie episcopului Caransebeșului, Miron
Cristea, aflăm că liderii C.N.R.C. s-au adresat „celui mai în vârstă cu
rugăciunea să aduc la cunoștința tuturor episcopilor români” și au solicitat
2

Pavel Vesa, Episcopia Aradului istorie cultură mentalităţi, Cluj-Napoca, Ed. Presa
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Ibidem, p. 224.
5
Elie Miron Cristea, Note ascunse, însemnări personale, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1999, p.
18.
6
S.J.A.N. Arad, Fond Xerografii, dos. 11. A, fila 9.
7
Vasile Goldiş, Corespondenţe, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1992, p. 92.

343

susținerea din partea bisericii, considerându-se că ar fi „interesul națiunii
noastre dacă episcopatul român din Ungaria și Transilvania, într-o adresă
cumulativ publicată ar adera la acel consiliu și s-ar supune hotărârilor lui ca
unui guvern provizoriu al națiunii noastre”8. În zielele care au urmat
episcopul arădean a convocat conducerea episcopiei din Caransebeș și a
Arhiepiscopiei din Sibiu pentru a lua o decizie în vedea recunoașterii
C.N.R.C. Se arată că pe fondul evenimentelor din toamna anului 1918
biserica are anumite îndatoriri de îndeplinit și trebuie să se ia o decizie
referitoare la „orânduirile cu caracter liturghic” 9. Se avea în vedere faptul că
în serviciul divin era pomenit numele împăratului Carol.
În urma consultărilor care au avut loc clerul ortodox a decis
susținerea C.N.R.C., lucru realizat și de clerul greco-catolic. Încă din 8
noiembrie 1918 apărea în presa vremii declarația de adeziune a episcopilor
români adresată C.N.R.C. Documentul este semnat de episcopii români
ortodocşi, Ioan I. Papp, Miron Cristea, şi greco-catolici Iuliu Hossu,
Demetrie Radu, Traian V. Frenţiu. În document se arată că este momentul în
care episcopii au convingerea că „interesele de viață ale neamului românesc
ai cărui păstori sufletești suntem pretind un categoric imperativ înfăptuirea
acestui drept de liberă dispunere și față de neamul nostru”. Prin adeziune
biserica recunoaște C.N.R.C. ca „reprezentant și conducător politic al
românilor din Transilvania” și se alătură activităţii desfăşurate de liderii
politici pentru a putea „conlucra din toate puterile la întruparea aspiraţiilor
noastre naţionale”10. Este dovada că în 1918 episcopii români ortodocşi şi
greco-catolici au reuşit să treacă peste barierele confesionale, pentru că au
fost conştienţi de rolul de conducători pe care-l aveau în societatea
românească. Episcopii considerau C.N.R.C. ca fiind „reprezentant şi
conducător politic al naţiunii române”11. În calitate de locţiitor al
mitropolitului, episcopul I.I. Papp a gestionat relaţiile bisericii cu C.N.R.C.
şi gărzile naţionale şi a avut o serie de întâlniri cu înalții prelați şi
reprezentanţii mitropoliei.
Rolul important al bisericii în evenimentele din toamna anului 1918
reiese și din convocarea Marii Adunari de la Alba Iulia. În document se
arată că vor lua parte „episcopii români din Ungaria şi Transilvania, toţi
8
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protopopii în funcţie ai celor două confesiuni româneşti”, dar şi câte un
reprezentant al consistoriului, reprezentanţi ai societăţilor culturale, câte un
reprezentant al institutului teologic şi pedagogic, la care se adaugă
reprezentanţii reuniunii învăţătorilor, ai meseriaşilor şi gărzii naţionale. În
acest context, în 21 noiembrie Ștefan Cicio-Pop, în calitate de preşedinte al
C.N.R.C., l-a invitat pe episcopul arădean a participa la Adunarea Naţională.
Ștefan Cicio-Pop cere episcopului să aducă la cunoştinţa credincioşilor
însemnătatea evenimentelor şi să se „citească în toate bisericile câte o
rugăciune de mulţumire lui Dumnezeu care ne-a lăsat să ajungem aceste
zile mari”12. Poziţia episcopului Ioan I. Papp faţă organizarea Marii
Adunării Naționale a fost exprimată în scrisoarea trimisă protopopului din
Alba-Iulia în 21 noiembrie 1918. În scrisoare episcopul arădean arată că a
„răsărit soarele dreptăţii şi pentru neamul românesc”13. Anunţă ca va
participa la adunare în calitate de senior şi va realiza „o sfântă liturghie în
biserica noastră de acolo cu asistenţa clerului mitropoliei noastre”14.
Episcopul arădean, fiind și locțiitor al mitropolitului, a convocat la
Arad şedinţa sinodului Episcopesc al Mitropoliei Ortodoxe Române din
Transilvania şi Ungaria în 10/23 noiembrie 1918. Au fost prezente cele mai
importante personalități din conducerea bisericii ortodoxe. Ca urmare a
discuțiilor purtate cu ierarhii ortodocși a fost redactată circulara cu nr. 147
din 1918, semnată de Ioan I. Papp și Miron Cristea, adresată clerului din
Mitropolia Ortodoxă Română a Transilvaniei şi Ungariei. Prin circulară se
anunţă abdicarea împăratului şi regelui Carol, dezlegând pe toţi de
„jurământul făcut faţă de tron”15. Se mai arată că şi împăratul a recunoscut
„dreptul fiecărui popor de a-și croi soarta”. În acest context biserica
proclamă autoritatea Marelui Sfat al Naţiunii Române, care era considerat
de biserică „cea mai înaltă autoritate a poporului român”16, de la care să
„emaneze puterea și dreptul înaltei noastre stăpâniri naționale” 17. În
circulară se arată că nu se va mai pomeni numele împăratului, ci se cere
preoţilor să se roage pentru „înalta noastră stăpânire naţională şi pentru
marele sfat al naţiunii române”18. Tot în urma şedinţei sinodului Episcopesc
12
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al Mitropoliei Ortodoxe Române din Transilvania şi Ungaria s-a decis ca la
fiecare liturghie preoții să citească Rugăciunea de îngenunchiere scrisă de
Gheorghe Ciuhandu, care a şi fost rostită la Alba Iulia de episcopul Miron
Cristea, iar în bisericile din Transilvania a fost citită până la instaurarea
administraţiei româneşti.

Manifestările de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918 au început prin
realizarea unei slujbe religioase, ocazie cu care episcopul Ioan I. Papp a
afirmat „Cel ce a înviat din morţi a înviat azi şi neamul nostru românesc”.
A urmat apoi deschiderea oficială a lucrărilor adunării prin declarația lui
Ștefan Cicio-Pop, care a afirmat că adunarea este capabilă a hotărî soarta
națiunii române și au fost aleși trei președinți, Gh. Pop de Băseşti, episcopul
greco-catolic Demetrie Radu și episcopul ortodox al Aradului, Ioan I. Papp.
Alegerea acestuia este o dovadă a recunoașterii implicării episcopului
arădean în realizarea Marii Uniri.
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În calitate de preşedinte al adunării a rostit cuvântarea de încheiere,
prin care episcopul Ioan I. Papp cere preoților să înalţe rugăciuni de
mulţumire pentru că românii au ajuns să îşi vadă visul împlinit și şi-au
câştigat libertatea. Episcopul arată că românii au fost oprimați, iar acum au
ajuns liberi și au dreptul să-și spună părerea. Consideră că s-a ajuns în
această situație pentru că reprezentanții clasei politice maghiare nu au reuşit
să ofere „garanţii absolute pentru afirmarea firească naţională a poporului
român”19. Episcopul consideră că pentru români ziua de 1 decembrie a
devenit ziua în care a „răsărit şi nouă soarele dreptăţii care ne este chezăşia
unei vieţi viitoare ca naţiune românească liberă şi unică îndreptăţită a
dispune de soarta sa prezentă şi viitoare” 20. Episcopul evocă și contribuția
preoţilor la realizarea unirii şi consideră că românii s-au adunat pentru a
demonstra unitatea dintre cler şi popor. În finalul discursului episcopul
Papp a mulţumit tuturor celor care prin activitatea lor au făcut ca visul
secular al românilor să devină realitate şi a declarat şedinţa încheiată21.
Impresionat de cele decise la Alba Iulia, după revenirea la Arad
episcopul I. I. Papp a scris o Pastorală cu ocazia Crăciunului, unde prezintă
importanţa unirii, arătând că „după atâtea veacuri de restrişte, de asupriri, a
venit vremea de a ne uni cu România, ca sub coroana ei toţi românii să
formăm o turmă sub unul şi acelaşi păstor”22. Mai arată că prin cele decise la
Alba Iulia au reînviat neamul românesc și s-a dat „putere de viață nouă
neamului nostru românesc de pretutindenea”. Episcopul mai aminteşte de
pierderile umane din timpul războiului, dar şi faptul că războiul a „dat lumii
prilejul să ne cunoască” și a dus la afirmarea „luminatului bărbat Wilson”,
care în 1918 s-a afirmat ca un susținător al popoarelor oprimate din Europa
Centrală și a considerat că războiul va înceta când popoarele vor avea
drepturi egale.
Prin poziţia adoptată de clerul superior al bisericii române în 1918
acesta a contribuit la realizarea Marii Uniri. Biserica românească din
Transilvania s-a implicat în evenimentele din toamna anului 1918, pentru că
era cea care în epoca dualistă a menţinut identitatea naţională a românilor.
Implicat în evenimentele din toamna anului 1918, Roman Ciorogariu avea
să recunoască importanța bisericii în realizarea Marii Uniri. În testamentul
său episcopal de la Oradea îşi exprima crezul său referitor la rolul bisericii
19
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după unire şi cerea urmaşilor săi: „zidiţi Biserică în suflete şi clădiţi
România nouă pe această Biserică a naţiunii române. Fiţi buni creştini şi
buni români, căci aceste două sunt una”23. Potrivit lui Roman Ciorogariu,
prin implicarea bisericii în realizarea unirii „Biserica noastră naţională prin
excelenţă s-a alăturat curentului de reînviere românească şi de statornicie a
vieţii româneşti în drepturile sale”24. În prima şedinţă a sinodului eparhial
după unire, care a fost ţinută în 5/18 aprilie 1920, se aminteşte despre
„evenimentele epocale” din 1918 şi se arată că la 1 Decembrie 1918 neamul
nostru, în frunte cu arhiereii celor două biserici, a hotărât la Alba-Iulia
„alipirea pentru totdeauna la patria mamă sub blândul sceptru al gloriosului
nostru domnitor Ferdinand I, Regele tuturor românilor”.
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Sfinţirea, la 24 noiembrie 1918, a drapelului Gărzii Naţionale
Române din comuna Chisindia (jud. Arad)
Augustin Mureşan*, Ioan Popovici**

Abstract

The authors are referring to a flag of the National Romanian Guard
of the Chisindia locality, Arad county . The consecration ceremony of the
flag of the Romanian Guard from Chisindia the county of Arad whith took
place on 24 th of November 1918.
Key words: Consecration, ceremony, flag, National Romanian Guard, Chisindia

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, tricolorul a reprezentat şi
pentru românii din părţile Aradului simbolul şi dovada dorinţei de unire cu
România1. În preajma şi în timpul Marii Uniri din 1918 aceştia au arborat cu
mândrie steagul tricolor2. Datorită vicisitudinilor vremurilor, puţine dintre
aceste steaguri au ajuns până la noi3. Din fericire despre utilizarea lor avem
1
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informaţii din diferite (alte) surse. În acest sens, numeroase ştiri despre
steaguri tricolore, au apărut şi în presa locală a vremii. Între aceste steaguri
este menţionat şi steagul Gărzii Naţionale Române din comuna Chisindia,
judeţul Arad, gardă înfiinţată în 24 noiembrie 19184.
Astfel, ziarul „Românul” din Arad, la rubrica „Sfinţiri de steag”,
chiar în primul articol, ne oferă ştiri importante despre actul sfinţirii
drapelului acestei gărzi: „Poporul din comuna Chisindia a avut parte de o
rară sărbătoare. La iniţiativa tinerilor Nicolae Peia şi Aureliu Stan, s`a
procurat un steag naţional. În ziua de 11/24 Noemvrie garda naţională,
însoţită de mai mulţi poporeni, a mers cu steagul la sf. biserică, ca să-l
sfinţească după datină. Aici însufleţita d[oam]nă preoteasă Constanţa
Mateeş, îmbrăcată în costum naţional, predă steagul tânărului Crăciun Faur,
adresându-le următoarele cuvinte: „Fraţilor ! Noi, Români să fim, neamul
scump să ni-l iubim; juraţi steagului credinţă şi să-l purtaţi cu biruinţă !
D[umne]zeu să vă ajute !”5.
„Se începe apoi sfinţirea apei, la sfârşitul căreia s-a sfinţit steagul
spre mântuirea neamului românesc (cuvintele preoţilor rostite la sfinţire)”6.
La sfinţire au servit preoţii Ştefan Stan şi Dionisiu Mateeş 7. O astfel de
sfinţire este cuprinsă, în chip deosebit de frumos în Rugăciunea de sfinţire a
steagului ostăşesc.
1918, în „Ziridava”, XIX-XX, 1996, pp. 419-424 ş. a.
4
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ţinute de obicei sub cerul liber, cu participarea locuitorilor sub faldurile steagului tricolor
care conferea adunărilor o semnificaţie sporită. Adunarea începea cu o slujbă religioasă şi
sfinţirea steagului tricolor, iar în final avea loc defilarea gărzii, vezi Gh. Unc, A. Deac,
Gărzile Naţionale Române din Transilvania, Bucureşti, 1979, pp. 104-106; George Manea,
Activitatea consiliilor naţionale române şi a gărzilor naţionale române din judeţul Arad, în
„Ziridava”, VIII, 1977, pp. 315-345; Ştefan Pascu, Făurirea statului naţional unitar român
1918, II, Bucureşti, 1983, pp. 159-200; Alexandru Roz, Constituirea şi activitatea
consiliilor şi gărzilor naţionale româneşti în judeţul Arad, în „Ziridava”, XV-XVI, 1987,
pp. 185-208; idem, Consiliul Naţional Român Central şi gărzile naţionale române din Arad
1918, Acte şi documente, vol. I, Edit. Dacia, Cluj-Napoca, 1993, p. 67-103; idem, Aradul
Cetatea Marii Uniri, Editura Mirton, Timişoara, 1993, p. 219
5
„Românul” (Arad), Anul VII, nr. 31 din 4/17 decembrie 1918, p. 2.
6
Ibidem. Biserica ortodoxă şi-a arătat preţuirea faţă de cel mai înalt însemn, Drapelul
Naţional, şi prin rânduiala de sfinţire a acestuia, deoarece tricolorul este un simbol naţional
al românilor, amintindu-ne de trecutul, prezentul şi viitorul lui. Toate aceste aspecte sunt
cuprinse în Rugăciunea de sfinţire a Drapelului Naţional, vezi Arhim. Mihail Daniliuc,
Despre Ziua Drapelului Naţional şi sfinţirea lui, în „Doxologia”, 26 iunie 2014.
7
Românul” (Arad), Anul VII, nr. 31 din 4/17 decembrie 1918, p. 2.
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În rândurile de mai jos, reconstituim pe cât este posibil actul de
sfinţire a drapelului acestei gărzi române8. Potrivit Rânduielii sfinţirii
steagului ostăşesc preotul a rostit la început următorii psalmi (Psalmul 143;
Psalmul 17; Psalmul 44, 4-7; Psalmul 17, 53-54; Psalmul 27, 9-12)9. Una
dintre aceste rugăciuni ale începutului de sfinţire a steagului ostăşesc
glăsuieşte:
„Pentru ca să binecuvânteze acest steag ostăşesc cu binecuvântarea
Sa cea cerească, [şi] să-l facă înfricoşat şi înspăimântător tuturor
vrăşmaşilor, Domnului să ne rugăm”10.
„Pentru ca oastei Sale celei credincioase ce va purta semnul acesta,
şi va privi la el, să-i dea cu milostivire îndrăzneală, putere şi tărie spre
sfărâmarea şi călcarea tăriei celor ce năvălesc asupra noastră, Domnului să
ne rugăm”11.
„Pentru ca îndrăzneala tuturor vrăşmaşilor noştri, ce vor privi la
steag, să o schimbe întru frică, puterea lor întru slăbiciune, şi bărbăţia lor
întru frică şi întru fugă, Domnului să ne rugăm”12.
Apoi, preotul ieşind din altar şi stând lângă drapel, dinaintea mesei,
cu faţa spre răsărit a citit din Rugăciune, spunând: „Atotputernice şi
preaveşnice Dumnezeul nostru, Părintele Domnului şi Mântuitorului nostru
Iisus Hristos, Însuţi fiind Făcătorul a toată lumea şi binecuvântarea a toată
făptura, caută cu ochiu Tău cel îndurat asupra noastră, a smeriţilor şi
nevrednicilor robilor Tăi şi asupra rugăciunii noastre. Şi acest steag, pe care
l-am pregătit pentru apărarea ţării, cercetează-l cu binecuvântarea Ta cea
cerească. Binecuvântează-l şi sfinţeşte-l ca să fie credincioasei Tale oaste
biruinţă asupra vrăşmaşilor [celor potrivnici] şi fiind întărit cu paza Ta, să
întoarcă în fugă cetele duşmanilor noştri şi totdeauna să se arate înfricoşător
potrivnicilor neamului creştinesc. Iară credincioşilor Tăi, care nădăjduiesc
spre Tine, să le fie nădejde de biruinţă, îndrăzneală şi tărie. Şi fiind
înconjurat cu rugăciunea sfinţilor Tăi şi cu întrarmarea îngerilor Tăi, să se
8

Aceste unităţi de voluntari aveau rolul principal de a menţine ordinea, prevenind posibile
infracţiuni precum jaful, omorurile şi volniciile, vezi Organizaţia Gardei naţionale române,
în „Românul” (Arad), Anul VII, nr. 1 din 26 octombrie/8 noiembrie 1918, p. 3. Gardiştii
erau prezenţi în zilele de sărbătoare pe la biserici, anunţând în sate apropierea Transilvaniei
de România, ca urmare a revoluţiei din Imperiu, vezi Bogdan Sorinca, Gardele Naţionale
Române - primele structuri transilvănene de ordine publică după Marea Unire, în „Analele
Aradului”, Anul I, nr. 1, 2015, „Vasile Goldiş” University Press, Arad, p. 174.
9
Molitvelnic. Rânduiala sfinţirii steagului ostăşesc, de pe
www.mirem.ro/pdf/molitvelnic.pdf
10
Ibidem, p. 429.
11
Ibidem, p. 430
12
Ibidem.
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arate robilor Tăi semn de veselie şi de tărie, semn de biruinţă de întărirea
inimii şi de bărbăţie asupra pizmaşilor”13.
După altă Rugăciune care s-a făcut, preotul a stropit cu apă sfinţită
steagul, zicând: „Se binecuvântează şi se sfinţeşte acest steag ostăşesc întru
putere şi întărirea oastei celei creştineşti, şi întru biruinţă asupra tuturor
vrăşmaşilor, prin stropirea cu această apă sfinţită, în numele Tatălui şi al
Fiului şi al Sfântului Duh. Amin”.14.
După aceea preotul a luat steagul şi la dat în mână stegarului care era
îngenuncheat, spunându-i: „Primeşte steagul acesta ce este sfinţit cu
cerească binecuvântare; şi să fie el înfricoşător şi înspăimântător
vrăşmaşului neamului creştinesc. Şi să-ţi de-a Domnul har, şi cu bărbăţie să
treci cu el nevătămat prin oastea vrăşmaşilor, spre slava preasfântului Său
nume, în numele Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh. Amin” 15. Apoi,
preotul binecuvântând şi zicând: „Pace ţie”, ostaşul a luat steagul, sărutând
dreapta preotului care a binecuvântat şi pe ostaşii de faţă16.
După sfinţirea cu mare solemnitate a drapelului gărzii, preotul Ştefan
Stan a urcat pe amvon şi a vorbit„ poporului din inimă la inimă” spunând,
„că poporul nostru mult a luptat pentru limbă, invocând spiritul figurilor
măreţe, Mihai Viteazul, Ştefan cel Mare, Horia, Cloşca, Crişan şi Iancu, - şi
le cere să împrumute poporului românesc duh din duhul lor şi putere din
puterea lor, ca să rupă lanţurile robiei de veacuri. - Opritu-ne-au duşmanii
noştri jocurile noastre, opritune-au cântecele noastre, dar tocmai de aceea să
răsune acum cântecul nostru, imnul deşteptării noastre: Deşteaptă-te
Române ! Aici poporul întreg cântă Deşteaptă-te Române”17.
Cuvântarea „însufleţită a preotului a stors lacrimi din ochii
poporului”18. După acest discurs narativizat „garda naţională dă salve de
puşcă, peste steag, apoi poporul întreg în frunte cu preoţii porneşte spre casa
comunală (primărie n. n. ). Între cântece naţionale şi salve de puşcă se
arborează mândrul nostru tricolor pe casa comunală”19.
Despre actul sfinţirii drapelului gărzii din localitate ziarul arădean
încheia: „Astfel această zi va rămânea o zi memorabilă în anualele comunei,
dar mai vârtos în inimile poporului din Chisindia” 20. Acest drapel al Gărzii
13

Ibidem, p. 431.
Ibidem, p. 432.
15
Ibidem, p. 433
16
Ibidem.
17
„Românul” (Arad), nr. VII, 31 din 4/17 decembrie 1918, p. 2.
18
Ibidem.
19
Ibidem, pp. 2-3.
20
Ibidem, p.3 [semnat Aurum.].
14
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Naţionale Române din Chisindia sfinţit la 11/24 noiembrie 1918, a fost
confecţionat pe plan local sau în oraşul Arad21.
Manifestări în care s-au sfinţit cu mare solemnitate steaguri tricolore
au avut loc şi în alte localităţi arădene.

21

În legătură cu confecţionarea de steaguri, menţionăm că în perioada pregătirii Marii
Adunări Naţionale de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 şi în zilele următoare, ziarul
„Românul” şi revista „Biserica şi Şcoala” din Arad anunţa în unele din numerele lor că
Librăria diecezană din Arad, confecţionează stindarde (steaguri) naţionale, în mărime de
150, 200, 250, 300 cm, la preţul de 140, 260, 320, 380 coroane, vezi „Românul” (Arad),
Anul VII, nr. 7, 8, 13, 19, 30, 35 din 3/16, 4/17, 11/24 (noiembrie) şi nr. 18/1, 2/15, 9/22
(decembrie) 1918 şi „Biserica şi Şcoala” (Arad), XLII, nr. 45 din 4/17 noiembrie 1918, p.
3. Fabricarea şi sfinţirea de steaguri româneşti pentru gărzile naţionale române constituiau
de asemenea prilej de sărbătoare în prima etapă participând femei din sate, iar în a doua
având loc un întreg serviciu religios, vezi Bogdan Sorinca, op. cit., p. 174.
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Școala din Bocsig, școală a vetrei părinților
Teodor Pătrăuță,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Prima parte a studiului despre școala din Bocsig a apărut în ediția
precedentă a Analelor Administrației Arădene.
M-am simțit dator și responsabil de a continua studii referitoare la
cea mai importantă instituție de educație și cultură din Bocsig, care a fost
școala. În acest context larg al comunității locale, alături de școală putem
adăuga biserica și toți ceilalți factori care pot contribui la educarea maselor
și îndeosebi a tineretului.
În anul curent, școala din Bocsig are 232 de ani de funcționare
neîntreruptă, încă înainte de înființarea așa-ziselor școli poporale prin
punerea în proiect a Legii școlare „ratio educationis” în 1783 1 în satele din
jurul Bocsigului s-au pripoșit așa numiții dieci care s-au îndeletnicit cu
scrisul în limba română și, bineînțeles, cu ințierea localnicilor în ceea ce
privește cunoșterea cititului bisericesc.
În devenirea timpului, Școala din Bocsig a cunoscut încercări grele,
ca de altfel toate școlile din frumoasa țară a Zarandului, încercări
determinate de frământările vremurilor generate de conflicte dar și de
politicile școlare a autorităților guvernamentale din timpurile trecute, în
special de cele ale ocupației Imperiului Austro-Ungar.
Familia bocsigană a știut să îndure cu credință, speranță și încredere
vicisitudinea vremurilor, luptând fie cu coasa, furca, sabia, arcul și pușca dar
și cu doina cea duioasă care-ți înalță sufletul și-ți încălzește inima și sigur cu
vorba cea blândă plină de înțelepciune.
Bocsiganii adevărați au fost și sunt întotdeauna legați de glia lor
străbună, de păstrarea culturii și tradițiilor moștenite din moși strămoși, la
care și-a adus contribuție și școala din localitate.
Circumstanțele istorice în care a apărut și la Bocsig școala au fost
scoase la iveală de către îndrăgitul cercetător Ion Todincă în lucrarea
”Școala românească” apărută în volumul Pagini ineuane, p.144 care spune:
„Istoria învățământului bocsigan și nu numai trebuie integrată, desigur, celei

1

Vasile Popeangă, Un secol de activitate românească în părțile Aradului (1721-1821),
Arad, 1974.
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a școlii românești din această parte de țară și a evoluat diferit de la o etapă la
alta”2.
Înainte de a fi școală în localitatea Bocsig s-au desfășurat anumite
cutume educaționale cum ar fi așa-zisul învățământ oral poporal, definit dea lungul timpului cu sintagma binecunoscută și astăzi „cei șapte ani de
acasă”, care cuprindea o serie de practici comportamentale care se refereau
cel mai mult la educația morală, dar și o serie de cunoștințe empirice care
țineau de anumite elemente de calcul oral, unități de măsură tradiționale,
însemnări grafice în grindă, pe răboj. Putem spune, pe drept cuvânt, că era o
învățătură milenară concentrată în proverbe și zicători transmise de la o
generație la alta, care sunt adevărate sinteze de înțelepciune populară.
Acești dieci sunt primii dascăli de la care românii ținuturilor din Țara
Zarandului au învățat cititul și scrisul în limba română. Îndeletnicirea lor era
de a copia cărți bisericești pentru comunitățile satelor, unde ședeau luni sau
ani de zile. Pe lângă dieci, care erau adevărați învățați ai timpului, se adunau
copiii și tinerii unde învățau literele, scrisul, cititul, glasul și rânduielile
bisericești mai ales în lunile de iarnă.
În anul 1782, împaratul Iosif al II-lea semnează decretul de înființare
a școlilor românești din comitatul Aradului, prin aplicarea principiilor
privitoare la învățământul popular în „ratio educaionis” din același an, fapt
care a condus la înființarea școliii din Bocsig. Contractul de înființare a
școlii populare din Bocsig datează din anul 1789, la recensământul din 1791
se aprecia că în Bocsig, datorită solicitărilor, trebuia să se construiască o
școală nouă.
Perioada respectivă era o perioadă în care „fenomenul pedagogic” nu
era instituționalizat, dar care valorifica experiența a zeci de generații, care
au supraviețuit tuturor vicisitudinilor timpului și restriștilor istoriei. Trebuie
spus că atestarea documentară a localităţi Bocsig este din anul 1553,
comuna face parte dintr-o salbă de sate aşezate pe valea râului Crişului Alb
şi este situată în judeţul Arad.
Care sunt circumstanţele istorice în care va fi apărut şi la Bocsig
şcoala pornește de la aserţiunea că „ Istoria învăţământului bocsigan şi nu
numai, trebuie integrată, desigur, celei a şcolii româneşti din această parte
de ţară şi a evoluat diferit de la o etapă istorica la alta. Dificultăţile şi
reculurile, ca şi succesele şi ascensiunea şcolii sunt bogate în învăţăminte,
precum şi consecinţele multiple ale dezvoltării sale pentru susţinătorii
sinceri şi interesaţi, pentru opozanţii ei conştienţi şi inconştienţi”3.
2

Ion Todincă, Școala românească, pagini ineuane, p. 144.
Vasile Popeangă, Un secol de activitate şcolară românească în părţile Aradului (1721 1821), Arad, 1974, p. 20.
3
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Alături de tată, la plug şi semănat, copilul află lucruri utile viitorului
gospodar, legat de cultivarea pământului şi creşterea animalelor în bătătură alături de mamă, fata în însuşea elemente necesare mai târziu soţie, mamă,
gospodină, care nu avea altă posibilitate de a-şi întreţine familia, de a-şi
creşte copiii, decât exploatarea rudimentara a pământului şi valorificarea
roadele lui, asigurându-şi şi hrana şi îmbrăcămintea (prin „ industrializarea "
în gospodărie : tors, ţesut, croit, cusut tradiţional) , şi - adesea - sursa de
încălzire prin arderea resturilor vegetale.
După universul familiei şi al casei părinteşti, orizontul se lărgeşte cu
uliţa copilăriei şi grupul de joc, urmează întâlnirea cu comunitatea satului,
cu mentalităţile, obiceiurile, tradiţiile, cântecele, jocurile, portul şi ocupaţia
locuitorilor, cu năzuinţele şi aspiraţiile lor de viitor. întregul spaţiu dinvestul
Transilvaniei istorice (hotarele ei fiind marcate de cele trei lanţuri
muntoase4) inclusiv aceea a Crişanei numit Partium trece la începutul
secolului al XVIII-lea, după pacea de la Karlowitz anul 1699, în urma
victoriei obţinute de Austria în războiul cu Turcia - sub stăpânirea Curţii de
la Viena, a casei de xburg, care - pornind de Ia postulatul m „cu cât mai
mulţi cetăţeni luminaţi, cu atât va fî mai puternic statul" „... se pare că
izvorul principalelor vicii în această direcţie stă esenţial în educaţia publică,
obiectul cel mai interesant al legislaţiei. A forma sufletul înainte de a-1
folosi, a da moravuri cetăţenilor înainte de a-i cere serviciile, a-1 lumina
asupra îndatoririilor sale înainte de a-i cere îndeplinirea lor sunt grijii tot atât
de indispensabile pe cât este a ara şi însămânţa câmpurile, înainte de a le
putea culege roadele" - contele Kaunitz - conducător al politici Austriei,
către împăratul Iosif al II-lea. Aceste cuvinte rostite de contele Kaunitz a
declanşat un întreg proces reformator, reformismul terezian şi iosefinist, cu
pronunţate accente iluministe, menit a face din şcoală un factor eficient de
centralizare a puterii hasburgice, în ciuda adversităţi unora : „ întâi trebuie
căutate primele necesităţi ale vieţii, şi dintre acestea sigur că nu fac parte
scrisul şi cititul: acestea nu trebuie să fie niciodată o ocupaţie de căpetenie,
cel puţin nu la ţărănime - ar trebui învăţate numai ca o ocupaţie secundară.
Un copil de ţăran prestează vara tatălui său servicii bune, încât îşi câştigă
mâncarea şi ar fî o mare, o foarte mare pierdere pentru agricultură dacă
copiii de ţăranii în mare parte ar merge la şcoală vara în loc să fie folositori
în agricultură. Nu e deloc absurd dacă şcolile pentru copii de ţăranii stau
deschise numai iarna, iar vara sunt închise, vara copiii sunt întrebuinţaţi la
lucruri mult mai necesare şi mai folositoare, iar iarna, când şi aşa ar lenevi,
ei ar fi ocupaţi cu şcoala. Lăsaţi-i numai câteva ierni şi veri să stea la şcoală,
4

Constantin Giurescu , Dinu Giurescu , Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până
astăzi, Ediţia a II- a, revizuită şi adăugită, Editura Albatros, Bucureşti, 1975, p. 214- 215.

356

şi atunci s-ar vedea cât de puţin folos aduc la lucrul câmpului în arşiţa de
vară. Protagoniştii acestei acţiuni au fost cei doi „monarhi luminaţi"
împărăteasa Austriei, Măria Tereza care a domnit între anii 1740 -1780, şi
fiul ei, Iosif al II - lea care a domnit între anii 1780 -1790 5 care în privinţa
şcolii şi-o dorea în formă dar proimperială în mesaj : „... et Deo, Principi, ac
Patriae Fideles, ac utiles Cives educând... "(latineşte şi de educat cetăţeni
utili şi credincioşi lui Dumnezeu, Principelui şi Patriei).
Politica promovată de Curtea de la Viena în domeniul
învăţământului se sintetizează în Regulamentul naţiuni ilirice din anul 1770,
cu putere de lege din 1771, emis de Deputăţia Aulică Iliră, organism creat în
1748, menit a urmări toate problemele inclusive cele şcolare, vizându-i pe
ortodocşii români şi sârbi, devenită Cancelaria Aulică Iliră în anul 1777.
Pentru a acţiona în cunoştinţă de cauză, s-au iniţiat anchete sociale conscripţii- între anii 1773 - 1791, cu chestionare ce vizau realitatea şcolii
naţionale româneşti mai ales cele ortodoxe în teritoriile aflate sub stăpânirea
hasburgică. în multe localităţii se evidenţia o anumită tradiţie, răspunsul
legat de vechime fiind în multe cazuri însoţit de sintagma latinească „iam
abannis..." (incă de 20 de ani.
Realitatea evidenţiată nu putea fi decât catastrofală, în ceea ce-I
privea pe români. De altfel, era o cutumă că puiul de iobag roman să obţină
acordul - domnului de pământ - , dacă ar fi voit să se „ şcoleze ".De la
deschiderea şcolii în anul 1789, şcoala bocsigană s-a luptat cu nevoile.
Conspiraţia din 1782 arată că unele şcoli nu dispuneau de clădiri proprii. Se
simţea imperios necesară înfiinţarea de noi şcoli, iar documentul din anul
1791 evidenţia că reţeaua şcolară arădeană avea 63 de unităţi şcolare,
menţionat era şi şcoala de la Bocsig6.
Bazându-se pe dorinţa de-a avea supuşi ceva mai instruişi şi văzând
în şcoală „ un factor de progres al comunităţilor şi de întărire a satului. " 7,
Curtea de la Viena iniţiază o serie de acte normative privind învăţământul în
şcolile, între altele conţinând obligaţia ca fiecare parohie ortodoxă să
înfiinţeze o şcoală trivală de 3 ani, cu modeste pretenţii, citit, scris, socotit şi
religie, cu predare în limba maternă, în anul 1782, Ratio educations... Regulile educaţiei - în traducere liberă. în chiliile mănăstirilor, în tinda
bisericii sau în umilele case ale dascălilor, călugări ştiutori de carte sau
cântăreţii ai bisericilor treceau mai departe cele câteva cunoştinţe de scris,
citit şi cant religios rarilor şcolari care nădăjdui-au cândva să ajungă feţe
5

Vasile Popeangă, op. cit.
Ibidem p. 75-77 .
7
Ibidem p. 9.
6
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bisericeşti8. De altfel, zelul vreunui împătimit de carte era uşor şi ironic temperat - cu vorba „Ce citeşti atâta, doar n-o să te faci popă!"
Oportunitatea de-a aborda şi anumite comandamente etice nu era irosită - se
încerca promovarea dragostei pentru carte, pentru muncă, cultivarea cinstei,
ca şi combaterea mizeriei - beţiei, risipei, zgârceniei.
După răscoala din 1784, lucrurile se precipită, cu unele efecte
benefice pentru şcoala poporală. Prezint în extenso9 măsurile luate de
Consiliul Locotenenţial în şedinţa sa din data de 12 decembrie 1786;
a) Stăpânii latifundiilor sunt obligaţi să construiască şcolii şi să le
întreţină, iar supuşii de pe domeniile respective au datoria să presteze muncă
manuală necesară pentru construcţia scoliilor. în prima urgenţă să se
construiască şcolii pe domeniile comunale şi pe cele ale fondului religios;
b ) Salarizarea învăţătorilor să se facă astfel, două treimi se va achita
în natură, iar o treime în bani de către - domnul de pământ;
c) Ca învăţători vor fi încadrate elementele capabile, care vor fi
pregătite într-o şcoală normală;
d) Tineretului românesc să-i se dea gratuit cărţi câţiva ani de zile;
e) Se vor acorda premii anuale ia trei învăţători care au studiat într-o
şcoală principală, cunosc limba germană, s-au distins în activitate timp de
doi ani consecutiv şi au susţinut un examen în limba naţională în faţa
inspectorului şcolar;
f)
Pentru a preveni abaterile în legătură cu succesiunea la postul
de învăţător, nici un învăţător nu poate fi numit în satul său;
g)
Toţii copiii de vrâstă şcolară de ambele sexe vor fi recenzaţi
în fiecare an, iar părinţii lor vor f îndrumaţi să-i trimită la şcoală. Să se
interzică păzirea vitelor de către copii şi să se angaseze păstori comunali de
către comunitate;
h) La celebrarea casatorilor preoţi să elogieze în mod public pe
tinerii care au urmat şcoala, iar după câţiva ani, când învăţământul se va
extinde, nimeni să nu poată fi numit primar sau jurat fără certificat de şcolar.
Autorităţile se pun în mişcare într-un plan elaborat de inspectorul
şcolar al districtului Oradea de care ţinea şi comitatul Aradului se propunea
înfiinţarea a 48 de şcoli elementare în zona noastră între care apare şi
Bocsigul. O problemă de mare actualitate era penuria de învăţători. Durata
şcolii era de 6 ani între 6 şi 12 ani. O şcoală se putea înfiinşa la 100 de copii
recenzaţi. îndrumarea şcolii o făceau preoţii din comună. învăţătorul era
angajat de comunitatea prin contract, dar nu-i putea destitui decât după o
inspecţie a celor în drept. Elevii – împărţiţi în două grupe - învăţau, cei din
88.
9

Lucia Protopopescu, op. cit., p. 25.
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grupa I între 6 şi 10 ani, în primii ani, citit-scrisul şi socotitul, apoicei din
grupa a îl-a între 12-15 sau 13-16 ani - citirea, caligrafia, ortografia,
dictarea, cunoştinţe de morală, aritmetică şi compunere. Erau familiarizaţi şi
cu efectuarea unor activităţi casnice : torsul lânei şi al cânepei, ţesutul
pânzei, diferite împletituri.
Perioada de reforme se încheie odată cu dispariţia împăratului Iosif
al II-lea. Domnii de pământ erau tot mai puţini dispuşi să susţină eforturile
comunităţilor locale, copleşite de obligaţii faţă de ei şi faţă de puterea
centrală. „Valahii, dacă vor să ţină şcolile, să le ţină, dacă nu vor, comitatul
nu-i constrânge la aceasta"10. Primii vizaţi vor fi învăţătorii. într-un raport al
inspectorului districtual de Oradea Alexie Vezilici către împăratul Leopold
al II- lea se menţionează că la sfârşitul lui aprilie anului 1790 comitatul
Arad „a declarat în public nule contractile confirmate ale şcolilor valahe"11.
„Măritul şi luminatul împărat" Francisc I 1791 - 1835 - prin
instrucţiunile Consiliului Locotenenţial din anul 1795 - nu uşurează
eforturile comunităţilor locale, ci amplifică solicitările, ceea ce complică
operaţiunea de încheiere a contractelor cu învăţătorii care vor fi afectaţi. Pe
baza contractului încheiat în anul 1797, s-a plătit învăţătorului 100 de
florini, dar în anii următori contractul a fost considerat oneros şi salariul i-a
fost redus la 80 de florini12. Se intensifică inspecţiile în şcoli, inspecţii
concretizate într-un examen ce viza eficienţa metodelor aplicate evidenţiate
în progresele realizate de elevi, exprimate în calificative - bun, mediocru,
slab, totul raportându-se autorităţii comitatense.
Începutul veacului al XIX- lea aduce o nouă ediţie a Ratio
educationis..Şcolile din comitatul Aradului îşi vor organiza activitatea pe
baza Ordinului 20160 din anul 1806 al Consiliului Locotenenţial care
accentuează dependenţa învăţătorului de domnul de pământ. încep să se
exprime tot mai insistent unele rezerve faţă de pregătirea învăţătorilor.
Preotul local devine director al şcolii. După anul 1805, apare mai multe
instrucţiuni pentru orientarea învăţătorilor în conformitate cu noua legislaţie
şcolară - Regúlele şcolasticeşti care sunt orânduite şi aşezate pentru ţinerea
şi procopseala şcoalelor româneşti celor din Ţara Ungurească ăi din părţile
ei împreunate13.
Necesitatea asigurării unei pregătiri corespunzătoare a învăţătorilor a
determinat înfiinţarea Preparandiei din Arad în anul 1812. Dascălii şcolii şi
alte personalităţi precum Moise
10

Ibidem, p. 31.
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Nicoară îşi intensifică activitatea pentru emanciparea românilor,
antrenând învăţători din tot judeţul Arad precum şi din zona Bocsigului.
Dintr-o relatare a lui Ion Popovici, protopopul Buteniului, reţinem că în anul
1816, Moise Nicoară „a umblat prin protopresbiteratul meu şi prin al
Boroşineului cu dea kilinitele de semnături către clir şi norod”14.
Şcoala din Bocsig a fost înfiinţată în anul 1786, iar în conscripţia din
anul 1791 Bocsigul figura printre cele 63 de localităţi în care funcţiona şcoli
poporale15. Şcoala funcţiona într-un local ridicat pe locul grădinii lui
Grigorie Boşcai, construită din lemn de stejar şi lipită cu pământ. Avea o
singură sală de clasă. învăţătorul locuia aici cu cortelă, adică în incinta şcolii
o cameră închiriată şi plătită de către comunitatea locală.
Primul dascăl care a deservit această şcoală - după încheierea
contractului şcolar din anul 1789 - a fost Matei Bogdanovici, în vrâstă de 46
de ani, care, la data numirii avea 16 ani în învăţământ şi era bine apreciat de
direcţiunea şcolară a Comitatului Aradului. Salariul său se compunea din 86
de florini şi bunuri în natură ca : fân, lemn şi cortela adică locuinţa.
În anul 1797 s-a încheiat un nou contract şcolar prin care locuitorii
comunei s-au obligat să asigure salariul învăţătorului şi să întreţină în bune
condiţiuni localul de şcoală. începând cu acest an, Bocsigul devine- pentru o
perioadă - centru şcolar şi pentru copiii din satele Iercoşeni, Mânerău,
Aldeşti şi Răpsig. Datorită însă faptului că aceste localităţi erau destul de
îndepărtate unele de altele, iar deplasarea copiilor la şcoala din Bocsig era
îngreunată de drumurile impracticabile mai ales iarna, satele respective s-au
văzut nevoite să-şi angajeze, ulterior, învăţători proprii.
Mai departe, în anul 1811 învăţător în Bocsig a fost Paul Popovici,
iar cursurile şcolii erau frecventate de un număr de 12 copii. Şapte ani mai
târziu, în 1818, funcţiona ca învăţător aici Simeon Monyoran ( Mâneran )
originar se pare din Mânerău, care avea Ia acea dată o vechime de elevii
ciclului gimnazial. Construcţia noului local de şcoală, numit „Şcoala Nouă"
a început în anul 1963 şi a fost finalizată în anul 1966, director fiind Ştefan
Gabor, clădirea fiind una dintre edificiile reprezentative ale localităţii
Bocsig.
După construirea Şcolii Noi, pivniţa Şcolii Vechi, unde funcţionase
până atunci cel dintâi laborator de fizică-chimie din cadrul Şcolii din
Bocsig, a fost transformată în atelier de tâmplărie, pentru băieţi şi de
broderie pentru fete. în clădirea Şcolii Vechi au învăţat elevii din ciclul
primar iar în clădirea Şcolii Noi, cei din ciclul gimnazial.
14
15

Vasile Popeangă, op. cit., p. 70-71.
Ibideni, p. 76.
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Şcoala (şcolile) din Bocsig, în vremuri grele, chiar sub stăpânire
străină, au contribuit la luminarea populaţiei locale, au format generaţii de
elevi în spiritul patriotismului, al dragostei de carte şi de ţară.
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Dezvoltarea sentimentului naţional la copii.
De la teatru la mijloacele media
Elena Gherghinescu Ziegler,
Colegiul Monografic Județean Arad

Sentimentul naţional al copiilor români a fost dezvoltat în jurul
Bisericii Ortodoxe, instituţie cu un rol fundamental în istoria şi cultura
română. În jurul bisericilor şi al mănăstirilor au existat din cele mai vechi
timpuri şcoli care au dezvoltat, în conştiinţa copiilor, apartenenţa la poporul
român şi, mai ales, identitatea de limbă şi neam. În modernitate, aceste şcoli,
numite „şcoli poporale”, au fost organizate tot de Biserică, prin implicarea
episcopilor, preoţilor şi învăţătorilor, precum şi a oamenilor de cultură care
au înţeles că numai în acest mod pot ridica poporul în afirmarea identităţii
sale.
În acest proces complex de afirmare naţională a poporului român, un
rol însemnat l-a avut nu doar Biserica, prin întărirea sentimentului religios şi
naţional, ci şi literatura, arta, filosofia şi ştiinţele. În acest context, putem
vorbi despre rolul pe care teatrul l-a avut în devenirea poporului român în
istoria recentă, adică începând cu Unirea de la 1859 şi independenţa statală,
până la Marea Unire de la 1918, continuând cu perioada interbelică,
perioada comunistă şi până la provocările complexe ale lumii actuale.
Pentru a ilustra preocuparea pentru întărirea sentimentului naţional la copii,
voi aminti piesa de teatru a scriitorului Toma Biolan, intitulată Micul
dorobanţ (premieră absolută)1. Această piesă are la baza ei imaginea
ţăranului român care îşi creşte copiii în cinste şi omenie, cu dragoste faţă de
neam. Acţiunea spectacolului ne transpune în timpul Războiului de
Independenţă, la marginea câmpului de bătălie de la Plevna. Doi prieteni,
Obuz şi Cobuz, se hotărăsc să ajute armata română, ocrotiţi de întunericul
nopţii. La început, se furişează în centrul de provizii al turcilor şi sustrag
alimente pentru armata română. Prinzând curaj, încep să care şi muniţie, dar,
după câteva expediţii, sunt prinşi. Doar unul reuşeşte să scape cu viaţă;
celălalt, fiind rănit, moare. Regia spectacolului - Costin Marinescu,
scenografia - Eisele Zoe, muzica - Tatiana Andreicic. Spectacolul şi muzica
au dat posibilitatea ca micuţii spectatori din sală să se simtă „Dorobanţi”, să
1

Adriana Petrică, Caiet aniversar, Teatrul de Marionete Arad -1951 -1981, Tipografia
Arad.
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înveţe pilde de eroism şi patriotism, pasul soldatului, pe care îl exersau până
la autobuz. Spectacolul se juca mult la serbări patriotice, în perioada
comunistă, şi evoca perioada luptei pentru independenţa statală a României.
În urma războiului, România a obţinut independenţă faţă de Imperiul
Otoman. Pe 9 mai, primul ministru - Mihail Kogălniceanu - proclamă
independenţa României. A doua zi, principele Carol I a dat putere de lege
actului prin semnătura sa2. Vedem cum şi prin teatru sentimentul naţional
era dezvoltat în rândul copiilor.
În perioada comunistă, Teatrul de Marionete din Arad, în cinstea
acestor măreţe evenimente din istoria României, organiza spectacole
omagiale cu copii de la diferite grădiniţe, având alături copii de la Palatul
Pionerilor, secţia teatru, secţia muzică şi dansuri populare. Se prezentau
scenete din Moş Ion Roată şi Unirea, scenetă ce a devenit un simbol al
dreptăţii, Dumbrava Roşie, Dan, căpitan de plai, Peneş curcanul, Sergentu,
toate de Vasile Alecsandri. Şi opera poetică a lui George Coşbuc a fost
valorificată: O scrisoare de la Muselim-Selo, Trei, Doamne, şi toţi trei,
Dorobanţul, toate având accente de o vibrantă emoţie patriotică, comoară
sfântă în cultura poporului român.
Cultivarea sentimentului naţional în rândul copiilor a fost realizată şi
prin literatură, prin poveşti cu caracter patriotic şi moralizator. Regina Maria
însăşi scrie 13 poveşti pentru copii, publicate în 1923 sub titlul Cartea de
basme a Reginei Maria. Amintim câteva titluri: Poveşti moralizatoare
creştine, Cartea minunată a Părintelui Simion, Sămânţa înţelepciunii şi
Baba-Alba. Altele sunt poveşti instructiv – optimiste: De coada cometei –
este o iniţiere ludică în astronomie, cu un mesaj moralizator; în povestea
Orfana este zugrăvită în direct experienţa foametei din timpul războiului şi
suferinţa soldaţilor; cea de a 13 - a poveste a volumului este un eseu
autobiografic intitulat Copila cu ochii albaştri3. Dacă ar fi să ne referim la
povestea Orfana, aceasta ne introduce în atmosfera consecinţelor Primului
Război Mondial, care a pregătit drumul spre Marea Unire de la 1918.
Această poveste dezvoltă tema „însingurării”, autoarea accentuând faptul că
drama naţională începe, de fapt, din casa fiecărui soldat român care nu s-a
mai întors de pe front. Cel mai mult au resimţit această însingurare copiii,
pentru că stâlpul casei nu mai era ca să-i sprijine. Orfana Sanda,
protagonista acestei povestiri, ca alţi mii de orfani de război din toate
colţurile ţării, experimentează acelaşi sentiment de însingurare care cere
solidaritate socială şi naţională. Regina Maria, regina Marii Uniri, era
conştientă că memoria eroilor care s-au jertfit pentru ţară trebuie zidită în
2
3

Arhiva Someşană în Studii,Comunicări,Referate, p. 6, Năsăud, 1977.
A se vedea Poveştile Reginei Maria, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2010.
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inimile copiilor, iar cei însinguraţi au nevoie de ceilalţi pentru a întări
unitatea şi coeziunea socială. Crescându-i aşa pe copii, îi învăţăm să
gândească româneşte, să simtă la fel cu oricare alt copil din oricare colţ de
ţară, fiindcă unitatea naţională are la bază jertfa românilor.
După Marea Unire, iau un având considerabil mijloacele media, în
special radioul, ca invenţie tehnică remarcabilă a modernităţii. Educaţia
copiilor prin radio a fost susţinută, în timp, în special de personalităţile
culturii româneşti. Ora copiilor a fost gândită ca o emisiune complexă
dedicată copiilor din ciclul primar şi a debutat la 12 ianuarie 1929, într-o zi
de joi, la ora 18 și 15 minute, la doar două luni şi jumătate de la primul
semnal emis în eter de postul de radio naţional (la 1 noiembrie 1928).
Savantul Dragomir Hurmuzescu a fost primul preşedinte al Societăţii
Române de Radiodifuziune şi a acordat o atenţie specială micilor ascultători.
El era conştient că o ţară nu are viitor fără preocuparea constantă pentru
creşterea sănătoasă a tinerei generaţii în spiritul valorilor naţionale. Şi
personalităţile culturale ale vremii au încurajat acest demers. Petre P.
Panaitescu, Perpessicius, opinau că programele pentru copii trebuie să fie
interesante, atractive, că acasă lângă mamă, bunică, pisică, comod, relaxat,
copilul poate fi instruit şi auditiv. La rândul său, Tudor Arghezi consideră că
„Microfonul va duce la precipitarea reformelor esenţiale din învăţământ” 4.
Prin urmare, în fiecare zi de joi, prichindeii se aşezau în faţa aparatelor de
radio, aşteptând vocea suavă şi cuvintele fermecătoare ale povestitorilor.
Tot la Ora copiilor se prezentau şi evenimente istorice: Unirea de la
1859, Ziua Eroilor, Ziua Victoriei, prelegeri despre folclor pe înţelesul celor
mici. Tot la radio, cu ajutorul actorilor, se interpretează roluri de bunici,
bunicuţe, zâne, iele şi zmei, după cum cerea piesa. În felul acesta, încă din
acele timpuri, pe unda hertziană, în zvon de vers şi cânt, se întâlnesc zânele,
piticii, gr eieraşii, lupul, vulpea, în vraja basmului fără pereche. Aceeaşi
poveste era ascultată şi de copii din Iaşi, Bucureşti, Cluj, Arad sau DrobetaTurnu Severin. Iată cum la aceeaşi oră, copiii din toată ţara erau uniţi în
jurul radioului întru aprofundarea cunoaşterii şi a cultivării sentimentului
naţional.
Începând cu anul 1937, în programul radiofonic pentru copii îşi fac
loc tot mai mult legendele istorice, pildele, minunile firii, reportaje din şcoli
şi mănăstiri. Un apropiat colaborator a fost Victor Ion Popa, care a ridicat
mult valoarea emisiunilor cu glasul său sfătos, inimos, povestind snoave,
poveşti şi tot felul de năzdrăvănii5.
4

A se vedea Răzvan Mocanu, în Rador.
Inspirată după Răzvan Mocanu în Rador. Radioromâniacultural.ro/documentar - 89 de ani
de la prima ediţie a emisiunii „Ora copiilor”
5
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După 1945, emisiunile pentru copii au fost reluate sub alte
denumiri. Peste puţin timp, s-au înfiinţat teatrele de păpuşi, unde copilul era
faţă către faţă cu personajul din piesă. Am o anume sfială faţă de copil,
fiindcă el nu pune întrebări în glumă, întrebările lui sunt întrebări grele, de
multe ori nici nu ştii să răspunzi. Începea o altă lume, lumea vizuală a
copilului preşcolar, este un teritoriu al inocenţei, al purităţii spirituale, o artă
intenţionat naivă. Lumea satului este o lume fecundă a tradiţiilor populare
care, culese de condeie măiestre, se transformă în nemuritoarele basme
culte.
Privind retospectiv la succinta prezentare a preocupărilor care au
avut loc pentru dezvoltarea sentimentului naţional în rândul copiilor, în
decursul timpului, putem spune următoarele:
1. Copilul a reprezentat şi reprezintă prezentul şi viitorul unei
naţiuni;
2. Copilul a reprezentat şi reprezintă un centru al inocenţei şi-al
puterilor spirituale, prin care un neam trăieşte în orizontul spiritualului şi-al
nădejdii de mâine;
3. Copilul a reprezentat şi reprezintă o preocupare majoră în toate
sferele de manifestare ale unui popor, de la literatură, filosofie şi ştiinţă;
4. În ceea ce priveşte teatrul, acesta nu doar că s-a adresat copiilor pe
anume teme care privesc cultura naţională, ci i-a şi integrat pe aceştia în
istoria şi idealurile poporului român, formându-i în frământătura specific
românească;
5. Copilul nu este doar cel care asimilează cultura naţională
exprimată prin teatru, literatură, poezie, artă, ci şi cel care o va exprima în
vremurile ce urmează.
Tocmai de aceea, centenarul Marii Uniri nu poate fi conceput fără
generaţia de azi şi de mâine, care are nevoie în continuare de o formare
neîntreruptă în idealurile şi năzuinţele poporului român.
În loc de concluzii
La 100 de ani după Marea Unire, copilul român se află în faţa unor
provocări colosale, care ţin de păstrarea şi afirmarea identităţii sale. Pe de o
parte, aflat în ţară, este provocat să facă faţă globalizării şi avalanşei
mijloacelor media, care propun spre sinteză o diversitate de culturi şi
mentalităţi, iar, pe de altă parte, născut în diaspora (sunt aproape patru
milioane de români în afara graniţelor ţării), este provocat să-şi recunoască
şi să-şi cultive identitatea şi unitatea cu patria mamă. Astăzi, copiii sunt
provocaţi prin teatru, prin literatură, prin mijloacele media televizate şi online, iar formarea lor în spiritul valorilor româneşti va crea imaginea
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României de mâine. Moştenirea de la 1918 este un dar pe care noi suntem
responsabili să-l transmitem generaţiilor viitoare. Fibra românească, formată
în contextul atâtor provocări istorice, trebuie să vibreze în conştiinţa
românilor la ceas centenar şi să-i determine să-şi înalţe copiii, fie în ţară, fie
în diaspora, în sensul valorilor spirituale, culturale şi naţionale româneşti.
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Comorile ortodoxismului: cele trei monumente istorice din
Hălmagiu
Corina Bejan Vaşca,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, Arad
Between 1st March 1962 and 1st November 1974, when arch priest
Petru Bejan was a priest in Hălmagiu parish, with the approval of The
Direction of Historical monuments and The Board of Plastic Arts, works
have been done to the two Ortodox churches. Between 1968 – 1971 the
Byzantine frescoes of the new church ware revealed and has been
established that the old church with The square altar was built at the end of
the 13th century and the beginning of the 14th century.
In front of this there is The anguish stone where were beaten the
inconvenient Romanians on Sundays because of the Austrian – Hungarian
regime. The consecration of those was made in 11th July 1971 by the Bishop
of Arad, Teoctist Arăpașu.
We Will Further follow the notes of the archpriest Petru Bejan, vicar
at Hălmagiu, site manager and administrator.
Key words: the Direction of historical monuments, church, stone,
Romanian.
Piatra Cinzaiului din Hălmagiu
Ca o dovadă că Hămagiul a fost o dârză vatră românească şi o mare
piatră de care s-a opintit Austro-Ungaria în acţiunile întreprinse pentru a
trece românii la biserica greco-catolică este piatra amintită în titlu (Cinzai =
chin în subdialectul crişan), care se află în faţa Bisericii Voievodale şi pe
care românii erau dezbrăcaţi, întinşi şi bătuţi cu 25 de lovituri. În duminici şi
sărbători, după slujba religioasă, poporul trebuia să fie prezent în curtea
bisericii şi în jurul acelei pietre existentă şi astăzi, când toţi bărbaţii pârâţi că
se opun unirii cu Roma, se revoltă împotriva iobăgiei sau îndeamnă moţii la
luptă pentru drepturile lor etc., erau întinşi pe acea piatră care are lungimea
unui om. Poporul era obligat să privească. Această piatră a fost dorită de un
cetăţean ca să o pună în fundamentul casei, neştiind valoarea ei şi despre
care nu ştiam nici eu, la sosirea în Hălmagiu. Îi mulţumesc şi astăzi
crâsnicului Muntoiu Ioan, care l-a surprins, m-a sesizat şi aflând istoria ei,
am salvat-o şi atunci când s-a pus în discuţie valoarea de monument istoric a
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celor două biserici, am inclus-o şi pe ea în rândul monumentelor istorice.
Muzeul din Alba-Iulia a vrut să o ducă acolo, dar cum şi Biserica
Voievodală în faţa căreia se află este tot monument istoric, în numele
hălmăgenilor şi cu sprijinul P.S. Teoctist, un suflet de mare român, am
păstrat-o în locul ei istoric, în localitatea Hălmagiu.
Am îngrădit-o cu gard, spre a fi ocrotită de pângăreli umane şi de
degradarea vitelor.
(Consemnat la Buteni, 1 martie 1994)
Revenind la bisericile-monument istoric din Hălmagiu, mă opresc
asupra perioadei în care Maria Tereza, neputându-se edifica în urma
rapoartelor dacă românii din Munţii Apuseni au trecut sau nu la uniaţi
(greco-catolici), a trimis o anchetă condusă chiar de episcopul Sinesie al
Aradului să verifice. Pentru câteva săptămâni episcopia Aradului şi-a mutat
reşedinţa la Hălmagiu şi de atunci Hălmagiul a devenit un inel în titulatura
episcopiei Aradului, pe care Prea Sfinţia Sa, episcopul dr. Timotei Seviciu,
teolog şi cărturar de elită, spre cinstea sa, o păstrează şi o duce mai departe,
fiind investit cu titlul de Episcop al Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului.
Ancheta a stabilit că poporul român din Munţii Apuseni nu a trecut la uniaţi
şi Maria Tereza a dispus să li se restituie clădirile bisericilor confiscate în
urma falselor rapoarte. Ca o răzbunare însă pe populaţia dârză a
Hălmagiului, lor nu le-a restituit biserica, deşi nu există în Hălmagiu
credincioşi greco-catolici. Hramul acestei biserici este „Adormirea Maicii
Domnului”. Edificată la sfârşitul secolului al XIII-lea, are altarul pătrat,
tipul bisericilor epocii. Prin decretul Mariei Tereza, această biserică a fost
luată de la ortodocşi şi dată uniaţilor din Baia de Criş, pentru că în Hălmagiu
nu era niciun suflet greco-catolic. În 1948 a revenit Parohiei Ortodoxe
Române din Hălmagiu.
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Biserica Voievodală din Hălmagiu, judeţul Arad.
Hramul „Adormirea Maicii Domnului”. În faţa ei este situată „Piatra
Cinzaiului” (chinului)
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Noua biserică ortodoxă română a Hălmagiului. 1740-1760
Hramul Naşterea Maicii Domnului – Sfânta Mărie Mică, 8
septembrie
Clădirea acestei biserici, din cele ce am observat cu ocazia lucrărilor
efectuate la ea în perioada 1968-1972, când în cadrul aprobărilor Direcţiei
Monumentelor Istorice Bucureşti în măsura legilor, am scos de pe pereţii
laterali la lumină picturile-fresce bizantine de o frumuseţe rară şi de o
valoare artistică inestimabilă, a suferit pe la 1860 noi modificări interne.

Biserica monument istoric, sfinţită în 11 iulie 1971, de către Episcopul
Teoctist al Aradului Hramul „Naşterea Născătoarei de Dumnezeu”,
8 septembrie
De aceea în şedinţa Consiliului parohial de preluare şi instalare a
mea, în prezenţa protopopului Ioan Popa şi a fostului paroh, protopop Ştefan
Bogdan, le-am declarat: „Clădirea aceasta este o biserică „monument
istoric”, umbrită de lucrările care s-au făcut după aceea. Podoaba
strălucitoare a frescelor picturii bizantine a supărat stăpânirea austro-ungară
şi cu un secol mai târziu, pe la 1860, au astupat frescele cu tencuială spre a
se mări geamurile, uşa, a se ridica pereţii cu 30 de centimetri şi a se demola
tavanul cu pictură pentru ridicarea unei bolţi. Mult nu va mai fi aşa. Vom
da haina de strălucire ca şi din exterior privită şi din interior să apară în
adevărata sa valoare ca Duhul lui Dumnezeu să ajute celor ce vor sluji şi
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celor ce se închină în ea să se întoarcă acasă cu mireasma de curăţenie a
Vameşului.” Imediat după începerea activităţii pastorale, paralel cu cele
spirituale, m-am ocupat şi de problema lucrărilor necesare pentru a scoate în
evidenţă valoarea artistică a bisericii. Enoriaşii m-au susţinut şi şi-au
convins copiii aflaţi în diferite oraşe să-i ajute. Toţi erau cu suflet curat şi
favorabili realizării celor necesare în acest scop, aprobând şi
împuternicindu-mă să fac cele necesare începerii lucrărilor. Ţinând cont că
şi biserica veche în faţa căreia era Piatra Cinzaiului are valoare de
monument istoric, am făcut un deviz pentru repictarea bisericii din 1740.
Am arătat ceea ce am spus anterior, că există pictură în frescă executată de
pictorii Radu şi Gheorghe de mare valoare artistică şi istorică, sub stratul
aplicat mai nou.
Ştiam că România are o Direcţie a Monumentelor Istorice de care
trebuie ţinut cont. De aceea Devizul pe care Episcopia l-a înaintat a fost
trimis acestei Direcţii. Monumentele istorice au respins devizul şi ne-au
îndrumat spre un pictor cu autorizaţie care să se deplaseze la faţa locului şi
să constate:
1. dacă sub tencuială se află un strat de pictură într-adevăr;
2. în ce stare se află acea pictură şi dacă se poate consolida sau
menţine cum este.
Imediat m-am deplasat la Bucureşti la Consiliul artelor plastice de
care depindeau lucrările de pictură bisericească, precum şi pictorii
restauratori. Dintre câţi pictori restauratori am întâlnit acolo, am convenit la
înţelegere cu pictorul A. Avachian, care după câteva zile s-a deplasat la
Hălmagiu, făcând cercetările şi sondajul necesar. Concluzia lui a fost cea
spusă de mine anterior, că sub tencuială se află un strat de pictură în frescă
pe toată suprafaţa interioară şi exterioară a bisericii. Că această pictură are
spărturi făcute ca să prindă pe perete tencuiala ulterioară. Pictura are o mare
valoare artistică şi vechime istorică. Dezvelirea acestei picturi nu se poate
executa decât cu specialişti autorizaţi pentru Monumentele istorice.
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Fotografie realizată de pictorul A. Avachian în gara Vârfuri,
unde îl aşteptam. 1965
După ce pictorul A. Avachian a depus raportul său la Consiliul
artelor plastice am primit răspunsul:
1. pe pereţii laterali, după dezvelire, nu se va putea aplica pictură
nouă, ci se va consolida cea existentă, conform celor raportate de pictorul A.
Avachian.
2. pe iconostas nu se va admite executarea altei picturi. S-a
constatat că pe iconostas există două picturi suprapuse dar nu se pot dezveli
căci iconostasul este acoperit cu un strat subţire de soluţie a cărei compoziţie
nu o cunoaştem. Iconostasul este din zid.
3. bolta nu are pictură pentru că aceasta a fost distrusă complet
când s-au ridicat pereţii cu circa 40 de centimetri.
4. pe boltă se poate aplica pictură nouă, dar la care să se ţină cont
de frescele de pe pereţi ca să nu fie mare discordanţă între ele.
Am plecat din nou la Bucureşti, la Consiliul artelor plastice, cerând
asigurarea fondului financiar pentru dezvelirea frescelor, această lucrare
fiind considerată în interesul statului şi nu al parohiei. După mai multe zile
de discuţii cu membrii Consiliului artelor plastice şi la intervenţia şefului
Serviciului Tehnic din Ministerul Cultelor, inginerul Mititelu, pe care-l
cucerisem în favorul nostru, ca şi după atitudinea arhitectului Andrei
Pănoiu, secretarul Consiliului artelor plastice, s-a ajuns să ne aprobe
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Consiliul artelor plastice suma de 20000 (douăzeci mii) de lei pentru
dezvelirea frescelor. Eu am fost numit conducătorul şantierului şi gestionar
faţă de Stat, urmând ca după executarea lucrărilor să prezint dosar legal
Consiliului artelor plastice, cu acte legale. Iar suma necheltuită să o restitui
personal, când mă prezint la Bucureşti, în contul de gestiune al Consiliului.
Banii i-am primit prin livrare. După formele făcute am încredinţat
lucrarea domnului Avachian A., cu preţul legal pentru metri pătraţi dezveliţi
şi după măsurarea reală. Nu îmi mai amintesc acum suma, dar ştiu că am
mai restituit economia de circa 5000-6000 de lei (dosarul copie este la
biserica Hălmagiului).
Formele legale pentru angajarea lucrărilor de pictare a bolţii care nu
mai avea pictură
Terminând lucrările de dezvelire a frescelor de pe pereţii interiori şi
câteva tablouri de pe cei externi, sub Sfântul Altar, am acţionat pentru
obţinerea altor forme legale să pictăm bolta. Consiliul parohial ca şi întreaga
obşte a credincioşilor au fost foarte hotărâţi să pictăm bolta şi s-au angajat
să suporte ei prin contribuţii benevole, costul devizului şi executarea
picturii. Când am fost la Bucureşti pentru fresce am tatonat terenul pentru
obţinerea unor ajutoare şi pentru pictura de pe boltă, la jumătatea sumei din
costul lucrărilor. Am obţinut două ajutoare a câte de 20000 de mii de lei de
la Departamentul Cultelor cu sprijinul domnului inginer Mititelu. La
concursul publicat pentru executarea bolţii pe baza devizului executat de
domnul Avachian A., care nu a voit să se angajeze şi la pictarea bolţii, fiind
mai în vârstă, am primit mai multe oferte scrise. Noi am acceptat pe cea a
pictorului cu autorizaţie pentru monumentele istorice, ieromonahul Ciobanu
Gheorghe din Bucureşti, care a avut ca asociat pe Gheorghe Trăsculescu, cu
aceeaşi calificare. Aceştia mi-au fost recomandaţi de domnul Avachian, ca
unii care au lucrat cu dânsul. Ne-am înţeles excepţional şi am fost deplini
mulţumiţi de lucrările executate.
La executarea picturilor pe boltă, când eram spre sfârşit, eu am
suferit un mare accident. Ajutând pictorii să coboare un etaj de pe etajul
schelei, am călcat pe capătul unei scânduri şi am dezechilibrat scândura de
sub picioarele mele care era mult ieşită de sub suport. Am căzut pe spate, la
fel şi scândura peste mine. Scândura m-a zgâriat doar puţin peste faţă, dar
necazul a fost că prin această cădere mi s-a zdrobit vertebra a treia din
coloană. A trebuit ca timp de trei luni să port un cojoc de ghips, de la gât
până la şezut. Mulţumesc Bunului Dumnezeu că m-am refăcut şi că nu a
avut urmări asupra sănătăţii mele.
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(Buteni, 3 martie 1994)
Sfinţirea picturii noi. 11 iulie 1971
Trebuie să mărturisesc că pe parcursul acestor ani şi a lucrărilor
desfăşurate nu numai la biserica din Hălmagiu, ci şi în satele aparţinătoare,
Prea Sfinţia Sa Episcop Teoctist, lunar apărea ca un fulger la casa parohială
sau la biserică, urmărea desfăşurarea lucrărilor şi apoi mă lua prin satele de
munte ale parohiei pentru a pune piatră de temelie unde nu erau bisericuţe
sau pentru a repara pe cele existente. Venea cu maşina episcopiei până în
Hălmagiu, dar, întrucât satele erau pe dealuri, nu existau drumuri, se
întâmpla să urce şi în drezina care transporta lemne sau în căruţă pentru a fi
prezent şi a vedea personal ce se face. A sosit după toate acestea şi ziua în
care să ne bucurăm împreună cu credincioşii Hălmagiului de munca şi
strădaniile noastre. Într-o măreaţă manifestare religioasă şi naţională, spun
bătrânii că n-a mai adunat Hălmagiul aşa mulţime din vremea lui Avram
Iancu, în luna iulie, 11, a anului 1971 s-a făcut sfinţirea bisericii după
dezvelirea frescelor zugravilor Radu şi Gheorghe din Craiova. După unele
documente cercetate anterior se pare că pictorul Gheorghe ar fi fost de
origine transilvăneană, acest lucru dovedind legăturile spirituale de limbă şi
credinţă, cu atât mai mult, între Transilvania şi Muntenia.
Mărturia executării frescelor pe pereţii laterali de către zugravii
Radu şi Gheorghe în jurul anilor 1740 a fost o placă mică de marmură
aplicată pe peretele interior din partea dreaptă a Proscomidierului. Aceea era
incompletă, în bucăţi, dar s-a putut descifra conţinutul ei.
În locul ei, pictorul Ciobanu Gheorghe a consemnat ca documentaţie
istorică, tot pe acel loc din Proscomidier, atestarea distrusă. De remarcat şi
de mare valoare din scenele frescelor de pe pereţii laterali este scena
„Judecata Dumnezeiască a lumii la sfârşitul acestui veac”, aflată pe peretele
stâng-apus al Naosului, după scene din „Divina Comedie” a lui Dante.
Această scenă rar se află zugrăvită în bisericile transilvănene.
Sfinţirea bisericii s-a săvârşit de Prea Fericitul Patriarh al României
Teoctist Arăpaşu, la acea dată Episcop al Aradului, Ienopolei şi
Hălamgiului, moldovean la origini, al optulea fiu din cei nouă ai părinţilor
săi. Acesta de mic copil a simţit chemarea dumnezeiască, cum am arătat
înainte, intrând de la 13 ani în cinul monahal, în care a învăţat trăirea
deplină în ortodoxie, trăire pe care ne-a insuflat-o şi o insuflă tuturor
credincioşilor.
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Episcopul Teoctist al Aradului binecuvântând credincioşii
în timpul Sfintei Liturghii - 11 iulie 1971

Soborul liturgic a fost format din Prea Fericitul de azi, Episcopul
eparhial al Aradului atunci, Teoctist, asistat de Î.P.C.S. iconom stavrofor
protopop Ioan Borza; subsemnatul, iconom (stavrofor, după această sfinţire)
Petru Bejan; Î.P. Cuviosul protosinghel stavrofor Nichita Coroiu, originar
din Hălmagiu, preoţii din jurul Hălmagiului. Diacon ceremonial episcopal a
fost Ioan Bej. Cu acest prilej a fost hirotonit şi un diacon.
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11 iulie 1971, Hălmagiu
Prea Sfinţitul Episcop Teoctist în momentul hirotonirii întru
diacon al tânărului Orest Popovici din Moldova
Sfânta Liturghie s-a slujit în curtea spaţioasă a bisericii. La
priceasnă, subsemnatul am făcut un raport detaliat care a cuprins: date
istorice ale locului; punctul de rezistenţă religioasă în perioadele de asuprire
naţională, religioasă, politică şi socială; centrul de luptă naţională al Craiului
Munţilor, Avram Iancu şi legăturile lui cu Hălmagiul; localitatea în care a
poposit domnitorul Mihai Viteazul în drumul său spre cucerirea Ardealului.
Am cuprins apoi epoca luptelor religioase pentru unirea românilor din Ţara
Moţilor cu Roma, cum s-a ajuns că Hălmagiu a devenit un „inel în titulatura
Episcopiei Aradului” şi la construcţia acestei biserici, după ce Maria Tereza
a închis Biserica Voievodală. Am ajuns la această zi cu sprijinul şi
încurajarea părintelui episcop Teoctist, căruia îi aducem sincere mulţumiri.
Am amintit instituţiile de stat şi bisericeşti cu sprijinul lor moral şi material
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şi nu în ultimul rând, jertfa bunilor enoriaşi, bărbaţi şi femei ai Hălmagiului
şi ai satelor aparţinătoare, care mi-au fost alături de la primele mişcări şi
până la capăt, acordându-mi toată încrederea şi sprijinul lor material şi
moral.

Protopop Petru Bejan prezentând raportul despre activitatea pentru
punerea în valoare a frescelor bizantine
În încheiere, am mulţumit lui Dumnezeu că ne-a adus şi la aceste
clipe de bucurie duhovnicească în această zi luminată de soarele lunii iulie,
iar mie personal mi-a adus împăcarea sufletească şi nedreptatea s-a
transformat în bucurie mare pentru mine. Slăvit să fie numele Domnului de
acum şi până în veac. Amin!
Părintele episcop Teoctist a luat cuvântul, aducându-ne sincere şi
calde mulţumiri că l-am invitat şi a putut fi astăzi în mijlocul nostru în
această măreaţă şi sfântă sărbătoare a noastră şi misiune a Prea Sfinţiei Sale.
Sufletul său de moldovean nu a putut trece peste aspectul muceniciei acestei
clădiri, suferit din partea vrăjmaşilor neamului românesc şi ai Bisericii
Mame a poporului nostru român. Căci ce altceva sunt, începând cu salba de
mănăstiri voievodale ale Moldovei şi până la bisericuţele ridicate în cătunele
Munţilor Apuseni, decât dovezi că neamul românesc a fiinţat prin ele, a
învăţat limba românească aici şi şi-a dezvoltat conştiinţa de neam român şi a
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transmis-o din generaţie în generaţie. A apreciat cum s-a putut ajunge ca
această biserică să apară în starea actuală, cu înfăţişarea adevărată de „Casa
Tatălui nostru Ceresc”. A apreciat instituţiile de stat şi bisericeşti, sprijinul
lor moral şi material şi nu în ultimul rând, al bunilor enoriaşi, bărbaţi şi
femei hălmăgeni, din Leştioara şi Câmpul Tisei care împreună formează
această Parohie a Hălmagiului. A apreciat măestria celor doi zugravi înfrăţiţi
care au trecut Carpaţii pentru a realiza aceste fresce, dovezi ale legăturii
spirituale a sufletului românesc, nedespărţit de lanţul Carpaţilor şi nici de
opreliştile graniţelor temporare din cauza dominaţiei altor neamuri.
Subliniind încă o dată această dovadă, că hotarele dintre sufletele îngrădite
în spaţiu pot fi depăşite de fraţii care se iubesc, se caută şi se ajută. A
apreciat cu sinceritate eforturile ce s-au făcut pentru această biserică şi a
scos în evidenţă meritul credincioşilor care fără cea mai mică îndoială l-au
ascultat şi urmat pe păstorul lor în lupta dusă pentru slava bisericii
neamului.
Credincioşii din Hălmagiu, Leştioara şi Câmpul Tisei care formau
Parohia Hălmagiului, locuind la distanţe mari, au hotărât ca la sfârşit să
organizeze o masă comună. Pentru persoanele oficiale în număr de cincizeci
s-a servit masa în casa parohială. Pentru credincioşi, care au fost în jur de
trei mii de persoane s-a pregătit în curtea bisericii, în partea cu pajişte
dinspre vale. S-a organizat un comitet coordonator format din credincioşii
celor trei localităţi, fiecare cu atribuţii bine stabilite; s-au montat mese cu
bănci care cuprindeau serii de câte 350 de persoane. A fost angajat un
bucătar cu ajutoare din rândul credincioaselor care au venit în număr
impresionant la muncă. S-au cumpărat doi viţei mai mari, la doi ani, restul
alimentelor precum şi prăjiturile le-au asigurat femeile de la gospodăriile
lor. La fiecare rând de mese, erau repartizate persoane cu roluri precise, fără
a se amesteca în al altora. Meniul a fost: tocăniţă de văcuţă – felul întâi şi
felul doi – prăjituri din cele mai felurite şi speciale. Toate au fost la
discreţie, nu cu porţia. Pentru a nu se simţi nimeni marginalizat, servirea s-a
făcut concomitent la toate rândurile de mese; la schimbarea seriei, mesele se
curăţau rapid, se punea veselă curată şi se proceda la fel cu servitul, până
când toţi cei prezenţi au luat masa.
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Prea Sfinţia Sa Teoctist la masa oficială, după sfinţirea bisericii şi
preoteasa Ecaterina Bejan
Prea Sfinţia Sa a fost înconjurat de grupuri de credincioşi din
Hălmagiu, precum şi de copiii sau nepoţii lor veniţi să fie împreună cu
bătrânii la sărbătoarea bisericii lor. În cele din urmă, a venit o delegaţie de
credincioşi care l-a condus la casa parohială pentru a lua masa în prezenţa
protopopilor, preoţilor şi membrilor Consiliului parohial. Binecuvântând pe
toţi şi slăvind pe Dumnezeu pentru cele dăruite şi pentru ajutor în
terminarea lucrărilor, s-a încheiat sărbătoarea din 11 iulie 1971.
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La plecare, după sfinţirea bisericii Hălmagiu.
Biserica Voievodală. Hramul „Adormirea Maicii Domnului”
Terminând cu biserica nouă şi având şi eu şi credincioşii o mare
mulţumire, ştiind acum şi la ce uşi pot să bat pentru a realiza mai mult, am
plecat din nou la Bucureşti, acţionând pentru Biserica Voievodală, zidită la
începutul secolului al XIII-lea, conform celor declarate de membrii
Consiliului Monumentelor Istorice. Aceştia vizitaseră şi Biserica
Voievodală, când au venit pentru biserica nouă, în frunte cu dr. Vasile
Drăguţ, critic de artă şi director al Consiliului.
Cu acest prilej, am obţinut aprobarea pentru deplasarea unei comisii
de specialişti, care să facă săpături în interiorul şi exteriorul bisericii şi să
sondeze dacă există pictură sub stratul de tencuială. S-au făcut săpături întâi
în interior, unde s-a constatat existenţa celor trei morminte suprapuse. În
Sfântul Altar s-a găsit un mormânt care pare să fie al Voievodului Moga,
căci s-au descoperit şi unele obiecte care au dus la această concluzie,
inclusiv unele monede care atestau data istorică. Obiectele găsite le-au
reţinut membrii echipei de cercetători din Bucureşti.
S-au făcut apoi săpături în jurul bisericii, cu sondaje în toată curtea.
Au găsit morminte şi rămăşiţe omeneşti care i-au condus la concluzia că
cimitirul a fost în jurul bisericii. Tot această delegaţie a făcut câteva sondaje
pe pereţii bisericii care au dovedit existenţa a două straturi de pictură-frescă,
toate piesele fiind lucrate în formă ovală, de o deosebită frumuseţe. S-au
depistat locuri şi forma în zid a ferestrelor, care sunt mici, cu arhitectură de
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ondulări ovale, care erau umplute cu piatră şi tencuite pentru a fi ascunse.
Echipa de arhitecţi care au venit la faţa locului după aceste sondaje, sub
conducerea lui dr. Vasile Drăguţ, l-a avut în frunte pe episcop dr. Visarion
Aştileanu, noul Episcop al Aradului, după plecarea P.S. Teoctist ca
mitropolit al Olteniei. Noul Episcop al Aradului, licenţiat şi doctor în
teologie la Roma, un rafinat cunoscător în domeniul artei, a aflat de la
criticul de artă Vasile Drăguţ că picturile sunt de o valoare inestimabilă şi
după primele cercetări crede că pot sta alături de cele mai valoroase picturi
din ţara noastră. De aceea i-a spus că trebuie să le dezvelim şi să le ocrotim,
să le conservăm pentru a fi expuse cunoaşterii tuturor iubitorilor de artă
bisericească. În această comisie erau patru arhitecţi bărbaţi şi o femeie care
s-a exprimat: „Această clădire are vechimea de la sfârşitul secolului al XIIIlea şi începutul secolului al XIV-lea. Dovada cea mai grăitoare ne-o dă
forma pătrată a Altarului pentru că acesta era stilul bisericilor construite în
acea perioadă”.
În concluzie, eu am cerut ca şi clădirea aceasta, cu cele cuprinse în
interior şi cimitirul din grădină să fie obiectul unei noi acţiuni care să le
pună în evidenţă. Au fost de acord, mai ales că datele aduceau istorica şi
reala existenţă aici a Voievodului Moga. Pentru aceasta trebuia deschis un
şantier mixt, care să cerceteze amănunţit şi să scoată în valoare toate
acestea.
Nu mult după aceasta, şantierul Monumentelor Istorice ce lucra în
oraşul Pâncota a primit dispoziţie să ia măsuri de a deschide şi încadra şi un
paznic la această biserică. Consilierul economic Popa Ioan de la Episcopia
Aradului mi-a spus: „Părinte Bejan, am fost încunoştiinţaţi că Direcţia
Monumentelor Istorice din Bucureşti a distribuit pentru şantierul de la
Biserica Voievodală din Hălmagiu, suma de 700.000 (şapte sute mii) de lei.
Lucrările vor fi conduse şi gestionate de şantierul Monumentelor Istorice
care lucrează în Pâncota”.
La scurt timp după aceastea eu m-am transferat din Hălmagiu la
Parohia oraşului Sebiş, judeţul Arad, aflată la cinci kilometri de comuna
natală unde îmi aveam familia şi rudele, Buteni. Până la plecarea mea doar
atât s-a realizat. Pentru alegerea paznicului nu m-a consultat nimeni şi nici
nu m-a încunoştiinţat. Nemaiavând calitate oficială în Hălmagiu, am lăsat şi
am aşteptat să fiu informat ca să mă pot bucura şi eu că se lucrează. O tot
aştept. Preotului căruia i-am predat Hălmagiul, inclusiv Muzeul Bisericesc
aflat la intrarea în curtea bisericii noi, cu un inventar exact şi numele
donatorilor, i-am spus să ia contact imediat cu şeful şantierului din Pâncota.
În timp, am aflat că nu s-a mai ocupat nimeni de problema aceasta şi până în
prezent situaţia a rămas acolo unde am lăsat-o eu.
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Turismul și rolul său în economie
Adina Maria Moțica,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Turismul, una dintre cele mai importante activități economice din
lume, reprezintă un fenomen economico-social, un promotor al globalizării
și un factor al dezvoltării durabile.
Receptiv la prefacerile civilizației contemporane, turismul evoluează
sub impactul acestora, dinamica sa integrându-se procesului general de
dezvoltare. La rândul său, prin vastul potențial uman și material pe care îl
antrenează în desfășurarea sa, ca și prin efectele benefice asupra domeniilor
implicate, turismul acționează ca un factor stimulator al progresului și
dezvoltării. Multiplele sale conexiuni și implicații în plan economic, social,
cultural și politic, rolul său activ în societate pe de o parte și transformările
sale ca fenomen pe de alta, argumentează actualitatea preocupărilor pentru
cunoașterea conținutului turismului, a sensibilităților și incidentelor sale,
pentru descifrarea mecanismelor de funcționare. În acest context, se înscriu
și eforturile specialiștilor privind definirea, cu rigurozitate științifică, a
sistemului categorial integrat turismului, a interdependentelor cu celelalte
componente ale economiei, de cuantificare a efectelor sale.
Schimbările majore din economia mondială, concretizate în creșteri
semnificative ale producției în fiecare țară, dar și în reducerea barierelor
politice și comerciale dintre țări, au condus, după 1980, la o evoluție
explozivă a numărului călătoriilor și a țărilor participante la circulația
turistică, intensificând comunicarea în acest domeniu și sporind nevoia de
informații având caracter turistic.
Pe de altă parte, creșterea numărului și diversificarea tipologică a
celor implicați în organizarea și gestionarea călătoriilor – administrații
naționale de turism, organisme profesionale, colectivități locale, institute de
cercetare – precum și realizarea obiectivelor lor vizând evaluarea piețelor,
determinarea eficienței campaniilor comerciale, orientarea investițiilor,
valorificarea resurselor, și altele au accentuat cererea de informații turistice.
A avut loc, în acest context, o lărgire a surselor de date, dar care
utilizau concepte diferite; ca urmare, au apărut dificultăți în cunoașterea și
evaluarea cu rigurozitate a fenomenului turistic, s-au diminuat sensibil
posibilitățile realizării unor comparații internaționale relevante.
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Turismul, sub diferitele sale forme, a cunoscut o dezvoltare și o
diversificare accentuată în ultimele decenii, astfel încât, la începutul
secolului XXI este considerat ca unul dintre cele mai dinamice domenii ale
civilizației actuale. Argumentul principal îl reprezintă permanenta
transformare, ca urmare a adaptării fenomenului turistic la cerințele
economice mondiale de globalizare și dezvoltare durabilă a sectorului
serviciilor. Schimbările din domeniul turismului sunt rezultatul derulării
unui proces continuu de înnoire cantitativă și calitativă în principal a ofertei
turistice și a motivațiilor care au determinat alegerea practicării activităților
și a destinațiilor turistice.
Multiplicarea formelor de turism, derularea mai profundă și
accelerată a activităților turistice au avut ca efect valorificarea și
promovarea zonelor turistice în condițiile protecției, conservării și
ameliorării mediului, adică a respectării unor principii de dezvoltare
durabilă.
Una dintre recomandările făcute României, în cadrul unui interviu
televizat, de către reputatul profesor american Philip Kotler, de la Kellog
School of Management, Northwestern University, în luna mai 2005, cu
prilejul Conferinței susținute la Palatul Parlamentului, a fost, pe lângă
creșterea exporturilor, sporirea investițiilor în anumite domenii și cea
referitoare la „atragerea a cât mai mulți turiști”, adăugând faptul că turismul
poate deveni un domeniu reprezentativ pentru România, mai ales în
contextul actual european.
Un argument în plus, dacă mai era nevoie, pentru a considera
turismul unul dintre sectoarele prioritare ale economiei și chiar dacă
afirmația aparține unui „om de marketing”, aceasta vine în sprijinul
specialiștilor din turism care susțin rolul important al turismului în cadrul
procesului economic, prin resursele pe care le antrenează și prin conexiunile
cu celelalte ramuri ale economiei naționale.
Un alt mare economist, de data aceasta român, respectiv
academicianul N.N. Constantinescu, în lucrarea sa „Reforma și redresare
economică” referitor la domeniile mari ale economiei naționale, afirma în
anul 1997, faptul că „structura pe ramuri a economiei naționale de care
avem nevoie este industrie-agricultură-turism competitive”.
Părerile referitoare la turism și rolul lui în plan economic, pot
continua, iar opiniile fiind pe deplin îndreptățite și aparținând unor
recunoscuți și experimentați observatori ai procesului economic, acestea
devin chiar argumente ale studierii fenomenului turistic românesc, mai ales
că, dacă pe plan mondial analiștii consideră că este sectorul cu cea mai
rapidă dezvoltare, se impune ca și în România să i se acorde o mai mare
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importanță (în sensul dezvoltării, modernizării și promovării acestuia) într-o
perspectivă apropiată.
În plus, realitatea arată că turismul a devenit unul dintre cele mai
vaste fenomene sociale ale anilor noștri, cu implicații importante asupra
economiilor naționale ale multor țări, precum și asupra relațiilor economice
internaționale, acest fapt fiind determinat și de creșterea timpului liber ca
rezultantă a nivelului general de dezvoltare economică, socială, culturală,
turismul putând deveni o modalitate importantă de folosire a acestuia.
În sprijinul acestei idei, putem aminti evoluția timpului liber în
decursul a două secole, respectiv, dacă în 1800 acesta era de 3 ani (8%), în
anul 2000 a ajuns la 19 ani (27%), crescând bineînțeles și durata medie de
viață de la 36 ani la 72 ani, pe aceleași perioade, calculele fiind făcute după
datele prezentate de Roger Sue în lucrarea „Vers une sociėtė du temps
libre?”, Presses Universitairea de France.
În fapt, turismul, văzut ca ansamblu de relații și fenomene care
rezultă din deplasarea și sejurul persoanelor în afara domiciliului lor, atâta
timp cât acestea nu sunt motivate printr-o stabilire permanentă și activitate
lucrativă oarecare, este un fenomen social-economic nou care a pătruns cu
adevărat în realitățile cotidiene după cel de-al doilea război mondial, mai
exact începând cu anii 1960, după profundele transformări realizate în plan
social-economic, respectiv: introducerea automatizării, industrializarea
agriculturii, modernizarea mijloacelor de transport etc., toate acestea
determinând industrializarea societății omenești la scară planetară.
Societățile industrializate sunt caracterizate printr-o profundă
concentrare a populației în centre urbane, în cadrul cărora, pe suprafețe
restrânse, se înregistrează aglomerări de diferite activități (industriale, de
construcții, de transport etc.), care la un anumit moment creează nevoia de
evadare, de schimbare radicală a mediului, de trecere de la culoarea
preponderent „gri-cenușiu” (construcții, asfalt) la preponderent „verde”
(natura).
Sintetizând, se poate afirma că, printre factorii favorizanți în
extinderea practicii turistice se remarcă:
- creșterea timpului liber determinat de sporirea productivității
muncii;
- dezvoltarea transporturilor, permițând deplasarea în scopuri
turistice mai ușor și mai puțin costisitor;
- agresivitățile tehnologice și cele de ordin nervos asupra oamenilor
cauzate de societatea modernă;
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- transformarea turismului într-un punct forte al vieții sociale, în timp
ce în secolele precedente era un subprodus accesoriu al altor motivații
pentru călătorii: descoperiri științifice, pelerinaje, cuceriri militare.
Un număr tot mai mare de țări dezvoltate sau mai puțin dezvoltate,
au descoperit posibilitățile și perspectivele acestei activități conștientizând-o
ca pe o resursă suplimentară în echilibrarea schimburilor externe și în
crearea unei imagini la nivel mondial.
Privit prin prisma conținutului său și în corelație cu ansamblul
economiei naționale, turismul acționează ca un factor stimulator al
sistemului economic global. Desfășurarea călătoriei turistice presupune o
cerere și, respectiv, un consum de bunuri și servicii specifice, ceea ce
antrenează o creștere în sfera producției acestora. Totodată, cererea turistică
determină o adaptare a ofertei, care se materializează, între altele, în
dezvoltarea bazei tehnico-materiale a acestui sector și, indirect, în
stimularea producției ramurilor participante la construirea și echiparea
spațiilor de cazare și alimentație, modernizarea rețelei de drumuri, realizarea
de mijloace de transport, de instalații pentru agrement.
Turismul este nu numai creator de PIB, ci are și o contribuție
importantă la realizarea valorii adăugate. Prin specificul său – activitate de
servicii, consum mare de muncă vie, de inteligență și creativitate – turismul
participă la crearea într-o proporție superioară ramurilor apropiate din
punctul de vedere al nivelului de dezvoltare.
Turismul are, totodată, și un important efect de antrenare, de
stimulare a producției în alte domenii, rezultat al caracterului său de ramură
de interferență și sinteză. Studii elaborate în acest sens au evidențiat că
activitatea unor ramuri este determinata în mare parte de nevoile turismului.
De exemplu, în Marea Britanie, 42% din activitatea din hoteluri și
restaurante, 25% din serviciile culturale și recreative, 23% din transporturi
și serviciile legate de călătorie, 3% din comerțul cu amănuntul sunt generate
de turism.
În conexiune cu dezvoltarea și modernizarea economiei unei țări,
turismul se manifestă și ca un mijloc de diversificare a structurii acesteia.
Astfel, nevoia de adaptare la cerințele turiștilor favorizează, pe de o parte,
apariția unor ramuri (activități) specifice: industria agrementului, transportul
pe cablu, agențiile de voiaj, producția de artizanat și, pe de altă parte,
imprimă dimensiuni noi unora dintre ramurile existente: agricultura,
industria alimentară, construcții, transporturi, servicii culturale.
Turismul reprezintă, totodată, o cale de valorificare superioară a
tuturor categoriilor de resurse și, în mod deosebit, a celor naturale – altele
decât cele tradiționale – și/sau a celor de mici dimensiuni. Elemente cum
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sunt: frumusețea peisajului, calitățile curative ale apelor minerale sau
termale, condițiile de climă, evenimente cultural-artistice, monumente de
artă, vestigii istorice, tradiția populară își găsesc cea mai bună valorificare,
în unele situații chiar singura, prin intermediul turismului. Mai mult, în
cazul comercializării acestor resurse în turismul internațional se asigură un
spor de venit, rezultat al costurilor comparative (de producție) mai mici pe
piața internă față de cea internațională. De asemenea, fașă de alte ramuri
dominate de economiile de scală, turismul se poate dezvolta și prin
exploatarea resurselor de mici dimensiuni, dispersate, fiind, din acest punct
de vedere, o componentă importantă a economiilor locale.
Consecință firească a acestor efecte, turismul este capabil să
provoace mutații în dezvoltarea în profil teritorial; din acest unghi, el este
considerat o pârghie de atenuare a dezechilibrelor interregionale, privite la
scară națională sau mondială, o soluție pentru prosperitatea zonelor
defavorizate, un remediu pentru localitățile dezindustrializate.
Pe lângă incidentele asupra economiei regiunilor și zonelor
receptoare de turiști, rezultate din atragerea lor în circuitul de valori,
dezvoltarea turismului are consecințe asupra geografiei acestora, asupra
urbanizării și construcției de locuințe, amenajării de drumuri, realizării de
servicii publice. El favorizează, de asemenea, utilizarea pe plan local a
diferitelor resurse, a disponibilităților de forță de muncă.
Efectele economice ale turismului îmbracă și alte forme de
manifestare; dintre acestea, se impune a fi menționată contribuția sa la
asigurarea unei circulații bănești echilibrate realizată deopotrivă pe seama
turismului intern și internațional. Astfel, în cazul turismului intern, prin
cheltuielile făcute de turiști pentru procurarea de bunuri și servicii specifice,
este redată circulației o parte din veniturile obținute de aceștia; se realizează,
în acest fel, o echilibrare a cererii solvabile cu oferta (producția), atenuânduse presiunile inflaționiste. Pe de altă parte, produsele turistice mai rafinate,
mai complexe, presupun, din partea turiștilor, cheltuieli mai mari față de
consumurile casnice; cu alte cuvinte, preluarea unei părți din veniturile
populației sub forma cheltuielilor pentru turism nu înseamnă sporirea, în
aceeași măsură, a consumului intern de resurse regenerabile. În privința
turismului internațional, încasările valutare contribuie la atenuarea
deficitului balanței de plăți, la consolidarea monedei naționale și a liberei
convertibilități.
Pe lângă consecințele economice, turismul are și o profundă
semnificație socio-umană. El acționează, prin natura sa, atât asupra turiștilor
în mod direct, cât și asupra populației din zonele vizitate. De asemenea,
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efectele turismului se răsfrâng și asupra calității mediului, a utilizării
timpului liber și, nu în ultimul rând, asupra legăturilor dintre națiuni.
Turismul este, dincolo de toate, un element care favorizează
comunicarea, schimbul de idei, de informații, stimulând lărgirea orizontului
cultural cu efect asupra formarii intelectuale.
Una dintre cele mai importante funcții ale turismului constă în rolul
său reconfortant, în calitatea sa de a contribui la regenerarea capacității de
muncă a populației, atât prin formele de odihnă, cât și prin formele de
tratamente balneo-medicale. Totodată, turismul reprezintă un mijloc de
educație, de ridicare a nivelului de instruire, de cultură și civilizație a
oamenilor.
Așadar, turismul contribuie nu doar la satisfacerea nevoilor
materiale, ci și la satisfacerea nevoilor spirituale ale oamenilor. „Orice pas
al unei călătorii devine o aventură a cunoașterii; la fiecare pas mori și
învingi de bucurie, ineditul te face să renaști, natura te reînalță pe soclul
fiecărei zile, martor la propriul miracol”.
Răspunzând unor cerințe de ordin social, turismul se afirmă și ca un
important mijloc de utilizare a timpului liber. Evoluția contemporană a
economiei mondiale este caracterizată de tendința de creștere a timpului
liber, fapt ce ridică probleme privind organizarea și utilizarea eficientă a
acestuia.
Dacă privim activitatea turistică ca pe una de producție, cu intrări și
ieșiri, se observă că aceasta presupune exploatarea unei game variate de
resurse, cele naturale având un rol fundamental. În consecință, turismul
exercită influență asupra mediului și componentelor sale.
Tot în plan socio-economic, dar și politic, trebuie amintit rolul
deosebit de important al turismului în intensificarea și diversificarea
legăturilor între națiuni pe plan mondial. Într-adevăr, alături de comerțul
propriu-zis, turismul internațional tinde să devină una din formele principale
de legătură dintre oameni situați pe continente diferite.
La nivel mondial, turismul este considerat unul dintre cele mai
dinamice sectoare ale economiei, evoluția sa fiind mereu ascendentă, chiar
în perioade conjuncturale nefavorabile. El dovedește o mare rezistență în
perioadele critice, cum ar fi cazul unor conflicte regionale, recesiuni
economice, calamități naturale, instabilitate politică. Acest lucru este
dovedit de evoluția și tendința principalilor indicatori folosiți.
Ca rezultat, turismul va contribui din ce în ce mai mult la
sensibilizarea ființei umane față de realitățile din locurile vizitate, la
cultivarea unui climat de înțelegere reciprocă între popoare, tocmai prin
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forța de convingere de care este capabil. Prin natura sa intimă, turismul este
o negație a conflictelor politice, o antiteză a războiului.
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Lungul drum al devenirii – De la „Postata Cireșilor” la
„Parcul Industrial Arad-Gai”.
Crearea spațiului expozițional propriu al Camerei de
Comerț și Industrie arădene în „Zona Industrială Vest a
Aradului” (1991-2011)
Dan Demşea,
Complexul Muzeal Arad

Procesul de extindere teritorială în afara orașului era cerut de nevoia
înlocuirii spațiilor închiriate temporar pentru expoziții de mostre (mărfuri,
grafice etc) cât și pentru târguri orientate în mod predilect pe câte un
domeniu de activitate economică (așa după cum s-au născut și evoluat ele
de-alungul ultimilor 27 de ani de existență a Camerei arădene).
Anul 1991
Ceea ce am numi foamea finală de spațiu a economiei industriale (în
cursul secolelor XIX-XX) s-a răsfrânt asupra nevoii de a găsi un teren – de
preferință în extravilanul municipiului Arad (pășunea cetățenilor din
Cartierul Gai) – în anul 1991 primind o denumire generică „Hala nr. 1 a
Târgului Internațional Arad”1. Era un început care nu a fost lipsit de greutăți
legislative, legate după părerea noastră, în principal de problematica
proprietății și cea a posesiei (a fostei folosințe agro-pastorale și horticole)
asupra terenului. De aici decurgea în mod inerent – pentru situația așazisului vid legislativ temporar – necesitatea existenței unui Plan Urbanistic
de Detaliu (prescurtat PUD), care la rândul său – conform părerii
consilierului Gheorghe Seculici – ar fi trebuit să fie încadrat în sfera mare a
Planului Urbanistic General (PUG) de după Revoluția din decembrie 1989.
Anul 1992.
În primăvara anului 1992, Camera solicitase Oficiului de Cadastru și
Organizarea Teritoriului Arad pregătirile tehnice pentru intrarea în posesie
asupra unui teren de pășune – aflat în proximitatea cartierului Gai, care
aparținea statului din anul 1874 – prin dezmembrarea din trupul mai mare
de teren de pășunat aflat în Cartea Funciară nr. 5042. Din totalul celor
410.587 mp (41 ha, respectiv 71 iugăre și 551 stânjeni patrați) cu nr.
topografic 4941/1/30/1/1 erau dezmembrați 150.000 metri patrați (15 ha), cu
nr. topografic4941/1/30/1/1 erau dezmembrați 150.000 metri patrați (15 ha),
1

ACCIAA, cutia 1, dosarul nr. 10 (prescurtat dos. nr.) [numerotarea este provizorie].
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cu nr. topografic 4941/1/30/1/2 în favoarea Camerei arădene. Schița se arăta
a fi pentru înțelegerea noastră ori incompletă ori ușor confuză în redactare
(un desen simplificator)2.
Din anul 1874 până în 1992 trecuseră 118 ani, răstimp în care se
introdusese Cadastrul ungar (1881) și, apoi, au avut loc dezmembrări și
ieșiri din indiviziune, chiar dacă terenurile erau socotite pășuni. De aceea
schița de dezmembrare din primăvara anului 1992 în favoarea Camerei
arădene cuprindea trei terenuri trapezoidale și un drum diagonal, înscrise cu
număr topografic cadastral, după cum urmează: 1399/1 (de 27.930 mp),
1400/1 (de 50.060 mp), 1401/1 (de 70.010 mp) și drumul diagonal 1403/1
(de 2000 mp). Dar suprafețelele cerute vor fluctua, după cum vom vedea
mai încolo (în 20 iulie 1993, sub semnătura președintelui Remus Tănase),
când tipizatul înaintat Consiliului Județean Arad specifica în „Cererea
pentru eliberarea Certificatului de Urbanism/ numerele topografice
cadastrale/ PS 1400, arabil 1399 și A 1400/2” menite pentru „amplasarea
Complexului expozițional internațional al Camerei /.../”. Dar să revenim la
anul 1992.
Dialogul Camerei cu instituțiile locale era deocamdată pe drumul cel
bun. Succesiunea cronologică a actelor create în urma acestui dialog a creat
o mică istorie, începută de fapt din anul 1991.
În 30 iulie 1992, sub nr. înreg. 7240, Camera arădeană, adresându-se
Primăriei locale, punea problema obținerii prin concesiune a unui teren
suficient de mare pentru expoziții și târguri de afaceri, fără a preciza
suprafața acelei locații de gestiune în intravilan sau în extravilan. În
cuprinsul acestei adrese preciza că „una din atribuțiile principale ale
Camerei de Comerț și Industrie a Județului Arad, prevăzută de DecretulLege nr. 139/1990 o constituie organizarea de târguri și expoziții cu
produsele agenților economici din țară și străinătate, ceea ce contribuie
nemijlocit la realizarea unor contacte directe între producătorii români și
străini pentru cunoașterea reciprocă a obiectului de activitate a acestora /cât/
și pentru crearea posibilităților ca aceștia să își poată oferi reciproc
colaborarea /.../. Față de acestea vă rugăm să analizați posibilitatea atribuirii
2

ACCIAA, cutia 2, Biblioraftul gri-negru, Expo 1992-2002, Extrasul de carte funciară din
13 aprilie 1992 de pe C. F. 5042, o filă, având anexată o schiță a Oficiului de Cadastru și
Organizarea Teritoriului Arad, Serviciul de Fond Funciar, format A4 „privind
dezmembrarea și intabularea în C.F. 5042 /Arad/ a terenului solicitatde Camera de Comerț
și Industrie a Jud. Arad. În colțul drept inferior al schiței de detaliu pentru întabulare,
desenată, „conform măsurătorii și Cadastru O.C. O. T.”, cineva din cadrul Camerei a trasat
ulterior în tuș un carou dreptunghiular încare a scris cifra suprafeței de 11,5 ha,
corespunzând celei de-a doua variante de amplasare a limitei de incintă a Complexului
Expozițional.
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prin concesiune – preciza președintele Camerei arădene, economistul Remus
Tănase – a unui teren corespunzător amplasării acestor construcții de
importanță deosebită pentru economia județului nostru, unde să existe acces
de la șoseaua națională, de la linia ferată, /de la/ surse energie și apă /.../” 3.
Răspunsul din partea Primăriei întârzia. Dar corespondența orală și scrisă a
Camerei cu proiectanții și cu Depozitul de armăsari pendent de Hipodrom,
releva faptul că exista o înțelegere amiabilă între acești factori în vederea
unei „modernizări a hipodromului în dotări asemănătoare” Complexului
expozițional propus pe același teren. Din acest moment lucrurile aveau să se
complice în privința vecinătăților.
Peste câteva luni, în decembrie 1992, Camera arădeană solicita (sub
nr. 9628/18 decembrie 1992) o documentație din partea S. C. PROIECT
Arad referitoare la „faza preliminară de analiză /cât/”și /la/ obținerea
terenurilor pentu realizarea obiectivului solicitat.
Anul 1993.
Răspunsul directorului Gheorghe Seculici a fost expediat sub nr.
862/ 5 februarie 1993 sub forma unui MEMORIU redactat pe două pagini
dactilografiate la mașina de scris, ca anexă la Proiectul nr. 25.026, intitulat
Elemente de Temă de proiectare privind elaborarea unui Plan Urbanistic
de Detaliu /PUD/ al unui Complex Expozițional, semnat de către arhitecta
Andronica Câmpan4.
Pentru prima dată găsim menționată „zona hipodromului /.../ în
extravilanul localității, propusă a fi introdusă în intravilan prin planul
urbanistic zonal /PUZ/ nr. 23194/1992. Erau invocate cele două variante de
teren destinate a fi trecute în folosința Camerei, fie 7,5 ha fie 11,5 ha. Schița
anexată MEMORIULUI menționa o suprafață îngustă de 17.800 mp /1,7 ha/
între Hipodrom și Unitatea Militară. Ea nu întrunea, după părerea noastră,
nici așteptările Camerei și nici pe cele ale Hipodromului aflat încă pe
amplasamentul său inițial5. Și, după cum vom vedea mai încolo, nu întrunea
nici vederile Unității Militare învecinate.
Fapt este că în 8 februarie 1993 demersul Camerei a fost reluat sub
semnătura președintelui, alăturându-i-se secretarul ei general, juristul cu
experiență Gheorghe Pașca, printr-un Memoriu dactiografiat pe aproape trei
pagini, căutând să-i sensibilizeze pe edili. Dintru început era cerut un „teren
3

, ACCIAA, cutia 2, Biblioraftul gri-negru, Expo 1992-2002, Actul nr. 7240, dactilografiat
pe o singură filă, ștampilat și semnat, având vechiul antet al Camerei de după 1990.
4
Idem, adresa nr. 862/5 februarie 1993 a S. C. PROIECT Arad, având o anexă pe ozalid,
scara 1:2000.
5
Înaintea Primului Război Mondial acolo fusese amplasat aeroportul. Abia odată cu
amenajarea noului aeroport din Arad la marginea cartierului Pârneava în anul 1936, aici era
creat un hipodrom chiar pe fostul teren de zbor de la marginea vestică a cartierului Gai.
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de cel puțin 15 ha, situat în intravilan /.../necesar pentru punerea în valoare a
uneia din cele mai importante funcțiuni /.../menită să contribuie în mod
substanțial la dezvoltarea economică a municipiului și județului nostru”. Și
înșira mai jos cele patru puncte justificative:
La punctul 1 erau invocate „prevederile art. 5, alin. II, lit. B din
Decretul-Lege nr.139/1990”, definind nevoia unui „puternic complex
expozițional”. Apoi erau adăugate conexiunile „cu crearea zonei libere la
Curtici /punct vamal de cale ferată la frontiera vestică a județului Arad/ și cu
dezvoltarea aeroportului Arad /văzut/ ca /un/ centru de dirijare a aviației
civile și ca aeroport cu activitate cargo;
La punctul 2 a) erau enumerate accesibilitățile de transport și cele
referitoare la surse de energie (apă curentă, canal, încălzire și lumină); la
punctul 2 b) pe lângă spațiul de expunere, era cerut un hotel, săli de
conferințe, săli de recepții, săli pentru presă, birouri pentru administrația
societății comerciale proprii etc;
La punctul 3 era pusă pe tapet posibilitatea edililor de a „hotărî
asocierea cu agenții economici în scopul realizării unor lucrări de interes
comun, /.../ în conformitate cu prevederile art. 21, alin. II, lit X din Legea nr.
69/ 1991 privind administrația publică locală”. Aluzia pentru asocierea
Consiliului local al Municipiului cât și a altor agenți economici putea să ni
se pară evidentă.
În continuarea pledoariei Conducerii Camerei, era făcută pentru
prima dată pe cale scrisă propunerea „ca amplasarea acestui Complex să se
realizeze pe terenul /.../ hipodromului din Arad /.../ urmând ca acestui
obiectiv sportiv să i se atribuie un alt amplasament”. Și pentru a fi elocvenți,
factorii responsabili ai Camerei anexau o schiță a viitorului complex
expozițional, în două variante, menționând că preferă varianta de 11,50 ha
(adică 115.000 mp).
La punctul 4 erau înșirați câțiva sponsori potențiali: pe de-o parte,
Societățile Comerciale arădene Astra Vagoane S. A., Floria S. A., Ditar S.
A.,iar pe de-altă parte, din cuprinsul Italiei, Târgurile din Verona, Rimini și
Torino”6.
După înaintarea Memoriului de mai sus a venit răspunsul, redactat în
comun de către „reprezentanții Prefecturii, ai Consiliului Județean, /ai/
Consiliului local Arad precum și medicul veterinar Barbu Traian, directorul
Depozitului de armăsari Arad, /toți/ întruniți în ședința din 26 apr. 1993
6

Idem, nr. act. 605/8 februarie 1993; înregistrat în aceeași zi la Primărie sub nr. 2476. Este
vorba despre textul extins pe trei file, al adresei către Primărie, având anexate schi ța firmei
PROIECT Arad, în varianta nr. II, corespunzătoare pentru 11,5 ha și schița variantei I,
corespunzătoare pentru 7,5 ha.
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/.../pentru atribuirea unui teren în raza municipiului” 7. În textul răspunsului
favorabil se specifica, printre altele, „că realizarea acestui obiectiv
reprezintă prin el însuși o contribuție directă la impunerea municipiului și
județului Arad pe plan intern și internațional”. Semnau „Prefect ing. ec.
Avram Crăciun, Președinte ing. Dan Ivan, Primar prof. Cristian Moisescu
/și/ Director M. V. T. Barbu”8. Dar pașii concreți întârziau să se arate.
După o lună de exasperare din partea Camerei, președintele Remus
Tănase se adresa Consiliului Local al Municipiului Arad (sub nr. 2810/ 25
mai 1993): „Revenim cu rugămintea de a analiza conținutul memoriului
înaintat de instituția noastră cu nr. 605/ 08.II.1993 și înregistrat la dvs. sub
nr. 2476/ 08.II.1993 /.../ referitor la propunerea noastră de a vă asocia la
realizarea obiectivului «Complex expozițional» și participarea dvs. la
capital cu terenul aferent conform schiței anexate la memoriu, situat în zona
hipodromului în suprafață de 11,5 ha. Menționăm că numărul agenților
economici interni, precum și a firmelor străine doritoare de a participa ca
sponsori sau asociați la realizarea acestui obiectiv este în continuă creștere.
Vă rugăm în acest sens să ne răspundeți în timp util pentru a putea începe
lucrările la acest important obiectiv”9.
La mijlocul lunii iunie 1993 s-a ajuns la o reciprocă împărtășire a
punctelor de vedere cu cei de la Consiliul Municipal Local din moment ce
edilii acceptaseră „în faza inițială un teren de 12 ha, urmând ca pe măsura
dezvoltării activității Complexului”, terenul să poată fi extins.
Prospectul Camerei, detailat – sugerat probabil de către edili – punea
pe tapet, de data asta, aspecte legate de asociere din moment ce Consiliul
Local făcuse primul pas, urmat apoi de „Societăți comerciale cu capital de
stat și capital exclusiv privat”. Lor li s-au adăugat „la ințiativa” Camerei, deasemenea, „Compania de târguri din Verona-Italia, care dorește să /.../
sprijine material /.../realizarea acestui Complex. Acest obiectiv – afirma
președintele Remus Tănase – fiind de inters interregional, întrunește
condițiile de accesare a programului Ouverture. Acest program al
Comunității Europene are la bază declarația de intenție a două provincii din
țări comunitare /cât/ și /cea/ a județului Arad de a coopera. Și finanțează
7

Proiectele din anii 1993-1999 vizaseră mutarea hipodromului în proximitatea nordică a
Complexului Expozițional Internațional Arad.
8
ACCIAA, cutia 2, Biblioraftul gri-negru, Expo 1992-2002, actul cu nr. 1510/ 27.04.1993
al Prefecturii Jud. Arad; înregistrat sub nr.2010/27.04.1993 la Consiliul Județean Arad;
înregistrat sub nr. 7823-7824/ 27.04.1993 al Consiliului Local Arad. Pare să fie înregistrat
la Camera arădeană sub nr. provizoriu (?) 1487/ 29.04.1993, cu apostila funcționarului
Costin (?), care recomanda d-șoarei Nemeth următoarele: „anexați la Dosarul cu solicitarea
Cam.de Comerț”.
9
Idem, ad 2476, exemplarul nr. IV, trimis la secția „Sistematizare”.
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studiile de prefezabilitate și de fezabilitate până la faza de proiect de
execuție în forma cerută de Comisia de la Bruxelles. Cheltuielile până în
această fază sunt finanțate din fondurile programului Ouverture, urmând ca
pentru faza de execuție propriu-zisă, proiectul să fie selecționat /pentru/ a
accesa fondurile unor programe ca /.../ Phare sau Jopp, însă nu pe cale
guvernamentală întrucât finanțarea în acest caz este solicitată de partea
străină”.
Pe urmă, „importanța participării Univest la acest proiect este
deosebită pentru județele fiecărei camere /doar 16 la număr – n.n./. Astfel se
crează legătura recunoscută /pe plan/ internațional între Comunitatea
Europeană și județele respective ca rezultat al colaborării dintre Camere”,
având „la îndemână un precedent care să garanteze credibilitatea realizării
altor proiecte în județele respective pe aceeași cale. Totodată, județele
participante vor avea acces preferențial la o platformă de prezentare
interregională care o va înlocui pe cea de la Novi Sad /.../.
Având în vedere faptul că Italia a fost delegată de Comunitatea
Europeană să administreze finanțarea prin programe pentru România,
considerăm că șansele de reușită sunt deosebite.
Așa după cum rezultă din proiectul de emisiune /sic !/ pe care vi lam pus la dispoziție în ședința din 9 iunie 1993 ce a avut loc la sediul
nostru, acest obiectiv se va constitui și va funcționa ca Societate Comercială
de târguri S. A.”10.
Prospectul, dactilografiat pe aproape trei pagini și înregistrat sub
numărul intern 3268/ 15 iunie 1993 urma să fie difuzat celorlalte Camere,
după cum reieșea din adnotarea lui Remus Tănase în 21 iunie 1993. Mult
optimism emanau aceste rânduri.
După cum am pomenit mai sus, președintele Remus Tănase inițiase
de data asta în 20 iulie 1993 înaintarea unei Cereri pentru eliberarea
Certificatului de Urbanism către Consiliul Județean Arad. Însă fără vreun
rezultat. Ulterior, în 6 decembrie, sub numărul intern 6054/1993, secretarul
Camerei, Gheorghe Pașca, reitera adresa-memoriu din 8 februarie 1993,
cerând de data aceasta „minim 15 ha” pentru amplasare, fiind conștient că
ședința din 9 noiembrie a. c., care aprobase PUZ-ul nu constituia decât un
Certificat provizoriu, neînsoțit de titlul de folosință sau de concesionare și
nici de actele menționate pe pagina verso a acestui certificat, acte pe care le
amintim mai jos.
Acest Certificat provizoriu constituia un prim pas, îndrăzneț am zice,
pentru alegerea unui loc sigur al proiectatei Expoziții permanente. Terenul
era „situat în zona limitrofă (a) intravilanului /din/ partea de vest /.../”. Și a
10

Idem.
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fost identificat printr-un „plan de situație – conform PUZ [Planului
Urbanistic Zonal] nr. 23.194/1992, varianta II [11,5 ha], aprobat în ședința
din 9 noiembrie 1993 a Consiliului Local al Municipiului Arad cu Hotărârea
nr. 69”.
Pentru obținerea Certificatului de Urbanism final, Certificatul
provizoriu, semnat de către Primar /Cristian Moisescu/, Secretar și
Arhitectul-șef /Niculae Cosma/, cerea în mod explicit Oferta de asociere a
Consiliului Local al Municipiului Arad sau Documentarea prevăzută de lege
pentru concesionare. De-asemenea, trebuia prezentat „studiul de
prefezabilitate”. Totodată, trebuia făcută „identificarea și parcelarea
terenului” nu fără a „asigura alimentarea cu utilități prin racorduri la rețelele
tehnico-edilitare din zonă”. Toate acestea constituiau „documentații
preliminare în vederea obținerii titlului /.../asupra terenului aferent
Complexului expozițional (/respectiv cel de/ proprietate sau /cel/ de
concesionare). Acest Certificat – se specifica în mod expres că – nu ține loc
de autorizație de construire și /că/ are valabilitate 12 luni de la data emiterii /
(29.12. 1993)/”. Cel care întocmea acest Certificat provizoriu era Radu
Drăgan, viitorul arhitect șef al Municipiul Arad.
Pentru ca actul de adeverire să fie complet, el trebuia să treacă de
momentul ședinței Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, lucrări
publice, protecția mediului înconjurător și conservarea monumentelor
istorice și de arhitectură, ședință care a și avut loc în data de 23 decembrie
1993.
Însă pentru eliberarea Autorizației de construire mai trebuiau
anexate „următoarele avize și studii: Avizul O.C.O.T. Arad, Avizul
Drumurilor Județene Arad, Avizul Ministerului Apărării Naționale /și/
Avizul Statului Major al Apărării Civile. Nu era deocamdată menționat
Avizul Regiei de Apă Canal.
În finalul acestui demers, Certificatul provizoriu de Urbanism nr.
1056 din 29 decembrie 1993 era „transmis solicitantului la data de 20
ianuarie 1994”. El se referea la terenul „situat în zona de agrement și dotări”
limitrof străzii Dumbrava Roșie, având nr. de Carte Funciară 5942 Arad cât
și numărul topografic inițial al parcelei 4941/1/30/1”.
Ceva nu era clar cu amplasarea pe hartă a străzii Dumbrava Roșie.
Căci ea se afla amplasată paralel, la sud de Drumul Național nr. 7 și nu la
nordul acesteia. Ulterior, ea nici nu mai apare în planurile de situație aflate
în lucru.
Anul 1994.
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Pasul următor a fost întreprins de Camera arădeană, adresându-se
(sub nr. 921 în 14 februarie 1994) Societății Comerciale „PROIECT” S. A.
Arad în virtutea vechii și fructuosei colaborări.
Anume, „în vederea depunerii la Consiliul Local al
MunicipiuluiArad a documentației pentru concesionarea terenului necesar
amplasării Complexului expozițional de interes internațional”, Camera cerea
executarea „Planului urbanistic de Detaliu /PUD/ conform Certificatului
/provizoriu/ de Urbanism eliberat de Primăria Municipiului Arad sub nr.
1056 din 22 /recte 29/ decembrie 1993”. Plata lucrării urma să se facă din
contul Camerei, deschis la sucursala din Arad a Băncii Comerciale Române.
Semnătura președintelui Remus Tănase era secondată de cea a contabilului
șef, economistul Livia Butariu11.
Pentru a înțelege relația precedentă a Camerei cu Societatea
„Romtrans” din Arad revenim în timp în luna martie a anului 1994.
Relațiile Camerei arădene cu „Romtrans”-ul.
Pentru a înțelege relația precedentă a Camerei cu Societatea
„Romtrans” din Arad revenim în timp în luna martie a anului 1993.
În urma relaționării Camerei cu Agenția locală a „Romtrans” S. A.,
aceasta din urmă îi prezentase în 7 martie1993 o expunere de motive care sau vădit a fi legate intim de locul de schimb, inclusiv de cel de transport de
marfă, din proximitatea viitorului Complex Expozițional Arad: „având în
vedere /.../ apariția în ultimii trei ani a unui număr tot mai mare de agenți
economici cu capital privat și /capital/ de stat” /.../ ducând „la creșterea
activității de vămuire și /.../ a altor operațiuni de expediții internaționale”
care „s-au desfășurat și se desfășoară/chiar/ și în prezent în condiții deosebit
de grele datorită inexistenței bazei materiale necesare”. Urmează câteva
rânduri cu recurs, la istoria schimbului comercial și a transportului rutier,
aflat în continuare în trend: „Încă din anul 1965 – [an de răspântie pentru
economia mondială – n. n.] – unitatea noastră a avut în vedere construirea
unei baze de expediții la Arad /.../ ca urmare a studiului făcut cu privire la
fluxul de mărfuri prin județul Arad. Din lipsa terenului /?!/, această bază a
fost construită până la urmă la Oradea.” Dacă ar fi existat o Cameră de
Comerț – adugăm noi – poate că lucrurile s-ar fi urnit din loc.
„Ideea de a construi o bază de expediții la Arad nu a fost abandonată,
iar după /anul/ 1990 a fost discutată tot mai mult la nivelul conducerii
„Romtrans”, urmând a se întreprinde demersurile necesare pentru demararea
acestui obiectiv”. Justificarea construirii unui astfel de ansamblu era demnă
11

Idem, adresa nr. 921/14.02.1994, înregistrată la SC PROIECT SA sub nr. 616/ 15.02.94.
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de a fi preluată de către Camera noastră. Iată cum este ea motivată de către
directorul Agenției din Arad, Popa Petru secondat de către contabilul șef
Gheorghe Piper: 1). reducerea timpului de staționare a mijloacelor de
transport prin eliminarea deplasării organelor vamale la sediul agenților
economici; 2) reducerea duratei de transport a mărfurilor de mic tonaj la
export prin colectarea și expedierea lor cu vagoane și camioane colective; 3)
reducerea duratei de transport a mărfurilor din import și creșterea condițiilor
de prelucrare și expediere a celor sosite cu vagoane și camioane colective
(cu mai mulți beneficiari interni); 4) eliminarea cheltuielilor de transport
pentru mărfurile venite de la celelalte baze de expediții, destinate zonei
Arad; 5) asigurarea spațiilor de depozitare pentru mărfurile de export și
import, cărora nu li se pot întocmi formalitățile vamale din diverse motive;
de-asemenea, asigurarea spațiilor destinate colectării și depozitării acestor
mărfuri în vederea distribuirii /ulterioare/ a acestora la extern și intern; 6)
asigurarea de locuri de muncă atât pentru /viitorul/ constructor cât și după
terminarea lucrării acestuia pentru personal /.../.
Intenția noastră de a construi o Bază de expediții internaționale în
cadrul Complexului /expozițional s-a concretizat în/ spații de depozitare în
suprafață de 1000 mp, corp administrativ P+3 în suprafață de 1200 mp,
platforma betonată de 1000 mp.
Pentru anul 1994 avem programată începerea lucrărilor, având
alocată suma de 300 milioane lei, care poate fi mărită în funcție de
necesități”12.
Reacția Camerei arădene nu s-a lăsat mult așteptată. Dar în loc să
răspundă directorului de la Romtrans, găsim în arhiva Camerei o adresă
către firma arădeană PROIECT. În data de 21 martie 1994, Secretarul
general al Camerei, Gheorghe Pașca – avizat de propunerile motivaționale
cât și de oferta celor 300 de milioane lei puse la dispoziția Camerei din
partea Romtrans – preciza inspirat în adresa expediată către SC PROIECT
SA, în cele opt puncte, edificiile și terenurile betonate necesare
Complexului Expozițional Arad. Noi le-am comparat cu propunerile
proiectului din luna aprilie 1994, întocmit de firma PROIECT după cum
urmează:
„a) Pavilioane expoziționale acoperite, în suprafață totală de 10.000 mp;/
Proiectul din aprilie 1994 sugera un pavilion central, cu demisol,
parter și etaj (parțial) și trei pavilioane mici la parter pentru expoziții
specializate (10.000 mp)/
12

Idem, adresa nr. 53/1195/7.03.1994 a „Romtrans”-ului către Cameră (fără nr. de
înregistrare).
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b) Platformă betonată în jurul pavilionului expozițional sau cel puțin lateral
și în fața acestuia pentru expunere de utilaje și alte instalații în aer
liber. Suprafața acesteia /.../ va fi în funcție de cât permite terenul.
/Proiectul din aprilie 1994 sugera aici 5000 mp/.
c) Un pavilion cu destinația Centru de afaceri și de perfecționare
profesională, cu patru săli de cursuri și două amfiteatre pentru
conferințe de presă și alte conferințe. /Proiectul 1994 stipula 2000 mp,
amănunțind funcțiile locative de la parter și etaj/.
d) O clădire pentru sediul ROMTRANS și CURTEA VAMALĂ, de P+3
etaje, în suprafață totală de 1200 mp; coincide cu Proiect 1994;
e) Depozite pentru ROMTRANS în suprafață de 1000 mp și platforme
betonate în preajma depozitelor de 1000 mp pentru manevrarea și parcarea a
aproximativ 50 camioane TIR; aici nu coincide, căci Proiectul 1994
prevedea doar 1200 mp în total;
f) Un hotel de 200 locuri cazare, cu restaurant, sală de recepție și alte
anexe. / Proiectul 1994 prevăzând 8000 mp, cerea să fie de patru stele,
având demisol, parter și șase etaje iar nivelul șapte să existe un bar de
noapte/.
g) Un motel cu 100 locuri în partea de vest a amplasamentului; /Proiectul
1994 prevedea demisol, parter și două etaje, având o suprafață de 3000 mp.
În mod special, motelul trebuia să fie prevăzut cu un „nod central ce
cuprinde un bloc de ascensoare penteu clienți și monte-charge de servici”/
h) Locuri de parcare pentru aproximativ 500 autoturisme”. / Proiectul 1994
sugera o suprafață de 15.000 mp/.
Proiectul Centrului expozițional din aprilie 1994.
Totalul suprafeței propuse chiar pe terenul Hipodromului – în ceea
ce am numit prescurtat – Proiectul 1994 ajungea la cifra de 44.200 mp,
adică 4,42 hectare, fără să prevadă vreun teren nou pentru hipodrom, ci doar
sugerându-l alături de vechiul și neschimbatul amplasament al Depozitului
de Armăsari, în proximitatea nordică a Complexului Expozițional
Internațional.
Între 21 martie și 25 martie 1994 edilii cât și probabil Statul Major al
Apărării Civile au sugerat conducerii Camerei să ceară părerea Unității
Militare din cartierul Gai în privința amplasării judicioase a Complexului
Expozițional în apropierea acesteia. Răspunsul din 13 aprilie 1994, venit din
partea Comenduirii Garnizoanei Arad către Cameră, cerea „ca până la 500
de metri față de Unitatea militară să nu fie amplasate hoteluri, centre de
afaceri, baruri, cazinouri, restaurante, moteluri. După primirea schiței cu
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planul complexului expozițional urmează să vă comunicăm aprobarea
pentru începerea construcțiilor”. Era clar că trebuia executat un alt Plan de
Situație care să reamplaseze aceste „centre de afaceri, unități de alimentație
și spații de cazare” la minimum 500 de metri de Unitatea militară.
Secretarul Camerei cerea finalizarea, necum începerea acestei lucrări
„cât mai curând posibil”. Asta suna cam cât ai bate din palme. Spiritul
dinamic al secretarului Gheorghe Pașca s-a aplecat spre arhitecții
proiectanți. Întradevăr, colectivul de specialiști s-a pus imediat pe treabă,
dând în primele două săptămâni ale lunii aprilie 1994 un nou Plan de
Situație, diferit de cele mai vechi. Atât Planul de Situație nr. 26034, scara
1:2000, cât și cel din februarie 1993 (nr. 25026) se mărgineau nemijlocit cu
gardul Unității militare din Gai, nesatisfăcând cererile de mai sus ale
Garnizoanei. În schimb, noul Plan de Situație Proiect 1994 satisfăcea
amplasarea distanțată față de Unitatea militară.
Proiectul din aprilie 1994 – semnat de către directorul general în
persoana arhitectului Gheorghe Seculici – datat pe copertă „Arad, aprilie
1994”, avea subtitlul Elemente de fundamentare a temei de proiectare.
Dosarul respectiv, de formă pătrată (45x45 cm) conține câteva elemente
care ne-au reținut atenția. În primul rând, terenul propus pentru Complexul
expozițional propus era de 21.000 mp, iar sediile pentru Romtrans, Vamă,
hoteluri și plantație cuprindeau 23.200 mp, neincluzând în proiect
Hipodromul. Lista amenajărilor propuse totaliza 44.200 metri pătrați. Iată
detalierea lor sumară: pavilioane expoziționale acoperite: 10.000 mp; centru
de afaceri și de perfecționare 2000 mp; depozite Romtrans Vamă 1000 mp;
Clădire Romtrans Vamă 1200 mp; hotel de 200 locuri 8000 mp; motel de
100 locuri 3000 mp; „parcaj pentru 500 autoturisme” 15.000 mp. Nu am
inclus propusele „rampe auto (1000 mp)” și „platforme expo, trotuare, alei
(10.000 mp)” căci nu se regăsesc la punctul 4 al capitolului „Componența
Complexului Expozițional”13.
Amplasarea terenului propus respecta „distanța obligatorie” de
minimum 500 metri est față de Unitatea militară din cartierul Gai.
Anexele cartografice ale acestui Dosar de 11 pagini relevau
mijloacele de legătură feroviare, rutiere (inclusiv apropierea de proiectatul
drum de centură al municipiului Arad).
În urma relaționării Camerei cu Agenția locală a „Romtrans” S. A.,
aceasta din urmă îi prezentase în 7 martie 1993 o expunere de motive care sau vădit a fi legate intim de locul de schimb comercial, inclusiv de cel de
13

ACCIAA, cutia 1, Dosarul spiralat COMPLEXUL EXPOZIȚIONAL INTERNAȚIONAL
ARAD – Elemente de Fundamentare a Temei de Proiectare, Arad, Aprilie 1994, punctul 4,
p. 2-3.
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transport de marfă, din proximitatea viitorului Complex Expozițional Arad.
Ea începe cu o introducere: „având în vedere /.../ apariția în ultimii trei ani a
unui număr tot mai mare de agenți economici cu capital privat și /capital/ de
stat” /.../ care duc „la creșterea activității de vămuire și /.../ a altor operațiuni
de expediții internaționale” și care „s-au desfășurat și se desfășoară /chiar/ și
în prezent în condiții deosebit de grele datorită inexistenței bazei materiale
necesare”. Urmează câteva rânduri cu referire la istoria schimbului
comercial și a transportului rutier, aflat în continuare în trend: „Încă din anul
1965 – [an de răspântie pentru economia mondială, când a avut loc o
modificare a prețului barilului la țițeiul extras – n. n.] – unitatea noastră a
avut în vedere construirea unei baze de expediții la Arad /.../ ca urmare a
studiului făcut cu privire la fluxul de mărfuri prin județul Arad. Din lipsa
terenului /?!/, această bază a fost construită până la urmă la Oradea”. Dacă
ar fi existat o Cameră de Comerț – adugăm noi – poate că lucrurile s-ar fi
urnit din loc pentru amplasarea acestei baze la Arad.
„Ideea de a construi o bază de expediții la Arad nu a fost abandonată,
iar după /anul/ 1990 a fost discutată tot mai mult la nivelul conducerii
„Romtrans”, urmând a se întreprinde demersurile necesare pentru demararea
acestui obiectiv”. Justificarea construirii unui astfel de ansamblu era demnă
de a fi preluată de către Camera noastră. Iată cum este ea motivată de către
directorul Agenției din Arad, Popa Petru secondat de către contabilul șef
Gheorghe Piper: 1). reducerea timpului de staționare a mijloacelor de
transport prin eliminarea deplasării organelor vamale la sediul agenților
economici; 2) reducerea duratei de transport a mărfurilor de mic tonaj la
export prin colectarea și expedierea lor cu vagoane și camioane colective; 3)
reducerea duratei de transport a mărfurilor din import și creșterea condițiilor
de prelucrare și expediere a celor sosite cu vagoane și camioane colective
(cu mai mulți beneficiari interni); 4) eliminarea cheltuielilor de transport
pentru mărfurile venite de la celelalte baze de expediții, destinate zonei
Arad; 5) asigurarea spațiilor de depozitare pentru mărfurile de export și
import, cărora nu li se pot întocmi formalitățile vamale din diverse motive;
de-asemenea, asigurarea spațiilor destinate colectării și depozitării acestor
mărfuri în vederea distribuirii /ulterioare/ a acestora la extern și intern; 6)
asigurarea de locuri de muncă atât pentru /viitorul/ constructor cât și, după
terminarea lucrării acestuia, pentru personal /.../.
Intenția noastră de a construi o Bază de expediții internaționale în
cadrul Complexului /expozițional s-a concretizat în/ spații de depozitare în
suprafață de 1000 mp, corp administrativ P+3 în suprafață de 1200 mp,
platforma betonată de 1000 mp.
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Pentru anul 1994 avem programată începerea lucrărilor, având
alocată suma de 300 milioane lei, care poate fi mărită în funcție de
necesități”14.
Reacția Camerei arădene nu s-a lăsat mult așteptată. Dar în loc să
răspundă directorului de la Romtrans, găsim în arhiva Camerei o adresă
către firma arădeană PROIECT. În 21 martie 1994, Secretarul general al
Camerei, Gheorghe Pașca – avizat de propunerile motivaționale cât și de
oferta celor 300 de milioane lei puse la dispoziția Camerei din partea
„Romtrans” – preciza în adresa expediată către SC PROIECT SA, în cele
opt puncte, edificiile și terenurile betonate necesare Complexului
Expozițional Arad, după cum urmează:
„a) Pavilioane expoziționale acoperite, în suprafață totală de 10.000 mp;/
Proiectul din aprilie 1994 sugera un pavilion central, cu demisol, parter și
etaj (parțial) și trei pavilioane mici la parter pentru expoziții specializate
(10.000 mp)/
b) Platformă betonată în jurul pavilionului expozițional sau cel puțin lateral
și în fața acestuia pentru expunere de utilaje și alte instalații în aer liber.
Suprafața acesteia /.../ va fi în funcție de cât permite terenul. /Proiectul din
aprilie 1994 sugera aici 5000 mp/.
c) Un pavilion cu destinația Centru de afaceri și de perfecționare
profesională, cu patru săli de cursuri și două amfiteatre pentru conferințe de
presă și alte conferințe. /Proiectul 1994 stipula 2000 mp, amănunțind
funcțiile locative de la parter și etaj/.
d) O clădire pentru sediul ROMTRANS și CURTEA VAMALĂ, de P+3
etaje, în suprafață totală de 1200 mp; /coincide cu Proiectul 1994/;
e) Depozite pentru ROMTRANS în suprafață de 1000 mp și platforme
betonate în preajma depozitelor de 1000 mp pentru manevrarea și parcarea a
aproximativ 50 camioane TIR; /aici nu coincide, căci Proiectul 1994
prevedea doar 1200 mp în total;
f) Un hotel de 200 locuri cazare, cu restaurant, sală de recepție și alte
anexe. / Proiectul 1994 prevăzând 8000 mp, cerea să fie de patru stele,
având demisol, parter și șase etaje iar nivelul șapte să existe un bar de
noapte/.
g) Un motel cu 100 locuri în partea de vest a amplasamentului; /Proiectul
1994 prevedea demisol, parter și două etaje, având o suprafață de 3000 mp.
În mod special, motelul trebuia să fie prevăzut cu un „nod central ce
cuprinde un bloc de ascensoare penteu clienți și monte-charge de servici”/;
14

Idem, adresa nr. 53/1195/7.03.1994 a „Romtrans”-ului către Cameră (fără nr. de
înregistrare).
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h) Locuri de parcare pentru aproximativ 500 autoturisme”. / Proiectul 1994
sugera o suprafață de 15.000 mp/.
Totalul suprafeței propuse chiar pe terenul Hipodromului – în ceea
ce am numit prescurtat Proiectul 1994 – ajungea la cifra de 44.200 mp,
adică 4,42 hectare, fără să prevadă vreun teren nou pentru hipodrom, ci doar
sugerându-l alături de vechiul și neschimbatul amplasament al Depozitului
de Armăsari, în proximitatea nordică a Complexului Expozițional
Internațional.
Între 21 martie și 25 martie 1994 edilii cât și probabil Statul Major al
Apărării Civile au sugerat conducerii Camerei să ceară părerea Unității
Militare din cartierul Gai în privința amplasării judicioase a Complexului
Expozițional în apropierea acesteia. Răspunsul din 13 aprilie 1994, venit din
partea Comenduirii Garnizoanei Arad către Cameră, cerea „ca până la 500
de metri față de Unitatea militară să nu fie amplasate hoteluri, centre de
afaceri, baruri, cazinouri, restaurante, moteluri. După primirea schiței cu
planul complexului expozițional urmează să vă comunicăm aprobarea
pentru începerea construcțiilor”. Era clar că trebuia executat un alt Plan de
Situație care să reamplaseze aceste „centre de afaceri, unități de alimentație
și spații de cazare” la minimum 500 de metri de Unitatea militară.
Secretarul Camerei cerea finalizarea, necum începerea acestei lucrări
„cât mai curând posibil”. Asta suna cam cât ai bate din palme. Spiritul
dinamic al secretarului Gheorghe Pașca s-a aplecat spre arhitecții
proiectanți. Întradevăr, colectivul de specialiști s-a pus imediat pe treabă,
dând în primele două săptămâni ale lunii aprilie 1994 un nou Plan de
Situație, diferit de celelalte, mai vechi. Atât Planul de Situație nr. 26034,
scara 1:2000, cât și cel din februarie 1993 (nr. 25026) se mărgineau
nemijlocit cu gardul Unității militare din Gai, nesatisfăcând cererile de mai
sus ale Garnizoanei. În schimb, noul Plan de Situație Proiect 1994 satisfăcea
amplasarea distanțată față de Unitatea militară.
Proiectul din aprilie 1994 – semnat de către directorul general în
persoana arhitectului Gheorghe Seculici – datat pe copertă „Arad, aprilie
1994”, avea subtitlul Elemente de fundamentare a temei de proiectare.
Dosarul respectiv, de formă pătrată (45x45 cm) conține câteva elemente
care ne-au reținut atenția. În primul rând, terenul propus pentru Complexul
expozițional era de 21.000 mp, iar sediile pentru Romtrans, Vamă, hoteluri
și plantație cuprindeau 23.200 mp, neincluzând în proiect Hipodromul. Lista
amenajărilor propuse totaliza 44.200 metri pătrați. Iată detalierea lor
sumară: pavilioane expoziționale acoperite: 10.000 mp; centru de afaceri și
de perfecționare 2000 mp; depozite Romtrans Vamă 1000 mp; Clădire
Romtrans Vamă 1200 mp; hotel de 200 locuri 8000 mp; motel de 100 locuri
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3000 mp; „parcaj pentru 500 autoturisme” 15.000 mp. Nu am inclus
propusele „rampe auto (1000 mp)” și „platforme expo, trotuare, alei (10.000
mp)” căci nu se regăsesc la punctul 4 al capitolului „Componența
Complexului Expozițional”15.
Amplasarea terenului propus respecta „distanța obligatorie” de
minimum 500 metri est față de Unitatea militară din cartierul Gai.
Anexele cartografice ale acestui Dosar de 11 pagini relevau
mijloacele de legătură feroviare, rutiere (inclusiv apropierea de proiectatul
drum de centură al municipiului Arad). Până aici, aparent, toate bune. Să
vedem ce se va întâmpla mai încolo, adică în lunile următoare.
Determinațiile Camerei arădene întru realizarea propriului Complex
Expozițional.
Camera arădeană accepta în 3 mai 1994 CONTRACTUL de
Proiectare nr. 26.034, care trebuia predat până la data de 13 mai 1994. Dar
„predarea la termenul stabilit” era „condiționată de primirea avizelor
necesare până la data de 25 mai 1994”16. Ori aceste avize întârziau să apară.
Referatul consilierului juridic Maria Boldea, director al Direcției
Servicii din cadrul Camerei arădene, deși nedatat (probabil redactat în cursul
lunii mai 1994), întocmit în urma „discuțiilor purtate cu factorii de resort”
venea să-i atragă președintelui Remus Tănase asupra succesiunii în timp a
următoarelor acțiuni și acte necesare privind terenul vizat de doritul Arad
International Business Center:
-„necesitatea executării lucrării tehnico-pedologice pentru
identificarea clasei solului pe terenul respectiv” de către Oficiul de Studii
Pedologice și Agro-Chimice din Arad;
-„confruntarea PUD /Planul Urbanistic de Detaliu – n. n./ cu schița
[recte Planul de Situație] și terenul /în cauză/;
-recomandarea ca bornele de hotar să fie puse de /către/ o comisie
compusă din /câte/ un reprezentant al Consiliului Local, /al/ SC Proiect SA /
și al/ C. C. I. A. Arad;
-susținerea obligativității scoaterii din arabil /a terenului în cauză/;

15

ACCIAA, cutia 1, Dosarul spiralat COMPLEXUL EXPOZIȚIONAL INTERNAȚIONAL
ARAD – Elemente de Fundamentare a Temei de Proiectare, Arad, Aprilie 1994, punctul 4,
p. 2-3.
16
ACCIAA, cutia 2, Biblioraftul gri-negru, Expo 1992-2002, nr. 616/03.05. 1994, cu o
anexă dactilogr. „Calculul prețului de proiectare” și 9+1 planșe cartografice realizate
parțial color.
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-acceptarea propunerii /referentului/ ca scoaterea din arabil să aibă
loc concomitent cu autorizarea construcției;” /.../;
-identificarea partenerilor-clienți;
-încheierea unor „acte juridice pentru realizarea modulelor de
investiții (construcții) cu menționarea suportării cheltuielilor din acel
moment de către parteneri”; /.../;
-posibilitatea acordării de servicii către parteneri prin intermediul
Direcției Servicii /conform/ cu taxele /și/ comisioanele aferente”17.
Primele semnale de bun augur se iveau, unul în 24 mai iar celelalte
în luna iunie 1994.
În 24 mai 1994 era încheiat Actul Adițional nr. 1 la CONTRACTUL
de Proiectare nr. 26034/ 3 mai 1994, care amâna termenul de predare pe
data de 29 iulie 199418.
Avizul de principiu al Regiei de Apă Canal Arad era obținut în 8
iunie 1994, fiind anexat Planului de situație și încadrare în zonă – cu titlul
de propunere, scara 1:2000 (nr. 26.034 din anul 1994 al S. C. Proiect S. A.
Arad pentru „Camera de Comerț Arad –Complexul Expozițional
Internațional Arad”)19.
Spre sfârșitul lunii iunie 1994 era terminată dezmembrarea și
parcelarea terenului propus pentru realizarea Complexului Expozițional
Arad. Ea a fost executată de către S. C. TEMPO S. R. L. în favoarea
beneficiarului Camera de Comerț Arad cu concursul inginerului Rudolf
Moldovan, șef al Departamentului Administrativ al Camerei arădene.
În 28 iunie 1994 președintele Remus Tănase ruga cu insistență
Consiliul Local Arad să dispună „de urgență măsuri pentru înscrierea
dreptului” său de proprietate /sic!/ asupra acestui teren. Iar apoi să i se
comunice modalitatea de atribuire în favoarea Camerei „a suprafeței de
185.705 mp /18,5 ha/ evidențiată în planul de situați anexat”. Pretențiile
Camerei crescuseră de la 15 ha în anul 1992 la 18,5 ha în 1994. Ele se
refereau la folosință.
Aici este momentul să vedem succesiunea, în timp istoric, a
proprietarilor cât și a posesorilor, pentru a înțelege mai bine cum s-a
finalizat ea. Respectând ordinea de succesiune numerică corespunzătoare
succesiunii numerelor topografice de pe terenul măsurat pentru
17

Idem, exemplarul original, dactilografiat pe o filă albă, semnat autograf (fără nr. de
înregistrare).
18
Idem, Actul emis de S. C. PROIECT ARAD S. A. sub nr. 616/ 24 mai 1994, înregistrat la
CCIA Arad sub nr. 3306/ 30 mai 1994, având atașat un „Proces verbal de obiecțiuni” cât și
„Calculul prețului de proiectare”.
19
Idem, (fără nr. de înregistrare).
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dezmembrare, vom începe cu o anumită parte a fostei pășunii numită
„Postata Cireșilor”20, situată între vechile trupuri de pământ extravilane
Valea Minișului [locul tradițional pentru ținut la păscut cabalinele] la sud de
Drumul Arad-Pecica și Gulia [Locul pentru ținut la păscut bovinele
sterpe]21, la nord de canalul Ieruga Seacă. Apoi ar fi vorba de un „Drum în
Postata Mică, 3240 mp22”; apoi de restul de 4,8 ha care aparținuse
proprietarilor particulari, în urma ultimelor tranșe interbelice de
împroprietărire în baza Reformei Agrare în anii 1930, 1931, 1932, 1934,
1937 și 1939, împroprietăriți cu câte un iugăr (5755 mp) de „agru în postata
Cireșilor”23.
Suprafața vizată pentru realizarea acestei investiții avea 18,5
ha=185.705 mp. Peste două treimi din această suprafață, respectiv 13,7 ha,
aparținea începând din anul 1938 „Statului român, cu drept de folosință a
Ministerului Apărării Naționale – Divizia I-a Cavalerie”24.
În cursul verii 1994 Oficiul de Cadastru și Ocrotirea Teritoriului
Arad înmânase Camerei „calculul valorii totale a terenului din zona
hipodromului, necesar pentru realizarea obiectivului Complex Expozițional
Internațional”.

20

Idem, C. F. nr. 15.651 Arad, nr. crt. 1, nr. topogr. 4941/3.a.1.1, Arabil în postata
”Cireșilor”, în suprafață de 44 ha și 5655 mp, reprezentând la poziția 1) din foaia B:
STATUL ROMÂN, cu titlul de împroprietărire, conform Încheierii nr. 3356/anul 1938; iar
la poziția 2) din foaia B: „Prezentat la 20 iulie 1944” conform Încheierii „Nr. 1370. În baza
Jurnalului Consiliului de Minștri, nr. 428 din 22 Mai 1944, publicat în „Monitorul Oficial”
nr. 132 din 09.06. 1944, se menționează asupra imobilului de sub A I 1 că este dat în
folosința Armatei și că acest imobil nu poate înstrăinat fără consimțământul Ministerului
de Război, al cărui aviz favorabil trebuie să fie menționat în Jurnalele Consiliului de
Miniștri sau /în/ legile de înstrăinare respective”.
21
ACCIAA, cutia 2, Biblioraftul gri-negru, Expo 1992-2002, Planurile de Parcelare privind
imobilele situate în Arad, Zona de la nord de Calea Aurel Vlaicu f. n, originalul pe calc și
două exemplare pe ozalid.
22
Notariatul de Stat al județului Arad, Extrasul de carte funciară, eliberat în 21 iunie 1994,
de pe C.F. nr. 12.120 Arad, nr. crt.119, nr. topogr. 4941/3.a.1.2, reprezentând o proprietate
fără sarcini a „Comunității Orașului Arad, cu titlu de împroprietărire”, conform „Încheierii
nr. 6770/anul 1930”.
23
Notariatul de Stat al județului Arad; 15 Extrase de carte funciară, eliberate în 21 iunie
1994, de pe C.F. începând de la nr. 13630 la nr. 13644 inclusiv, corespunzătoare numerelor
topografice de la 4941/3.a.1.3 la 4941/3.a.1.17.
24
ACCIAA, cutia 2, Biblioraftul gri-negru, Expo 1992-2002, Referatul manuscris-ciornă,
pe două file, al inginerului Rudolf Moldovan (nedatat); el „comandase la Proiect S. A.
lucrarea de PUD, în concordanță cu terenul solicitat, de 18,5 ha”, sperând într-o Hotărâre a
Consiliului Local „cu privire la modul de atribuire a acestei suprafețe în favoarea instituției
/sic ! – recte societății/ noastre comerciale”.
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În luna august 1994 totalul cheltuielilor estimate pentru ConstrucțiiMontaj crescuseră de la 9 milioane 197 de mii lei la 20 de milioane 101.000
lei.
În 10 septembrie 1994 Camera arădeană (sub nr. 17.128) cerea o
Declarație de intenție din partea Consiliului Local cu privire la terenul
solicitat. Neprimind vreun răspuns, Camera a revenit în 27 octombrie 1994;
apoi din nou, sub nr.6.985/30 noiembrie 1994, când solicita o hotărâre de
asociere sau de concesionare a acestui teren. Acesta constituia un aspect.
Diferendele cu Consiliul Județean Arad pe tema Hipodromului
din cartierul Gai.
Celălalt aspect se referea la o solicitare a Camerei în toamna anului
1994 către Consiliul Județean Arad privitoare la Avizul Comisiei de
Urbanism pentru Planul Urbanistic de Detaliu intitulat Complex
Expozițional Internațional Arad. Răspunsul președintelui Romulus Tașcă
era următorul:
„În urma analizării documentației în data de 21 noiembrie 1994,
Comisia de Urbanism a hotărât refacerea P.U.D. cu includerea menținerii
hipodromului cu activitatea /sa/ specifică și asigurarea terenului necesar,
conform Federației de hipism. Documentația va conține, de asemenea,
încadrarea în Planul Urbanistic Zonal, aprobat de Consiliul Local al
Municpiului Arad.
În vederea aprobării P.U.D. printr-o hotărâre a Consiliului Județean
Arad, veți solicita în prealabil avizul Consiliului Local al Municipiului
Arad”25.
În aceste condiții Președintele Camerei arădene, în persoana lui
Remus Tănase, se adresa la sfârșitul lunii noiembrie 1994, sub nr. 6727/
30.11.1994, cu mult optimism Consiliului Județean Arad, pe două pagini,
astfel:
„Referitor la obiectivul Complex Expozițional Arad vă comunicăm
următoarele elemente care vă sunt necesare: În conformitate cu studiul de
prefezabilitate, Complexul Expozițional Arad este proiectat ca să
funcționeze ca societate pe acțiuni mixtă (capital român și capital străin 26).
Inițiatorul și purtătorul proiectului este Camera de Comerț și Industrie a
Județului Arad, care a însărcinat o firmă germană să identifice surse de
finanțare prevăzute în programe ale Comunității Europeene pentru
25

ACCIAA, cutia 2, Biblioraft gri-negru, Expo 1992-2002, , adresa nr. 5055/ 22 noembrie
1994 a Comisiei de Dezvoltare și Organizare Urbanistică a Cons. Jud. Arad.
26
Tocmai aici ar putea fi întrevăzută una din piedicile pentru acest tip de asociere.
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edificarea unor asemenea structuri în fostele țări socialiste”. În continuare,
se preciza că firma germană Computer Solutions Bildungsakademie mbH
din orașul Wittenberg (Germania) „a accesat aceste surse și a întocmit
studiul de prefezabilitate, fără a ocaziona nici un fel de cheltuieli până la
această dată pentru partea română. Conceptul – afirma Remus Tănase – are
în vedere asocierea la acest proiect a unor parteneri străini, de specialitate,
care sunt /tocmai/ cei care la ora actuală pot accesa fonduri nerambursabile
și credite externe pe teren lung, cu dobânzi avantajoase. Soluția propusă de
partea germană presupune ca partenerul străin să aducă în societate, imediat
după constituire, trei hale expoziționale prefabricate, în care activitatea să
poată începe imediat, urmând ca partea de construcție fixă să fie o investiție
separată /și/ care să poată fi garantată prin activitatea societății /mixtă pe
acțiuni/.
În această situație necesarul de fonduri de investiții [stârnind, după
părerea mea, uimirea și îngrjorarea edililor arădeni] este următorul: /.../
1.185.000 DM /mărci germane, defalcate pe/ costuri de constituire,
amenajări interioare, echipamente mecanice, echipamente de birou, vehicule
/și/ prima dotare27”. Pe fila următoare, planul de finanțare, calculat în mărci
germane, prevedea următoarele: „capital propriu în bani 220 mii, capital în
natură 150 mii; capital împrumutat /sub formă de/ credite bancare pe termen
lung 785 mii; total capital disponibil pe termen lung 1.155.000; finanțări pe
termen scurt, constând în creditul contului curent 150 mii; deci un total al
mijloacelor de finanțare la valoarea de 1.305.000. /O explicație necesară:/
suma totală prevăzută pentru mijloacele de finanțare este mai mare decât
necesarul de fonduri întrucât legislația bancară germană prevede constituirea
de rezerve. Capitalul propriu va fi asigurat de către asociații Societății
mixte, conform legii române, ca aport. Capitalul împrumutat va fi contractat
prin accesarea mijloacelorcomunitare de către partea germană, fapt care îi
permite garantarea prin activitatea societății. Complexul Expozițional Arad
este un obiectiv de investiții de importanță regională; și nu necesită aprobare
guvernamentală, întrucât nici planul de finanțare nu prevede solicitarea sau
alocarea de resurse de la guvern. Punerea în funcțiune a acestui obiectiv este
o parte componentă din strategia Camerei pentru regenerarea economiei
județului și vizează transformarea municipiului Arad în ORAȘ TÂRG
INTERNAȚIONAL, cu scopul de a stabiliza amplasarea capitalului străin și
autohton în județ; de-asemenea, de a majora traficul economic și turistic al
județului; și, implicit, de a crea și stabiliza locuri de muncă.
27

ACCIAA, cutia 2, Biblioraftul gri-negru, Expo 1992-2002, nr. intern de înregistrare
6727/30 noiembrie 1994.
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Față de cele de mai sus, Vă rugăm să procedați la avizarea Planului
Urbanistic de Detaliu”28.
Primăria arădeană s-a implicat cu hotărâre în această chestiune,
începând să-și lămurească prudent atitudinea. „În accepțiunea Comisiei
Europene, un Complex expozițional este un obiectiv de dezvoltare de interes
public local”. Reproducem în continuare fragmente din textul Notei de
fundamentare a Primăriei Municipiului Arad: „Din schimburile de
experiență efectuate în principal în Italia și Germania (târgurile din Verona,
Milano, Leipzig și München) a rezultat că acest caracter de interes public
local și, uneori, chiar național este concretizat prin finanțarea construirii
Complexelor Expoziționale în totalitate sau parțial de către Administrația
Publică Locală, Camerele de Comerț, uneori Guvernele și alți investitori”.
Exemplele enumerate în același text, merită să fie amintite, fiind
relevante pentru contextul european de după anul 1989: „Astfel, construirea
noului târg din Leipzig a mobilizat sume de cca 2 miliarde DM. Atât orașele
München cât și Leipzig [Leipziger Messe – n. n.] erau târguri internaționale
recunoscute”29 încă înainte de anul reunificării Germaniei.
În anul 1994 statul român începuse negocierile pentru aderarea la
Uniunea Europeană. În acest context edilii Aradului avansaseră ideea unui
Târg Internațional la Arad. Ea a prins contur, devenind „nucleul conceptului
Zonei de Dezvoltare Economică” concretizată prin „apariția Parcului
Industrial și reluarea de către Primărie a parteneriatului cu Consorțiul ZAI
din Verona în vederea realizării Centrului Logistic Arad”. Aici era
momentul despărțirii apelor.
Anul 1995.
Dar până una alta, la începutul anului 1995 Consiliul Local solicita
Camerei să obțină de la O.C.O.T. (Oficiul de Cadastru), o evaluare a
terenului solicitat pentru Complexul expozițional în vederea scoaterii sale
din circuitul agricol.
Până la urmă s-a văzut că viitorul amplasament al Târgului
Internațional de la Arad era superior celui deja existent la Timișoara.
În 20 ianuarie 1995, O.C.O.T. Arad aprecia cele 16 hectare de
pășune corespunzător nivelului taxei de protecție la o valoare totală de 181
milioane 675 de mii lei.
Abia peste cinci ani de la inițiativa din anul 1991, anume în 10
septembrie 1996, Consiliul local aproba prin Hotărârea nr. 37 a. c. „Planul
Urbanistic de Detaliu – proiect nr. 26034/1995, elaborat de S. C. Proiect S.
28

Idem; adresa Camerei era înregistrată sub nr. 23.600/ 5 decembrie 1994 la Cons. Jud.
Arad.
29
Idem; „Notă de Fundamentare /.../” a Primăriei Arad sub nr. 13564/30mai 2000, p. 1.
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A. Arad privind realizarea Zonei de dezvoltare economică a Municipiului
Arad”. Considerăm necesară o explicație prealabilă.
Este curios cum nu se aprofundase în intervalul anilor 1991-1997
conceptul sau mai bine zis ideea separării celor două funcțiuni distincte, cea
de Zonă industrială și cealaltă, de Centru expozițional și de afaceri, având
exemplul mult mai vechi, vizibil și vizitabil în București, lângă Casa
Scânteii: cupola circulară a Oficiului pentru Expoziții (Romexpo), patronat
de Camera de Comerț a României
Anul 1996.
Începând din anul 1996, prin Hotărârea nr. 110 din 19 noiembrie
1996 a Consiliului local al Municipiului Arad, luată în aceeași zi, președinte
de ședință fiind consilierul arhitect Gheorghe Seculici – în urma prezentării
făcută de Camera arădeană printr-o documentație „înaintată cu nr. 5/87/1996
privind zona de dezvoltare economică «Centrul Internațional de Afaceri
Arad», înaintată fiecărui consilier, documentație din care reiese
oportunitatea și interesul major al municipiului Arad pentru relizarea acestui
obiectiv, cât și importanța atragerii unor investitori de marcă în realizarea”
acestuia – Articolul 1 hotăra transmiterea în folosință gratuită pe o perioadă
de 99 de ani către Camera de Comerț și Industrie a Județului Arad, suprafața
de 149,9 ha – cuprinsă în parcelele de cadastru funciar [arabilele:] A 1388;
A 1389; A 1399; A 1401; [pășunea:] Ps 1400; [construcții:] Cc 1400/2;
[canale:] Cn 1403; Cn 1405; Cn 1406; [drum în exploatare:] De 1393 – în
vederea realizării investiției «Centrul Internațional de Afaceri Arad».
Articolul 2: Sarcinile de identificare conform C. F., scoaterea din circuitul
agricol, proiectarea, realizarea de utilități și drumuri cad în sarcina Camerei
de Comerț și Industrie a Județului Arad. Articolul 3: Durata maximă de /la/
începerea lucrărilor este de 5 ani. În caz de nerespectare a termenului
stabilit, terenul revine în folosința municipiului Arad, prezenta hotărâre fiind
nulă de drept. Articolul 4: De la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se
revocă alte dispoziții contrarii. Articolul 5: Prezenta hotărâre se comunică
celor interesați, prin grija Biroului secretariat. Președinte de ședință:
Gheorghe Seculici”.
Observăm faptul că suprafața atribuită în folosință în anul 1996 era
aproximativ de trei ori mai mare față de cea cerută în anul 1994 pentru
Centrul Expozițional Internațional Arad, Romtrans și Vamă30.
Anul 1997.
30

Peste patru ani suprafața atribuită cu titlu de proprietate, conform deciziei civile a Curții
de Apel Timișoara era limitată la 6 hectare, după cum o arată Extrasul de Carte Funciară nr.
63821, cu nr.topogr. 4941/3/a/1/3-4941/3/a/44/1, (transnotat în anul 1997 din C. F. nr.
54532) intitulat „Arabil, cu Complex expozițional strada D. N. 7 F/ără/ N/umăr/”.
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Conceptul Zonei de dezvoltare Economică s-a concretizat în ceea ce
a fost numit drept Proiectul integrat de dezvoltare economică, fiind
prezentat în luna aprilie 1997 Președintelui României Emil Constantinescu
cât și prim-ministrului Victor Ciorbea.
În luna mai a aceluiași an, proiectul a fost prezentat ministrului
Traian Băsescu. De comun acord, Proiectul a fost nominalizat drept
prioritate națională și preluat de către Forumul România la răscruce.
Efectele nu s-au lăsat așteptate. Strategia Proiectului a fost folosită pentru
argumentarea și câștigarea traseului actualului Coridor Paneuropean IV.
Proiectul a constituit obiect de interes „în cadrul manifestărilor majore din
România cum ar fi Consiliul Economic Româno-Britanic, Consiliul
Economic Româno-Japonez, Zilele Economiei Franceze de la World Trade
Center București și altele. În urma acestor prezentări firmele Bouygues și
Eaux Lyonaises au manifestat același interes participativ pentru proiect31.
Contextul ivit în iunie 1997 se arăta favorabil unei racordări de linie
ferată industrială cu tronsonul „liniei IV din stația CF Arad Vest, capătul Y
al stației” spre „linia industrială existentă, /aflată în/ proprietatea S. C.
Agrozootehnica Ceala”32 dinspre pădurea omonimă. În final a avut câștig de
cauză drumul rutier nordic, de centură al orașului Arad, început în intervalul
1994-1995, tăind cartierul Gai și trupul de pământ din Gai, numit Postata
Cireșilor. Construirea Drumului de Centură nordic, vestic și sudic, având
un pod rutier nou lângă Aeroport avea loc cu un pas mai devreme la Arad
decât laTimișoara33. Să nu uităm că s-ar simți tot mai mult nevoia construirii
unui pod rutier peste râul Mureș, chiar și la est, în afara cartierului Micalaca,
cât și în afara cartierului Sânicolaul Mic, făcând joncțiunea cu autostrada
Arad-Timișoara.
Anii 1997-1998 au fost relevanți în acest sens, de-asemenea prin cele
două turnee efectuate în Italia și Germania, ocazie cu care Proiectul integrat
de dezvoltare economică „a fost prezentat ca oportunitate de investiție în
România”. Mai apoi s-a văzut că aspectul problemei proprietății străine
asupra acestor terenuri extravilane era greu de depășit. De aceea, de pildă,
stabilirea firmei LUCAS WIRING SYSTEMS în Parcul Industrial din nord31

/Nicolae Băcanu ?/, Rolul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură în promovarea
Parcului Industrial, text dactilografiat, nesemnat, neînregistrat și nedatat, (1998 ?), două
file, rezumând prioritățile expoziționale ale anilor 1997-1998. Vezi ACCIAA, „dosarul
AIBC (Arad International Business Center)”. Prescurtat /N. Băcanu ?/, Rolul.
32
ACCIAA, cutia 2, Biblioraftul gri-negru, Expo 1992-2002, „Notă întocmită astăzi sub nr.
3364/ 26 iunie 1997 la sediul Camerei” arădene, împreună cu doi ingineri din partea
Regionalei CF Timișoara – Divizia infrastructură. A se vedea de asemenea Referatul
inginerului Rudolf Moldovan privind ofertele de proiectare.
33
Lipsea cel estic, cel care cerea încă un pod rutier peste râul Mureș.
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vestul municipiului Arad a fost îngreunată la un moment dat34. O știre de
ziar din martie 1999 rezuma ceea ce se întâmplase între timp cu pașii firmei
engleze la Arad. Numită Lucas Automotive, ea intenționa să înființeze o
fabrică de componente electrice pentru autovehicule. Licitația programată
pentru 11 martie 1999 de către Primărie în vederea concesionării a patru
hectare de teren din Zona Industrială a trebuit să fie reprogramată pe17
martie 1999. Primarul Valentin Paul Neamț aducea la cunoștința presei
închirierea unei hale de producție înainte ca licitația amânată să se fi produs.
Investiția firmei Lucas era apreciată aproximativ la 4 milioane de dolari,
asigurând pentru moment 700 locuri de muncă35.
Interesul pentru Parcul Industrial din Arad venise din partea
„Quadrante Europa, Voest Alpina, Agribeton și Banca Ion Țiriac”, fiind
„urmate de un lanț de supermagazine din SUA, Bonis, Drexlmayer și
altele”. Dar lucrurile nu se finalizaseră deoarece Statul român nu-și
propusese la vremea aceea înstrăinarea terenului solicitat.
Oricum, Aradul reușea să pună incipient bazele și mai apoi chiar să
și realizeze primul Parc Industrial din România.
Cercul s-a închis atunci când Proiectul „a fost transmis la Banca
Mondială și la BERD”, fiind „depus pentru finanțare în cadrul programului
PHARE OPERATIONAL la Comisia Europeană”36.
„Soluția prevăzută în HCLM 110/1996 nu s-a dovedit a fi
funcțională întrucât investitorii străini nu au dorit să aibe doi interlocutori de
negociere, respectiv Primăria și Camera de Comerț” 37. Consecința a fost
vizibilă, am spune, imediat.
Ideea unui altfel de proiect de Complex Expozițional
Era simptomatică nevoia de separare a liniilor de dialog. În 20
ianuarie 1997, Camera arădeană cerea primarului Dumitru Branc alocarea
unor sume, în bugetul pe 1997, „pentru a participa activ și în continuare” la
34

Idem, Hotărârea nr. 7.4 din 24 iunie 1998 a Colegiului de conducere a Camerei arădene
viza pentru firma străină Lucas Wiring o suprafață de 30.000 mp (3 ha); Cf. Tabelul cu
caracter provizoriu „TEREN HIPODROM – identificare din cereri ale Primăriei Arad, /din/
procese verbale de predare-primire și /din/ hotărâri ale Colegiului de Conducere /al
Camerei – n. n./ pentru intervalul anilor 1997-2000.
35
G. Constantinescu, Lucas vrea să investească în Arad , în „Adevărul”, Arad, 1999,
martie.
36
/Nicolae Băcanu ?/, Rolul.
37
ACCIAA, Cutia 1, Biblioraftul 1 (târguri și expoziții), Nota de fundamentare pentru
HCLM 119/04 mai 2000 (înregistrat la Primăria Mun. Arad sub nr. 13.564/ 30 mai 2000), f.
2; semnatarii Notei: primarul Valentin Paul Neamț și directorul tehnic Sorin Bondoc.
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proiectul ARAD INTERNATIONAL BUSINESS CENTER 38. Răspunsul
Direcției Economice a Primăriei arădene, sub nr. 9213/ 11 august 1997 era
laconic: „Având în vedere bugetul de austeritate din acest an, nu am putut
aloca sume în vederea finanțării proiectului” mai sus amintit 39. Este ciudat
cum nu au apărut la iveală o serie de contradicții. O Cameră puternică nu ar
trebui să fie îndatorată autorității statului. Și-ar pierde menirea.
O altă inițiativă a Camerei de Comerț și Industrie Arad – luată la
sfârșitul lunii ianuarie 1997 – consta în înființarea unui nou departament
intern: „Divizia de Experți pentru Proiectarea și Realizarea Proiectului de
Dezvoltarea a Județului Arad, divizie condusă de către /.../ Gheorghe Daniel
Luchian /.../”, având domiciliul în București40.
Este demnă de relevat în acest sens părerea exprimată de către
Camera arădeană referitoare la dialogul cu investitorii străini atrași de Zona
Industrială de Vest Arad – excluzând din discuție terenul primit în 1996 de
către Cameră din partea Consilului Local pentru expoziție în aceeași zonă
– : „practica a dovedit că investitorii s-au stabilit în Parcul Industrial numai
după ce au putut dobândi dreptul de proprietate asupra terenului, ei nefiind
mulțumiți doar cu dreptul de folosință, fapt verificat și în celelalte orașe ale
țării /.../”41. Poate că atunci luase ființă în cadrul Primăriei „funcția de
inspector cu probleme internaționale și integrare europeană”42.
Așa se explică reluarea lucrărilor cadastrale, de „Unificare și
Reparcelare” executate în luna aprilie 1997 de către aceeași Societate
Comercială TEMPO S. R. L. în favoarea Statului Român „privind terenul
situat în Arad între canalul Ier [cunoscut de mult timp sub denumirea de
Ieruga Seacă=Száraz-Ér] și Drumul Național 7, numit „Postata Cireșilor”43,
având o suprafață de 1.451.258 mp=145,12 ha. După cum vedem, suprafața
acestui teren este aproape egală cu cea atribuită în folosința Camerei
arădene în decembrie 1996. Că este una și aceeași, nu ne îndoim, deoarece,
nu întâmplător, ea constituie obiectul acelei „Unificări și Reparcelări” în
aprilie 1997. Parcelarea urma să servească în primul rând aducerii
38

ACCIAA, cutia 2, Biblioraftul gri-negru, Expo 1992-2002, adresa Camerei (cu un antet
înnoit, oval) sub nr. 213/20 ianuarie 1997.
39
Idem, adresa Primăriei, înregistrată la Cameră, sub nr. 3379/ 1 august 1997.
40
Idem, adresa Camerei arădene către primarul Dumitru Branc, sub nr. 428/ 31 ian. 1997.
41
Idem, Cutia 1, Biblioraftul 1 (târguri și expoziții), Nota de fundamentare pentru HCLM
119/04 mai 2000 (înregistrat la Primăria Mun. Arad sub nr. 13.564/ 30 mai 2000), f. 2;
semnatarii Notei: primarul Valentin Paul Neamț și directorul tehnic Sorin Bondoc.
42
Idem, cutia 2, Biblioraftul gri-negru, Expo 1992-2002, adresa Primăriei către Cameră,
Prefectură și Cons. Județean, sub nr. 3430/ 30 iunie 1997.
43
Idem, Schița de Unificare și reparcelare, pe calc (aprilie 1997).
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investitorilor de diverse specializări. Ceea ce s-a și întâmplat în anii
următori.
Anul 1998
Președintele Remus Tănase conștientiza la începutul anului 1998
existența unei atitudini clare față de „potențialii investitori”, propunând
„nuda proprietate asupra terenului; facilități privind urgentarea eliberării
documentației de construire” și alte elemente „de interes pentru atragerea
investitorilor în municipiul Arad”44.
La începutul lunii martie 1998, Conducerea Camerei arădene
observa cu o oarecare îngrijorare intenționalitățile Consiliului Local
Municipal Arad, având sub ochi „concesiunea directă către firma Lisa
Draxbeimer” [credem că ar fi vorba de Drexlmayer] a unei „suprafețe de 25
ha” [poate 2,5 ha] și, pe deasupra presupunând că ea „face parte din terenul
atribuit deja nouă prin Hotărârea 110/ 1996”45 /respectiv din 19 decembrie
1996/.
Camera arădeană, îngrijorată de lipsa apetitului pentru asociere din
partea Consiliului Local „în sensul coparticipării /.../ la realizarea AIBC”, va
opta sub noua conducere în frunte cu inginerul Nicolae Băcanu, pentru ceva
mai mult în acest sens, adică 20 ha, după cum vom menționa în rândurile de
mai jos.
Ambele opțiuni (atât cea din 1997 cât și cea din 1998) se arătau a fi
nerealiste din punctul de vedere al spațiului util pentru un Complex
expozițional, fie el chiar de talie internațională. Exista o confuzie întreținută
de ideea neseparării (a inseparabilității) Parcului Industrial față de cea a
Complexului Expozițional, confuzie care va arunca în aer proiectul AIBC.
Motivul principal al demisiei lui Remus Tănase din funcția de
președinte al Camerei arădene ar fi fost legat de felul cum a văzut el
realizarea proiectului AIBC. Printre altele, se preconizase descărcarea mărfii
(contractate de Cameră) din străinătate „direct la marile depozite din «Arad
International Business Center» /.../. Aceasta urma să fie reîncărcată în
autotrenuri românești și expediată la destinație”46.
Direcția Regională Vamală Arad, în frunte cu șeful ei, Ștefan
Rabotca – sensibilizată de cele care se întâmplau în Zona Industrială Vest a
muicipiului – ceruse „Consiliului local municipal, Consiliului județean și
Camerei de comerț în porțiunea „Hipodromului” (sau în cea „a serelor din
44

Idem, adresa Camerei, sub nr. 1072/ 03 martie 1998,o filă; Cf. mențiunea în același sens
a Adresei Camerei către CLM /Consiliul Local Municipal/ din 11 februarie 1998.
45
Idem, adresa Camerei, sub nr. 1072/ 03 martie 1998,o filă.
46
Lia Lucia Epure, CCIAA – Monografie, vol, II, p. 62.
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Grădiște”47), în 20 mai 1997 o suprafață de 35.000 mp (3,5 ha). Abia în vara
și toamna anului 1999 – după „traversarea” mai multor etape – Direcția
Vamală a primit din partea Statului român, reprezentat de către Consiliul
Local Municipal în folosință gratuită acea suprafață existentă de asemenea
în larga „pungă” din teritoriul generos al Cărții Funciare nr. 54.532 48. Dar să
nu anticipăm.
Remus Tănase relua – către noul primar Valentin Paul Neamț –
pentru ultima oară, propunerea de asociere la gestiunea AIBC, dispunând în
luna aprilie 1998 de „documentația completă de licitație a modulelor
construibile” în perimetrul destinat Complexului expozițional al Camerei49.
Ori lucrurile se schimbaseră. Remus Tănase se retrăsese de la conducerea
Camerei. Interimatul de până alegerea noului președinte a durat aproape
două luni (mai-iunie 1998). Ideea prestărilor de servicii /în cadrul licitației/
contra cost căzuse deocamdată. De aceea licitațiile propuse în acest an, în
iunie, „pentru ieșire din impas, au fost blocate” – afirma, într-o privire
retrospectivă, noul președinte al Camerei, inginerul Nicolae Băcanu.
Drumul spre ideea zonei de dezvoltare economică era deschis. Dar
nu se întrezărea; chiar dacă „în cursul lunii august 1997 primarul localității
Tatabánya [din Ungaria] s-a întâlnit cu /.../ viceprimarul arh. Darida Ioan, cu
această ocazie fiind prezentat proiectul elaborat – și implementat la
Tatabánya – cu ajutorul unor consilieri ai Guvernului canadian. Despre
succesul proiectului – scria primarul Dumitru Branc – ajunge să menționăm
doar faptul că în decursul a doi ani s-au creat peste 5000 de noi locuri de
muncă prin atragerea unor investitori străini, corporații multinaționale. În
cursul discuțiilor avute cu partea maghiară s-a emis ideea creării unui
proiect care să includă Euroregiunea Mureș-Tisa; și al cărei centru să fie
Aradul”50.
O licitație blocată de către Consiliul Local Municipal fusese cea
programată /de către Camera arădeană/ pentru 1 iunie 1998 privind
„vânzarea dreptului de folosință” pe proiectatele module ale vechiului
AIBC51.
47

M. Buga, Direcția vămilor vrea sediu nou, în „Adevărul”, Arad, 1998.
Tabelul cu caracter provizoriu „TEREN HIPODROM – identificare din cereri ale
Primăriei Arad, /din/ procese verbale de predare-primire și /din/ hotărâri ale Colegiului de
Conducere /al Camerei – n. n./ pentru intervalul anilor 1997-2000. A se vedea schița
anexată adresei nr. 4421/18 oct. 1998.
49
Idem, adresa președintelui Camerei, Remus Tănase către primarul Neamț Valentin, sub
nr. 2097/29 aprilie 1998.
50
Idem, adresa Serviciului Juridic al CLM Arad, sub nr. 16.593/ 22 septembrie 1997 către
Remus Tănase.
51
Radio PRO FM Arad, Corina: Reportajul zilei: AIBC, 24 septembrie 1998.
48
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Ideea unui astfel de proiect transpărea inițial în intenția noului
președinte al Camerei, Nicolae Băcanu, mai ales după „schimbul de
experiență care a avut loc în zilele de 2 și 3 iulie 1998 la Parcurile
industriale din Székesfehérvár” [în traducere literală: Cetatea Albă de
Scaun; fosta Alba Regia din vestul Ungariei]. Colegiul de Conducere al
Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad își reconfirma
pe calea unei adrese către CLM Arad „intenția de a continua proiectul
ARAD INTERNATIONAL BUSINESS CENTER”.
Și continua astfel: „Întrucât etapa de inițiativă, respectiv studiile,
marketingul și promovarea au fost realizate, Colegiul de Conducere al
Camerei arădene considera că în continuare proiectul trebuie să fie
transferat unei societăți de gestiune, cu personal dedicat și resurse
corepunzătoare. /.../. Pentru realizarea acestui lucru, Colegiul de Conducere
a desemnat o comisie compusă din Domnii Nicolae Băcanu, Filaret
Cristea/junior/ și Lucian Palcău, /comisie/ care era împuternicită să
negocieze condițiile concrete ale acestei conlucrări. /.../”. Peste o lună
Nicolae Băcanu relua propunerea pentru a „putea elabora împreună o
versiune definitivă”52. Nu a existat nici de data aceasta o urmare. Însuși
„prefectul Aradului declara într-un interviu acordat ziarului /.../ că o
asemenea societate nu poate deveni un partener credibil pentru potențialii
investitori în A. I. B. C.”53.
Împrumutul de la Banca Mondială pentru un terminal de transport
internodal nu a reușit deoarece îi lipsise garanția Guvernului român.
Discuțiile din vara anului 1998 privind procentajul aportului
Camerei la constituirea unei societăți de gestionare a „zonelor de
dezvoltare” economică a Aradului s-au împotmolit în raport cu procentajul
relativ mare dorit de Primărie54.
În 28 septembrie55 1998, Prefectura Județului Arad – ținând seama
de prevederea articolului 111 din Legea 69/1991 (republicată și modificată
prin Ordonanța de Urgență Guv. Nr. 22/1997) cât și de prevederea
articolului 122 din Constituia României – a atacat în contencios
administrativ Hotărârea nr. 110/decembrie 1996 a Consiliului Municipal
Local Arad, deoarece acesta „transmitea Prefecturii doar hotărârile emise,

52

ACCIAA, cutia 2, Biblioraftul gri-negru, Expo 1992-2002, adresele Camerei către CLM,
nr. 3346/ 9 iulie 1997 și nr. 3714/11 august 1998.
53
Dana Lasc, Întârzierea demarării A. I. B. C., o bilă neagră atât pentru CCIA cât și
pentru Primărie, în „Adevărul”, Arad, luni, 5 octombrie 1998.
54
„Adevărul”, Arad, luni, 1 septembrie 1998.
55
Dana Lasc, AIBC – din nou, „măr al discordiei”, în „Adevărul”, joi, 1 octombrie 1998.
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fără a anexa (și) actele care le fundamentau” 56. Ultimul motiv invocat se
referea la faptul că CCIA Arad nu a reușit să înceapă lucrările la AIBC57.
Prefectul de atunci al județului Arad, Gheorghe Neamțiu sesizase
faptul că „activitățile cu caracter comercial” ale Camerei arădene „nu erau
impuse fiscal. S-a ajuns /chiar/ și la un diferend cu Finanțele publice pe
această temă, situația fiind cauzată /.../ de o legislație neclară”58.
Nu a existat vreo speranță nici chiar după ce Camera își exprimase
bucuria în 15 octombrie 1998 „în mod deosebit – față de viceprimarul Ioan
Darida (arhitect) – de a derula împreună cu Societatea de Dezvoltare
Economică Tatabánya proiectul de elaborare” conform „programului
PHARE-LIEN pentru pentru finanțare”59.
Spre sfârșitul lunii octombrie 1998, președintele N. Băcanu – într-un
interviu acordat lui Silve Hosszu și-a nuanțat părerea privind proiectul Arad
International Business Center: „Poate într-un climat econmic prosper, AIBC
s-ar fi putut realiza dar trebuie să fim realiști și să recunoaștem că la noi
există o serioasă criză economică”. În continuare, N. Băcanu invoca
modificări în „relațiile cu partenerul italian care s-a ocupat de partea de
proiectare”60.
Ca să înțelegem într-o anumită măsură ce se întâmpla pe plan
economico-financiar în țară am simțit nevoia să recurgem la părerea
exprimată despre anul 1998 pe calea presei scrise, părere care venea din
partea scepticului director general al «Interfond S. A. Arad» 61, Ciprian PopMoldovan: „În anul care a trecut, economia reală nerestructurată la timp,
privatizarea lentă, lipsa de protecție a acționarilor minoritari, frecventa
schimbare a legislației în domeniul investițiilor, /toate acestea/ au dus la
diminuarea interesului investitorilor români și străini pentru piața de capital
autohtonă”62. Desigur că nevoia de dezmorțire economică nu era singulară.
Primarul Valentin Paul Neamț, aflat în interimat de vreo șase luni –
după suspendarea primarului Dumitru Branc – i-a răspuns la sfârșitul lunii
octombrie 1998 ziaristului Doru Sinaci la o serie de întrebări. Ne-a interesat
56

Prefect, Gheorghe Neamțiu în „Observator”, Arad, joi, 1 octombrie (?) 1998;
(„Comunicat de Presă”).
57
Dan Maghiș în„Observator arădean”, joi 8 octombrie 1998, p. 1; („Prefectura justifică
atacarea în contencios a Hotărârii 110/1996 a C. L. M.”).
58
Lia Lucia Epure, CCIAA – Monografie, vol, II, p. 63.
59
ACCIAA, cutia 2, Biblioraftul gri-negru, Expo 1992-2002, adresa Camerei către
Primărie, sub nr. 4690/15 octombrie 1998.
60
„Observator”, Arad, octombrie 1998.
61
Între timp, firma a ajuns săfie radiată în evidențele arădene.
62
G. Constantinescu, Piața de capital riscă să rămână în faza copilăriei, în „Adevărul”,
Arad, miercuri 13 ianuarie 1999.
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penultima întrebare și răspunsul la ea; întrebare: „Fostul primar /Dumitru
Branc împreună/ cu fostul președinte alCamerei de Comerț /Remus Tănase/
au făcut mare caz în implicarea lor în aducerea investitorilor străini.
Concret, care este situația cu Centru acela de afaceri ? Printr-o hotărâre a
Consiliului Local [nr. 110/ decembrie 1996] s-a dat Camerei de Comerț spre
folosință gratuită pe 99 de ani 149,5 ha de teren [în „Postata Cireșilor” din
fostul extravilan al comunei suburbane Gai] cu obligația ca în cinci ani să
înceapă lucrările. Camera de Comerț a încercat să scoată terenul la licitație
fapt ilegal, pentru că nu-i aparținea [dreptul de proprietate asupra acestuia].
Mai mult, firma Dexlmeyer a fost obstrucționată de /către/ fostul primar și
Camera de Comerț.
Hotărârea dată /în acest sens/ este însă un fals, pentru că în ședința
de Consiliu Local nu s-a specificat nici durata dării în folosință, nici
suprafața. Deci, hotărârea 110/1996 nu ținea cont de stenograma ședinței
Consiliului local. Hotărârea /din 19 decembrie 1996/ a fost suspendată. La
ora actuală63 am reluat discuțiile cu domnul /Nicolae/ Băcanu, noul
președinte al Camerei de Comerț pentru a dona în același scop [probabil cel
de scoatere la licitație în favoarea investitorilor industriali – n. n.] o
suprafață de 30 ha cu condiția ca, în doi ani, cele 30 de ha să fie acoperite de
investitori în proporție de 60% și /totodată/ cu obligația noastră – afirma
primarul Aradului –de a mai intra în asociere cu /alte/ 30 ha. În aceste
condiții [de context legislativ înnoit – n. n.] s-au reluat discuțiile cu firma
DREXLMEYER și firma LUCAS-WIRING, urmând a cântări ce contract
este mai avantajos”64.
Anul 1999.
Despre „lipsa de comunicare” dintre consilierii CLMArad, pe de o
parte și conducerea Camerei arădene, pe de-altă parte, a început să se
vorbească în presă la sfârșitul lunii ianuarie 1999, după ce s-au lămurit
câteva aspecte îndelung controversate în anii trecuți. Spre exemplu,
arhitectul Gheorghe Seculici, consilier în Conducerea Camerei și totodată
director al S. C. PROIECT S. A. Arad, declara că „una s-a discutat în cadrul
CLM atunci când s-a votat proiectul /AIBC/ și alta a rezultat la sfârșit.
Pentru că aici e problema. Când a fost prezentat la Președinție era cu totul
altceva decât la /ceea/ ce a fost în CLM. E o chestie să primești un teren pe
gratis iar tu să te apuci să-l vinzi cu 17 mărci metru pătrat în beneficiul unei
63

De fapt, „în luna august 1998”, având în plus „sprijinul consilierului preziden țial Dan
Căpățână”; Cf. Lia Lucia Epure, CCIAA – Monografie, vol, II, p. 66 (interviul dat de fostul
primar al Aradului, Valentin Paul Neamț).
64
/Doru Sinaci ?/, Un interimat ce ar trebui susținut, în „Adevărul”, Arad, 1998, 22
octombrie („Discuție cu dl. Valentin Neamț, primarul interimar al municipiului Arad”).
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Societăți din care făceai parte tu împreună cu firma” din străinătate. /.../ S-au
descoperit o serie de nereguli și la C/amera de/ C/omerț/ și la proiect /cât/ și
în contractele semnate”65.
Din dezbaterile cu caracter public, la începutul anului 1999, au ieșit
la iveală o serie de idei valoroase.
Separarea Centrului EXPO de Parcul Industrial
După cum își amintea fostul primar interimar Valentin Paul Neamț,
avocat, „succesul însă a sosit în 1999, când mi-a venit ideea vânzării pentru
prima dată în România, de parcele cu drept de proprietate pentru
cumpărători, transmisibil /chiar/ și prin moștenire, cu un preț mic, de o
marcă pe metrul pătrat, dar cu garanția creării locurilor de muncă în numărul
promis sau peste”66.
Referitor la proiectul AIBC preconizat pe terenul de 149,9 ha din
Postata Cireșilor, directorul tehnic din cadrul Primăriei, Sorin Bondoc a
venit cu o știre îmbucurătoare atât pentru dorita Hală Expozițională a
Camerei arădene cât și pentru viitorul teren al Parcului Industrial, distinct de
cel al Camerei arădene: „în luna august /1999/ va fi realizată și
infrastructura (apă, canalizare, gaz, telefon, curent) pentru acel teren de 150
hectare”67, „cumpărătorii având obligația să construiască utilitățile, drumuri/
le/, apa, gaz/ul/, energia electrică /…/. Acest sistem nu s-a mai aplicat
nicăieri în lume pentru că, de obicei, administrațiile au asigurat /chiar/ și
utilitățile”, afirma cu aplomb ValentinPaul Neamț68. Tot el adăuga în
continuare: „O a doua idee a mea, care s-a bucurat de apreciere, a fost
negocierea din partea investitorilor direct cu primarul. Am avut avantajul că
vorbesc foarte bine engleză, franceză, italiană, maghiara; și le-am spus că eu
vreau să-i conving să vină la Arad. Insistam să las ceva pentru viitorul
comunității; și nu le va cere nimeni niciun fel de mită! Sigur, ulterior,
contractele au fost aprobate și de colegii din Consiliul Local Municipal.
Succesul a fost asigurat, măreț! La 13 martie 2000, Lucas – devenit ulterior
Leoni Wiring Sistem – a inaugurat prima hală de 5.000 metri pătrați, în
prezența ambasadorului de atunci al Marii Britanii, Joshua Green. În
65

D. Sinaci, I. Iercan, AIBC – un proiect ratat ? O problemă care a polarizat în mod
deosebit atenția politicienilor arădeni a fost cea a AIBC, în „Adevărul”, Arad, joi 21
ianuarie 1999.
66
Lia Lucia Epure, CCIAA – Monografie, vol, II, p. 66 (Cf. Valentin Paul Neamț).
67
Gerlinde Knap, Doru Sava, G. Constantinescu, Are Aradul o strategie de dezvoltare
economică ?, în „Adevărul”, ianuarie 1999.
68
Lia Lucia Epure, CCIAA – Monografie, vol, II, p. 66-67 (Cf. Valentin Paul Neamț).
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prezent, Leoni deține în Arad peste 5.000 de locuri de muncă. A urmat o
avalanșă de investitori. În prezent, în județul Arad se află 12% din industria
de automotive germană. Zona industrială Gai a devenit cea mai atractivă
zonă de investiții din țară, la acel moment Aradul depășind Timișoara, din
acest punct de vedere”69.
Ceva a intervenit între timp, căci a avut loc mutarea centrului de
atenție al Camerei spre sensibilizarea primarului Valentin Paul Neamț,
căruia i-au fost trimise în lunile februarie și martie 1999 două adrese cu
referiri la numerele 6 și 7 ale ziarului „Adevărul Economic” privind spre
visul unui „Coridor economic între țările Asiei Centrale și Europa, cu
tranzitarea României”, inițiat Președintele României, Emil Constantinescu.
Sigur că erau invocate „proiectele cu importanță strategică pentrru
municipiul și județul Arad: Autostrada Nădlac-Arad-București, Zona de
Dezvoltare Economică, Centrul Logistic, Centrul Internațional de Târguri
Arad, Zona Liberă Curtici, Terminal Cargo pe Aeroportul Arad /și/
magistrala Feroviară de înaltă viteză (160 km/h) Arad-Alba Ilia”.
În plus, Nicolae Băcanu, în calitatea sa de președinte al Camerei
arădene, solicita „pe această cale intervenția fermă pentru includerea acestor
proiecte în cadrul PATZ și PATJ ale căror finanțări au fost aprobate odată
cu lansarea acestui program național”70.
Ne-a reținut atenția Hotărârea nr. 12/21 mai 1999 a Camerei, care la
articolul 1 stipula laconic că „fostul președinte /Remus Tănase/ nu mai face
parte automat din viitorul Colegiu de conducere a CCIA Arad”. Iar la art. 4
hotăra de asemenea laconic sponsorizarea Inspectoratului Școlar Arad cu 6
milioane lei. La un alt articol se hotăra acordul radierii dreptului de folosință
de pe suprafața de 2500 mp (destinată unui rezervor de apă), existentă în
zona Hipodrom, invocată de Primăria Arad71. Limitarea Camerei la dreptul
de folosință complica relația cu Primăria. Așa că într-o etapă următoare,
când au apărut construcțiile expoziționale incipiente ale Camerei arădene,
Consiliul Municipal i-a atribuit dreptul de proprietate asupra acestora prntrun act de vânzare-cumpărare, pe lângă dreptul de folosință atribuit anterior
în acea Postată a Cireșilor din terenul cartierului Gai-Arad.
Privind regimul Parcurilor Industriale, a existat în cursul anului
1999 o inițiativă legislativă introdusă de grupul parlamentar PSR, UDMR,
69

Lia Lucia Epure, CCIAA – Monografie, vol, II, p. 67 (Cf. Valentin Paul Neamț).
ACCIAA, cutia 2, Biblioraftul gri-negru, Expo 1992-2002, adresele Camerei, sub nr.
603/ 17 februarie 1999 și nr. 907/10 martie 1999.
71
Era vorba de spațiul necesar amplasării Rezervorului de apă pentru stingerea incendiilor;
Cf.Tabelul „cedărilor de teren” pe anii 1998-1999; Idem, cutia 2, Biblioraftul gri-negru,
Expo 1992-2002.
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PD și PNȚCD, inițiativă pe care Nicolae Băcanu o găsea foarte bună doar la
capitolul IV, referitor la facilități. În rest avea „rezerve serioase, având în
vedere că centralizarea, birocrația și costurile suplimentare generate vor
deveni un obstacol serios în calea investițiilor străine”. Și cerea părerea
primarului Paul Valentin Neamț în privința acestui „proiect de act
normativ”72. Corespondența ulterioară cu acesta din urmă va încerca să-l
lămurească asupra posibilităților de manevră ale Camerei arădene, după cum
vom vedea în Adresa către Cameră din data de 25 ianuarie 2000.
În spiritul continuării bunei colaborări a Camerei cu CLM Arad,
Nicolae Băcanu s-a adresat primarului Valentin Paul Neamț într-o adresă
(4421/ 18 octombrie 1999), invocând, în sfârșit, „schimbarea priorităților în
politica de promovare a investițiilor străine”. Adăuga faptul că „Hotărârea
nr. 110/19 decembrie 1996 nu mai poate produce efectele în vederea cărora
a fost adoptată”. De aceea, președintele N. Băcanu, era conștient de faptul că
Consiliul local atribuise în folosința Camerei o suprafață mult prea mare
pentru utilitățile sale expoziționale. „Am dat curs întotdeauna solicitărilor
Dumneavoastră și am renunțat la o serie de parcele destinate inițial
implementării proiectului aprobat în /anul/ 1996. Proiectul inițial /oare să fi
fost vorba de cel din anul 1994 ?/ pentru realizarea căruia suntem încă
titularii unui drept de folosință, asigură spațiile necesare activității noastre.
Prin blocarea proiectului inițial suntem încă în situația de a organiza târguri
și expoziții în condiții improprii. De asemenea, depozităm materialele în
spații închiriate și nu deținem nici spații pentru montarea și întreținerea
structurii expoziționale. /În concluzie/ vă solicităm să rediscutați în
Consiliul Local situația terenurilor care au făcut obiectul Hotărârii 110/1996
și să determinați o suprafață de cel puțin 20 ha care ne este necesară
activităților noastre de interes public. Noi optăm pentru amplasamentul
arătat în schița pe care o anexăm73. Rezolvarea situației terenului /destinat
expoziției/ este și în interesul Dumneavoastră, pentru că ar clarifica ceea ce
este disponibil pentru proiectele municipale. Din punctul nostru de vedere,
atribuirea celor 20 de ha printr-o nouă Hotărâre este urgentă” 74. Adresa era
din 18 octombrie 1999. Atmosfera din conducerea Camerei se afla sub
semnul unei grabe, explicabilă văzând cum licitațiile pentru terenurile din
Parcul Industrial tindeau să ia amploare.
72

Idem, adresa către primar, sub nr. 4774/4 noiembrie 1999.
Ulterior, suprafața cerută de Cameră a crescut la 26 ha.
74
ACCIAA, Cutia 2, dos. Expo 1992-2002, Biblioraftul gri-negru, Actul 4421/18
octombrie 1999, o filă, cu o schiță anexată, scara 1:2880, a „Complexului
Expozițional”,incluzând în colțul nord-estic „Grajduri”, marcat și hașurat distinct de
terenul solicitat de Camera arădeană.
73
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Dificultăți în arondarea folosințelor
O paranteză s-ar cuveni făcută acum pentru un scurt comentariu. Ea
este legată, după părerea noastră, de litigiul în curs cu Regia Autonomă de
Cai de Rasă București. Nu știm cu exactitate dacă președintele Camerei sau
Colegiul ei de conducere au râvnit să obțină – după cum se vede în schița
(fără a fi intitulată în vreun fel) reprezentând un teren triunghiular sprijinit
pe latura sa sudică de Drumul Național 7 („DN 7”), al cărui unghi ascuțit
este constituit de Drumul de Centură nord-vestic care traversa cartierul Gai
– deci, intrândul patrulater din colțul nord-estic al terenului propus și figurat
ca atare în această schiță sub denumirea sugestivă „Grajduri” (suprafața
fiindu-i marcată în tuș: 12,204 ha) poate pentru a întregi perfect triunghiul
schițat. Oricum, lasă liber gândul la o rotunjire a terenului minimal râvnit de
Camera de Comerț locală în favoarea viitorului teren al Expoziției, în
defavoarea grajdurilor pentru armăsari, al căror teren era cu mult mai întins,
după cum reiese din actul trimis Camerei arădene din partea Judecătoriei
Arad, numit „Încheiere”, sub nr. 14510/CF/ 1999, „dată în ședința de
consiliu a Camerei, din 22/11/1999”.
Textul acestei „Încheieri” rezumă laconic istoricul litigiului – în
ordine cronologică inversă calendaristic –până la originarea sa, astfel: „În
baza deciziei civile /dosarul/ nr. 1485/1998 dosar nr. 3982/a/1998 a
Tribunalului Arad, [de asemenea] Ordinul nr. 71/1997 al prefectului Arad,
Hotărârea nr. 20/1997 a Prefecturii Județului Arad și a schițelor anexate,
asupra imobilului înscris în CF 59.139 a localității Arad, sub nr.
4941/3/a/1/3-4941/3/a/44/1 și nr. top. Cadastru 1400/1, arabil, în suprafață
de 59.983 mp, adus din CF 54532, se intabulează dreptul deproprietate cu
titlul de reconstituire [subl. ns.] în baza L/egii nr./ 18 din 1991 în favoarea
lui: REGIA AUTONOMĂ CAI DE RASĂ, București. /.../Președinte:
Judecător Simona Kirsch; Grefier CF: Conducător CF Marcel Schmidt”.
„Comunicarea Hotărârii Civile” de mai sus a fost înmânată „în copie
D-lui Valentin /avocatul angajat de către Camera arădeană/ în data de 10
decembrie 1999.
Sentința respectivă a avut drept urmare o reacție promptă din partea
Camerei arădene. În aceeași zi, vicepreședintele Camerei arădene, Lucian
Palcău, îi transmitea copiile după Hotărârea Civilă a Judecătoriei Arad și un
exemplar din Extrasul de Carte Funciară nr. 59.139 al localității Arad, în
urma cărora Regia Autonomă Cai de Rasă București era intabulată cu o
„suprafață de 59.983 mp /adică aproape 6 hectare/ de teren fără sarcini”,
adăugând că această „Societate Națională Cai de rasă S. A. a argumentat
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pentru obținerea câștigului /.../ cu Anexa 3 a H. G. /Hotărârii de Guvern nr./
637/1998 [referitoare la] situația bunurilor proprietate publică ce trec în
administrarea gratuită” a acestei Societăți. Și, în continuare, își exprima
speranța „că aceste documente și informații /.../ vor fi utile pentru apărarea
dreptului /.../ de proprietate asupra acestei suprafețe”75.
Cooperarea Camerei arădene cu conducerea Primăriei Arad se afla
pe drumul cel bun. Drept urmare, la 9 noiembrie 1999, Consiliul Municipal
Local preda printr-un proces verbal 50.000 mp – situați în Postata Cireșilor
– în folosința Camerei arădene, acestea „fiind în fapt două parcele, /una/ de
100 metri lățime și 200 metri lungime, /cealaltă/ respectiv /de/ 150 metri
lățime și 200 metri lungime” 76. Desenarea lor aproximativă, una lângă
cealaltă a întreprins-o ulterior în creion cineva din partea Camerei arădene,
scriind „3 ha” și „2 ha”, , pe Schița realizată în tuș color, scara 1:5000 și
intitulată „Plan Trasee Rețele”, în extremitatea stângă a lotizărilor
adjudecate sau pe cale de adjudecare la începutul anului 2000. Precizăm
faptul că întregul careu al acestor așa-zise lotizări prezente și viitoare, era
mărginit în partea sa sudică de drumul de centură. Ori este lesne de înțeles
că aceste atribuiri de folosință nu erau destinate Complexului Expozițional
Arad ci obținerii unor câștiguri în urma efectuării licitațiilor. Nu știm dacă
aceste tranzacții financiare cu terenuri aflate în folosința Camerei ar fi adus
vreun folos deosebit acesteia din urmă.
Nu mai departe, punctele de vedere exprimate de Cameră la sfârșitul
lunii noiembrie 1999 – cu referire la cunoscuta Hotărâre nr. 110 din
decembrie 1996 – postulau „/a)/ convingerea Colegiului de Conducere al
CCIA Arad că relațiile dintre Camera de Comerț din Arad și Primăria
Municipiului Arad trebuie să fie foarte bune, de cooperare și colaborare,
CCIA fiind un partener foarte util în organizarea tuturor evenimentelor cu
caracter economic ale orașului; /b)/ dorința și argumentele CCIA Arad în
strategia comună de atragere de investitori străini în Arad; /c)/ necesitatea
construirii unui Complex Expozițional în Arad, care ar aduce beneficii nu
numai Camerei de Comerț ci întregului Municipiu Arad; /d)/ atitudinea
foarte cooperantă din ultimul an, când toate solicitările Primăriei de a ceda
părți din terenul aflat în folosința CCIA (cele 149,9 ha) au fost rezolvate
prompt și necondiționat”.
Drept urmare – în această adresă a Camerei – „Colegiul de
Conducere al CCIA,”întrunit în ședința ordinară din 15 noiembrie 1999, a
adoptat următorul punct de vedere /.../ [în cele șapte puncte de mai jos]:
75

Adresa Camerei arădene din 10 dec. 1999.
ACCIAA, cutia 2, Biblioraftul roz; procesul verbal stipula în mod expres faptul că cele
două locații învecinate aveau numerele topografice 4941/3/a/1/1/3/3 și 4941/3/a/1/1/3/4.
76
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1.) O suprafață de 10 ha din această parcelă să fie destinată
construcției viitorului Complex Expozițional77.
2.) Restul de 16 ha să fie destinat atragerii de investitori străini sau
români, cărora în urma procedurilor legale să li se vândă terenuri pentru
construcția de obiective economice. Această acțiune ar putea fi în primul
rând sarcina CCIA Arad;
3.) /Cele/ 50% din fondurile obținute din vânzarea celor 16 ha se vor
depune într-un cont special, deschis de CCIA Arad la una din băncile
arădene cu destinația unică de a construi și pune în funcțiune Complexul
Expozițional Arad /cât/ și cu imposibilitatea /.../ de fi folosite în alte
scopuri /.../. Restul de 50% din prețul vânzării revin de drept Primăriei;
4.) Primăria Arad va putea verifica în orice moment modul de utilizare
al banilor /cât/ și respectarea condițiilor inițiale prin constituirea unui
cenzorat permanent;
5.) CCIA Arad va participa de asemenea la construcția Complexului
Expozițional cu fonduri proprii și se va preocupa de atragerea de credite și
finanțări din programe UE;
6.) Construirea primei etape a acestui Complex (Hală de aproximativ
3000 mp + parcări) ar putea demara în luna martie 200078 și ar putea fi
funcțională în anul 2001;
7.) Cedarea nu va avea loc decât concomitent cu aprobarea
solicitărilor de mai sus”.
Textul ședinței, semnat de către Nicolae Băcanu, președintele CCIA,
se încheia în felul următor: „Din punctul de vedere al CCIA Arad, reglarea
acestei probleme are un caracter urgent și este în interesul Dumneavoastră
pentru /a ajunge la/ clarificarea statutului acestui teren în vederea
promovării altor proiecte municipale”79. Dar aceste „puncte de vedere” nu
se arătau a fi atât de accesibile, ba chiar frizau imposibilul în ochii
conducerii Primăriei.
Anul 2000
77

Iată că s-a produs o scădere simțitoare a terenului cerut pentru Expoziția permanentă (de
la 26 ha la 10 ha).
78
Peste o lună, în 14 decembrie 1999, Lucian Palcău, vicepreședintele Camerei, adresânduse Doinei Paul, secretara Primăriei Arad, o asigura că va începe „montajul în dimineața
zilei de luni 20 decembrie 1999”, deci cu aproape trei luni și jumătate mai devreme; Cf.
Adresa nr. 5671/14 decembrie 1999. Dar nu se spunea nimic despre o anume loca ție
definitivă.
79
Adresa CCIA Arad, înregistrată la Cabinetul Președintelui Nicolae Băcanu, purta nr.
5120/ 23 noiembrie 1999, fiind apoi înregistrată prompt la Primăria Municipiului Arad în
aceeași zi sub nr. 26.920/23 nov. 1999; Cf. ACCIAA, Cutia 1, Biblioraftul 1 (târguri și
expoziții), înseriat cronologic.
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Într-o replică sentențioasă, primarul și secretarul său și-au confirmat
– în adresa către Cameră – în data de 25 ianuarie 2000, interesul „deosebit
pentru reglementarea situației juridice a terenului /subl. ns./. În acest sens –
accentua Primăria – în această perioadă se analizează cu atenție implicarea
Societății naționale «Cai de Rasă» în zonă, atât din punct de vedere al
posesiei faptice cât și din punct de vedere al drepturilor reale pe care această
societate pretinde că le are, urmând ca Primăria Municipiului Arad să își
apere drepturile lezate pe cale legală – fapt pe care vi-l vom aduce de îndată
la cunoștință.
Totodată se analizează efectele Legii nr. 1/2000 asupra modului în
care administrația locală înțelege să administreze terenul în discuție.Văzând
caracterul imperativ al unor norme conținute în legea mai sus menționată și
dorind să ne protejăm proiectul de dezvoltare al unui viitor «Parc Industrial»
în zonă, suntem obligați să ne raportăm cu multă grijă la cele prevăzute în
lege, în așa fel încât ambele scopuri – cel prevăzut de Legea 1/2000 și cel
urmărit de noi – să poată fi realizate în condiții de legalitate.
Vă rugăm să considerați cele arătate aici ca fiind o dovadă de
abordare cu seriozitate a multitudinii de probleme ce afectează, influențează
și guvernează situația de fapt și de drept a terenului generic numit «Parc
Industrial».
Necesitatea de a clarifica în cel mai scurt timp toate aspectele
incidente acestei zone constituie pentru noi o prioritate.
Vă mulțumim pentru înțelegere”80.
Cum altfel am înțelege aici atitudinea Primăriei decât ca pe o
rugăminte adresată Camerei arădene de a avea răbdare.
Solicitările presante – venite la primărie „pentru terenuri în zona
Parcului Industrial” aflat parțial în folosința Camerei, în această Postată a
Cireșilor din cartierul Gai – cereau de data aceasta „acordul pentru
renunțarea la dreptul de folosință de pe parcelele în suprafață de 6,6 ha și de
26,2 ha”. Și este remarcabil cât de elegant se adresau edilii „Serviciului
patrimoniu și date urbane”, odată cu desprimăvărarea anului 2000, invocând
„renunțarea /.../ necesară /.../ executării utilităților în zonă, întocmirea
documentelor pentru scoaterea din circuitul agricol, promovarea caietelor de
documente în vederea organizării licitațiilor publice și, ulterior pentru
efectuarea operațiunilor de publicitate imobiliară”. Iar în finalul adresei,
semnată de către Primar și șeful de Serviciu (Florica Mioara Popa), era
anexat „planul de situație cu suprafețele necesare”. Examinând această
schiță realizată în tuș color scara 1:5000 și intitulată „Plan Trasee Rețele”,
80

ACCIAA, Cutia 2, dos. Expo 1992-2002, Biblioraftul gri-negru; Cf. Adresa Primăriei
Municipiului Arad, sub nr. 1616/ 25 ian. 2000 către Cameră.
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observăm, ținând seama de adnotările ulterioare în creion negru, că
parcelele, situate disparat una față de cealaltă se încadrau în careul mare,
dreptunghiular al Parcului Industrial, cu baza sudică pe Drumul de Centură,
careu care avea un total aproximat de noi la o cifră de 80 ha. Aici este bine
venită o precizare: viitoarea locație de gestiune a Complexului Expozițional
Arad urma să fie amplasată între Drumul de Centură și Drumul Național nr.
7, după cum fusese prevăzută în variantele Planurilor de Detaliu dintre anii
1992-1997.
Exista o problemă litigioasă, care, deja, trena în coasta Zonei
Industriale de Vest și implicit în cea a Camerei: Grajdurile – situate în afara
colțului nord-estic al terenului de aspect triunghiular destinat Complexului
Expozițional – acea Regie Autonomă de Cai de Rasă, al cărei sediu central
se afla la București. În 22 noiembrie 1999, ea recâștigase pe cale de instanță
vechea proprietate, aceasta din urmă fiind transcrisă din Cartea Funciară
colectivă nr. 54.532, sub poziția A-I-8, în Cartea Funciară nouă nr. 59.139
cu aceeași suprafață de 6 ha. Dar să nu ne iluzionăm. Ea nu constituia actul
final al acestui litigiu. Căci vor surveni modificări și mutări teritoriale,
respectând existența acestui teren cu caracter hipic, atât de amenințat de
noile trenduri de dezvoltare capitalistă sui-generis.
În prealabil, Camera arădeană, bine sfătuită, cerea și primea un
Certificat de Urbanism (nr. 679/ 26 aprilie 2000) din partea S. C. Proiect S.
A. Arad pentru terenul intravilan din zona Hipodrom (C. F. 54.532/a cu nr.
topografic al parcelei 4941/3/a/1/1/1), neamenajat, pentru construirea
Complexului expozițional (respectiv Târg Internațional).
Atunci când s-a ajuns prin micșorarea succesivă a suprafeței primită
inițial în folosință (cea din anul 1996) la o situație derizorie în ochii
Camerei, o nouă Hotărâre a Consiliului Local Municipal Arad, sub nr. 119/
4 mai 2000 vindea, în sfârșit, Camerei arădene 2,7 ha (27.613 metri pătrați)
pentru Târgul Internațional81. Anexa cartografică nu era anexată acolo și
nici nu era menționată ca atare. Dar merită să reproducem textul hotărârii de
mai sus, dactilografiată pe două pagini, pentru a vedea cât de multă
elaborare stătea la baza ei:
„Consiliul local al municipiului Arad, întrunit în ședința extraordinară;
I: Având în vedere:
81

Vezi în acest sens Procesul verbal de predare-primire din 31 martie 1998. La fel de
interesant pentru istoria locală este, de-asemenea, Procesul verbal din 29 iulie 1998, dresat
cu ocazia ședinței de Colegiu al Camerei arădene în prezența arhitectului Francesco Di
Filippo din partea firmei Ptero din Chieti (Italia); ACCIAA, Biblioraftul 1 (târguri și
expoziții).
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- Inițiativa Primarului municipiului Arad82;
- Referatul comun nr. 11.309/ 03 mai 2000 al Direcției tehnice și al
Serviciului patrimoniu și date urbane din cadrul Primăriei municipiului
Arad, prin care se propune însușirea rapoartelor de evaluare pentru cele
șapte (7) parcele din zona Parcului Industrial, precum și scoaterea la licitație
publică a șase (6) dintre acestea pentru realizarea unor spații pentru
producție, prestări /de/ servicii, servicii de comisionare vamală etc precum și
vânzarea a 2,76 ha teren /aceasta constituind cea de-a șaptea parcelă/ din
aceeași zonă către Camera de Comerț și Industrie a județului Arad, pentru
construirea unui Complex expozițional și realizarea tuturor utilităților
aferente din domeniul public;
- Rapoartele comisiilor nr. 1, 2, 3 și 5 ale Consiliului local al
municipiului Arad;
- Extrasul de Carte Funciară nr. 54.532 Arad;
- Adresa nr. 1337/2000 a Camerei de Comerț și Industrie a Județului
Arad /menționată selectiv de noi; vezi arhiva (ACCIAA, Cutia 2, dos. Expo
1992-2002, Biblioraftul gri-negru)/;
- Raportul de evaluare tehnică nr. 7/2000, întocmit de Primăria
municipiului Arad;
- Hotărârea nr. 234/25 noiembrie 1998 a Consiliului local al
municipiului Arad, privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unor
terenuri în vederea atragerii unor investitori de interes local;
- Prevederile articolului 20, litera g ;i ale art. 84 din Legea nr.
69/1991, republicată.
II: În temeiul art. 28 (1) din Legea nr. 69/ 1991, republicată, privind
administrația publică locală,
III:
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se însușește Raportul de evaluare tehnică nejudiciară nr. 7/2000,
întocmit de Primăria municipiului Arad, privind evaluarea a 7 (șapte)
parcele de teren din zona Parcului Industrial /.../.
Art. 2. Se aprobă caietele de documente privind vânzarea prin licitație
publică a /celor/ 6 parcele de teren din zona Parcului Industrial, anexele 16 /.../.
Prețul de pornire a licitației este de 92.470.000 lei/ha.
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De fapt, Camera solicitase Primarului Valentin Paul Neamț prin adresa nr. 1337/03 mai
2000 „destinarea unei suprafețe de teren din cadrul Parcului Industrial pentru Complexul
Expozițional și facilitățile conexe” pe care „să o poată cumpăra”; vezi ACCIAA, Cutia 2,
dos. Expo 1992-2002, Biblioraftul gri-negru.
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Art. 3. Se aprobă vânzarea terenului în suprafață de 2,76 ha, înscris în C. F.
nr. 54532 Arad, sub A-I-6 către Camera de Comerț și Industrie a Județului
Arad, pentru realizarea pe cheltuiala sa a unui Complex expozițional precum
și a tuturor utilităților și amenajărilor din domeniul public, necesare pentru
funcționarea Complexului.
Utilitățile publice, după realizare se vor preda în proprietatea
municipiului Arad /subl. ns./.
Prețul de vânzare al terenului este de 255.217.200 lei, preț ce se va
actualiza cu paritatea leu – dolar, comunicată de Banca Națională a
României la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.
Art. 4. Se împuternicește Primarul municipiului Arad să semneze
contractele de vânzare-cumpărare pentru cele 7 (șapte) amplasamente cu
adjudecatarii licitațiilor publice /cât/ și /cu/ Camera de Comerț și Industrie a
Județului Arad.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează
Direcția tehnică și Serviciul patrimoniu și Date urbane; și se comunică celor
interesați prin grija Biroului Secretariat.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR,
Tiberiu Novac Doina Paul”.
Exact peste trei săptămâni, în 25 mai 2000, i se aducea la cunoștință
Camerei vânzarea celor 2,76 ha de teren din zona Hipodromului, cuprinsă în
textul Hotărârii nr. 119/ 4 mai 1990 cu destinația Complex Expozițional
Arad83. Totodată, Camera arădeană era solicitată să renunțe „la dreptul de
folosință – deținut în baza HCLM Arad nr. 110/1996 – asupra suprafețelor
de teren din zona Hipodrom, cu excepția /a/celora care fiind în prezent în
litigiu, nu pot fi afectate de tranzacții”84.
Drept urmare, Camera arădeană se execută nu fără obiecții85,
trimițând peste patru zile (în 29.05.2000 sub nr. 2125) „Domnului Paul
Valentin Neamț”, primarul în funcțiune, două liste de renunțări, pe aceeași
83

ACCIAA, Cutia 2, dos. Expo 1992-2002, Biblioraftul gri-negru, Adresa Primăriei Arad,
sub nr. 13.176/25 mai 2000.
84
Ibidem.
85
Idem; vezi textul HOTĂRÂRII nr. 9 din 25 mai 2000 privind „renunțarea la dreptul de
folosință asupra 53,78 ha” , adnotat și semnat în partea inferioară a filei, cu următoarea
observație manuscrisă din 26 mai 2000: „Nu sunt de acord cu această renun țare fără săfie
clarificate solicitările investitorilor pe acest teren”. Referirea se mărginea la cele 53,78 ha
diferență-rest care încă nu fusese scoasă la licitație de către Primărie.
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pagină, din care ar reieși, după părerea noastră, că acestea erau deja
executate:
Lista nr. 1:
„11,5 ha
9,80 ha
0,26 ha
0,25 ha
7,00 ha
7,75 ha
6,60 ha
26,2 ha
69,36 ha

înscrise eronat în favoarea CCIA Arad;
amplasament Draxlmeyer;
calea de acces;
rezervorul de apă pentru stingerea incendiilor;
amplasament Vama (Arad);
amplasament NDB Logistic;
conform scrisorii Dvs. 7239/ 17.03.2000;
conform adresei Dvs. 7239/ 17.03.2000;
Total /parțial/ renunțări”.

Urmează în aceeași adresă o explicație asupra diferenței de suprafață
de până la cele 149,9 ha atribuite în folosință pe 99 de ani conform vechii
Hotărâri a Consiliului local municipal Arad:
„Având în vedere că S. N. Cai de Rasă a intabulat o suprafață de
24,00 ha, pentru care ne menținem dreptul de folosință și, /totodată/ că în
baza HCLM /Arad/ nr. 119/ din 04 mai 2000 vom cumpăra suprafața de
2,76 ha specificată în scrisoarea Dvs. /din 25 mai 2000/, suntem de acord să
renunțăm la dreptul de folosință pentru diferența /rămasă din totalul de
149,9 ha, anume/ de 53,78 ha, rezultând următoarea situație recapitulativă:
Lista nr. 2:
69,36 ha
53,78 ha
02,76 ha
24,00 ha
149, 90 ha

Renunțări anterioare;
Renunțarea prezentă /rămasă ca diferență-rest86/;
HCLM /Arad/ nr. 119/ din 04 mai 2000;
S. N. Cai de Rasă /București/;
TOTAL /GENERAL/”.

Desigur, obiecțiile orale și scrise – provenind din cadrul ședinței
Colegiului de Conducere al Camerei arădene, din data de 25 mai 2000, când
fusese întocmită Hotărârea nr. 9/ 25 mai 2000 – au ajuns la urechile
Serviciilor Primăriei. Mai mult, Primăria a primit în scris adresa Camerei,
sub nr. 2125/29 mai 2000, înregistrată în aceeași zi la Registratura Primăriei
sub nr. 13.407/29 mai 2000.
86

Idem, vezi observația manuscrisă în partea de jos a filei Hotărârii nr. 9/25 mai 2000 a
Colegiului de Conducere al Camerei arădene (transcrisă de noi în nota de subsol
anterioară).
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Cumulând toate aceste informații, care pluteau nefiresc în aerul verii,
Primarul împreună cu Directorul tehnic Sorin Bondoc redactau, de pe o zi
pe alta (29-30 mai 2000), pe trei pagini, o „Notă de Fundamentare pentru
HCLM 119/ 04.05.2000 privind vânzarea directă a unui teren către C. C. I.
A. Arad, în vederea construirii Complexului Expozițional Arad.
Nota de fundamentare cerea la rândul ei o serie de pași, concretizați
în acte oficiale care să servească atât viitorului act de vânzare-cumpărare cât
și validării acestora în fața instanței de judecată reprezentată de către
Judecătoria Arad.
Trebuie să dăm, înainte de toate, „cuvântul” integral Notei de
Fundamentare deoarece avem toate motivele să credem în valoarea
imprecației sintactice și a analizei bine ancorate în realitatea timpului istoric
arădean și, spre comparație, în cea a celui timișorean:
„Începând cu anul 1991, Camera de Comerț, Industrie și
Agricultură a Județului Arad, a reluat tradiția organizării de târguri și
expoziții în municipiul Arad, tradiție care datează de la începutul secolului,
primul catalog de târg pe care CCIA Arad îl deține datând din 1925.
Întrucât în Municipiu nu există la ora actuală nici un spațiu
corespunzător pentru derularea acestei activități, CCIA a elaborat în anul
1994, împreună cu firma germană «Computer Solutions Bildungsakademie
mbH» un concept de realizare a unui Centru Expozițional în Arad. În
accepțiunea Comisiei Europene un Complex Expozițional este obiectiv de
dezvoltare de interes public local.
Din schimburile de experiență efectuate în principal în Italia și
Germania (târgurile din Verona, Milano, Leipzig și München) a rezultat că
acest caracter de interes public local și, uneori, chiar național este
concretizat prin finanțarea construirii Complexelor Expoziționale în
totalitate sau parțial de către Administrația Publică Locală, Camerele de
Comerț, uneori Guvernele și alți investitori.
Astfel, construirea noului târg din Leipzig a mobilizat sume de cca 2
miliarde DM. Atât München cât și Leipzig erau Târguri Internaționale
recunoscute.
Încă din anul 1994, dar mai ales în faza actuală când România a
fost acceptată pentru negocierile de aderare la Uniunea Europeană,
construirea Târgului Internațional Arad are o importanță deosebită pentru
Municipiul Arad întrucât:
1.
Municipiul Arad va deveni Municipiu Târg al Europei.
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2. Se va valorifica avantajul Aradului de placă turnantă și se va
reface calitatea Aradului de nod comercial la poarta de intrare în România,
calitate care la ora actuală este amenințată de Timișoara.
3. Se va intensifica fluxul de investitori străini, prin prezența
acestora la manifestările expoziționale, care vor avea loc în imediata
proximitate a Parcului Industrial.
4. Se va dezvolta sectorul terțiar (de servicii) și, astfel, va crește
nivelul de trai.
5. Vor crește încasările din impozite și taxe plătite de către
agenții economici din sectorul terțiar.
6. Se vor crea noi locuri de muncă atât prin activitățile specifice
târgurilor organizate, cât și prin stabilirea de noi întreprinzători /aici/.
7. Va exista o motivație mai bună de a obține finanțări pentru
autostradă și aeroport, datorită creșterii substanțiale a traficului.
Târgul Internațional Arad și-a demonstrat utilitatea publică
înainte de a se începe lucrările în construcție prin faptul că el a fost
nucleul conceptului Zonei de Dezvoltare Economică Arad, ale cărui prime
rezultate sunt: apariția Parcului Industrial și reluarea de către Primărie a
parteneriatului cu Consorțiul ZAI din Verona în vederea realizării
Centrului Logistic Arad.
Firmele străine contactate până în prezent pentru abordarea
Târgului Internațional Arad în deplasările pe care l-au făcut la fața locului
au supus evaluării proiectul Târgului de la Timișoara, care este un
concurent redutabil. Concluziile acestor evaluări au fost că amplasamentul
de la Arad este superior celui de la Timișoara prin poziția care i-a fost
destinată, la intrarea în oraș, fapt care permite un bun acces și oferă
posibilități de dezvoltare. Cu toate acestea, /trebuie să o spunem/ situația
terenului pentru proiectul de la Timișoara este clară, lucru care nu este
valabil pentru proiectul de la Arad.
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad
organizează târguri și expoziții încă din anul 1991. Și și-a câștigat un bun
renume atât în țară cât și în străinătate în acest domeniu, situându-se
printre primii patru organizatori de târguri din România.
Acest lucru a fost recunoscut de către Comisia Europeană, care a
finanțat în 1994 proiectul FAIR NET, în cadrul căruia un număr de 10
persoane din Arad, toți angajați ai Departamentului Târguri și Expoziții
aufost calificați în calitate de organizatori de târguri și formatori.
Pentru a asigura o calitate euroconformă a manifestărilor
expoziționale, CCIA a achiziționat în anul 1998 o structură expozițională
430

modernă, încă unică în România, în valoare de 225.000 DM, fapt care a
condus la creșterea numărului de expozanți /cât/ și la saturarea Sălii
Sporturilor în care se desfășoară la ora actuală târgurile din Arad.
Începând cu anul 1998 CCIA este membră a Uniunii
Organizatorilor de Târguri din România; și la ora actuală organizează 8
târguri tematice pe an, care s-au bucurat și se bucură de atenția
Ministerelor de resort ale Guvernului României /cât/ și /de cea/ a
reprezentanților unor importanți parteneri ecnomici ai României. Astfel,
deschiderea târgurilor specializate a fost onorată și apreciată de către
Ministrul Transporturilor, Ministrul Sănătății, Președintele Parlamentului,
Ambasadorii sau Atașații Comerciali ai Italiei, Ungariei, Austriei, /și/
Izraelului.
La ora actuală, Direcția Târguri și Expoziții a CCIA numără 10
specialiști cu experiență și succese remarcabile /.../.
Consiliul Local și Primăria Municipiul Arad au sprijinit
dezvoltarea târgurilor arădene în principal prin HCLM 110/1996, fapt
pentru care CCIA a avansat cheltuieli importante specificate mai sus.
Cu toate acestea, soluția prevăzută în HCLM 110/1996 nu s-a
dovedit a fi funcțională, întrucât investitorii străini nu au dorit să aibe doi
interlocutori de negociere, respectiv Primăria și Camera de Comerț.
Practica a dovedit că investitorii s-au stabilit în Parcul Industrial
numai după ce au putut dovedi dreptul de proprietate asupra terenului, ei
nefiind mulțumiți doar cu dreptul de folosință, fapt verificat /chiar/ și în
celelalte orașe ale țării unde s-au stabilit investitori străini.
Acest lucru a fost posibil prin renunțarea din partea CCIA în mod
repetat la suprafețele din HCLM 110/1996 solicitate ca amplasament de
către investitori, fapt care deși reprezintă o soluție, este o practică greoaie,
care, pe deasupra, nu conduce în niciun fel la concretizarea începerii
lucrărilor la obiectivul de investiții T. I. A. – Târgul Internațional Arad,
fără de care activitatea de târguri în municipiu este în curs de plafonare.
Atât Consiliul Local și Primăria cât și Camera de Comerț sunt
conștiente că această investiție nu poate fi realizată în mod operativ numai
prin efortul propriu al uneia din instituții, fiind necesară atragerea ca
partener a unui investitor străin specializat. Întreprinzătorii români
nespecializați nu sunt interesați la un astfel de parteneriat întrucât această
investiție va produce profit doar la orizontul unui termen lung și, în
principal, venituri indirecte Primăriei, iar cei specializați sunt concurenții
direcți /proveniți/ din alte județe.
Încercând să deblocheze această situație, Consiliul Local al
Municipiului Arad a fost de acord /ca/ prin HCLM nr. 119/04.05.2000 să
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vândă o suprafață de 2,7 ha Camerei de Comerț. Cu toate acestea, plecând
de la o primă hală de 1500 mp, proiectul este prevăzut să aibă în faza finală
10.000 mp de hale expoziționale și să adăpostească chiar și facilitățile
anexe (cetru de afaceri, hotel restaurant, parcări etc) fapt pentru care
suprafața propusă nu va fi suficientă. De asemenea, valabilitatea HCLM
110/1996 va continua să îngreuneze operativitatea cu care Primăria alocă
suprafețele din Parcul Industrial investitorilor care le solicită.
Primar
Valentin Paul Neamț

Director Tehnic
Sorin Bondoc”

Decalajul de timp pe de-o parte între cele două Hotărâri din cursul
lunii mai și data încheierii Contractului de vânzare-cumpărare (15 iunie
2000) cere o explicație. În acest interval, noi am plasa prestația Oficiului de
Cadastru Agricol și Organizarea Teritoriului Agricol Arad pentru Primăria
Municipiului Arad, la cererea acesteia din urmă, sub numerele de emitere
din partea Primăriei 14.766-14.767-14.768/ 14.06.2000 pentru terenul de 2,7
ha, scos din circuitul agricol și parcelat în trei terenuri distincte în folosința
cât și în proprietatea Camerei:
a) parcela cadastrală A 1401/1/2 destinată investiției „Spații de
depozitare” în suprafață de 9400 mp;
b) parcela cadastrală A-1401/1/3 destinată investiției „Parcare auto și
servicii” în spurafață de 9213 mp;
c) parcela cadastrală A-1401/1/1 destinată investiției „Hală
expozițională”, în suprafață de 9000 mp;
Dar mai existau o mulțime de acte anexate Contractului de vânzarecumpărare respectiv, provenind atât de la Oficiul de Cadastru Agricol cât și
de la Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Municipiului Arad
(Extrasul de C. F. inițial nr. 54532 Arad), fără a le mai socoti pe cele de la
Oficiul de Studii Pedologice, Acordul de mediu, Planuri cartografice și Taxa
de protecție virată la Fondul de Dezvoltare și Ameliorare a Fondului
Funciar.
A doua zi, în 16 iunie 2000, lucrurile au ajuns imediat (din oficiu 87)
în fața instanței de judecată în a cărei subordine funcționa Biroul de Carte
Funciară. Ședința s-a desfășurat în „Camera de Consiliu”, având Dosarul nr.
7598/CF/2000. „S-a luat în examinare cererea Biroului Notarial Savin
Năstase pentru intabularea dreptului de proprietate cu titlul de cumpărare și
schimbarea categoriei de folosință a terenului asupra imobilului înscris în
87

La apelul nominal nu se prezentase nimeni iar „procedura judiciară completă” s-a
desfășurat „fără citarea părților”; Cf. „Încheiere” la Dosarul nr. 7598/CF/2000.
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CF 54.532 Arad, top. 4941/1/1/1/1-4941/1/1/1/1/8/1 /.../. S-a făcut referatul
cauzei, după care se trece la JUDECATĂ. /Se/ constată că prin cererea
înregistrată la Judecătoria Arad, Biroul de CF la data de 16/06/2000, Biroul
Notarial Savin Năstase a solicitat intabularea dreptului de proprietate cu
titlul de cumpărare /și/ schimbarea categoriei de folosință a terenului asupra
imobilului înscrs în CF 54.532 Arad top. /.../;
Văzând contractul de vânzare-cumpărare /.../și adeverințele /.../
pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 9213 mp,
9400 mp, 9000 mp,
Văzând coala de CF 54532 Arad top. /.../,
Față de considerentele de mai sus, având în vedere prevederile art.
94 /din/ Legea 18/1991 care arată că folosirea definitivă a terenurilor
agricole în alte scopuri decât producția agricolă se aprobă de organele
agricole județene pentru terenuri până la 1 ha, iar pentru terenurile ce
depășesc această suprafață până la 100 ha, aprobarea se dă de către
Ministerul Agriculturii și Alimentației,
Considerând că parcela top. /.../ în suprafață de 27.613 mp intră sub
incidența art. 94, al. b, instanța văzând și art. 125, 126 din L. 115/ 1938, va
admite în parte cererea pentru intabularea dreptului de proprietate cu titlu de
cumpărare și va respinge /cererea/ pentru schimbarea categoriei de folosință
a terenului. Soluția se va nota în CF. Se comunică părților biroului Notarial
Savin Năstase. Cu drept de apel la Tribunal în termen de 15 zile de la
comunicare”.
Delimitarea pe teren a Parcului Industrial din „Postata Cireșilor”
În privința terenului Primăriei, destinat Parcului Industrial, în
suprafață de 155.866 mp, procesul verbal de predare-primire nr. 14.845 din
14 iunie 2000 radia „sarcina de folosință /acordată inițial/ în favoarea
Camerei de Comerț și Industrie a Județului Arad”. Au urmat o serie de alte
radieri de folosințe de terenuri atribuite Camerei. Era vorba despre 12
împroprietăriți în anii ʼ30-40, din cartierul Gai, în această Postată a
Cireșilor, unii fiind decedați, având sau nu urmași. Situația lor a fost
reglementată în anul 1997 când li s-au intabulat sarcini ipotecare în C. F.
Arad nr. 54.418. Momentul final al acestor radieri a fost consemnat peste
patru ani, în 20 martie 2001, în Foaia C a C. F. de mai sus: „În baza
contractului de vânzare-cumpărare, /cu/ autorizația 445/2001 și a
certificatelor de deces /.../ se radiază înscrierile de sub /pozițiile/ 1-12”.
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Toate aceste terenuri au intrat în intravilanul municipiului Arad în
urma scoaterii lor din circuitul agricol. Am afirma că avusese loc cel mai
mare pas spre nașterea doritului Parc Industrial.
Edilii Aradului au fost inspirați să inițieze cu mulți pași înaintea
Timișoarei crearea a) a Drumului de Centură în această parte nord-vestică a
municipiului Arad, drum cerut de necesitățile Parcului Industrial din nordvestul municipiului Arad; și b) a liniei de tramvai (ca o prelungire a celei de
pe Calea Aurel Vlaicu).
Anul 2001.
Complexul Expozițional Internațional aflat în faza sa incipientă
(recte având achiziționată în 1998 „o structură expozițională modernă, încă
unică în România”), primea un nou Certificat de Urbanism nr. 518/ 29
martie 2001, în numele Camerei arădene, pentru terenul viran de-alungul
DN 7, cu nr. de Carte Funciară 54.532, având numerele topografice de la
4941/3/a/1/3 până la 4941/3/a/44/1, identificate prin planul de situație
anexat.
Autorizația de construire nr. 527/ 28 mai 2001 pentru executarea
lucrărilor la Complexul Expozițional Internațional Arad pe parcela de Carte
Funciară nr. 54532, nr.topo. 4941/3/a/1/3-4941/3/a/44/1, în baza Proiectului
nr. 32055 al S.C. PROIECT S. A. Arad, era semnată de primarul Dorel
Popa, inginer; secretarul Doina Paul, cons. juridic; arhitectul șef, conductor
arhitect Radu Drăgan și Inspectorul de Urbanism și amenajarea teritoriului
ing. Emil Szasz.
Anul 2002
În 16-17 ianuarie 2002 avea loc (în mod formal) un „Act de
Parcelare” al terenului arabil al proprietății Camerei arădene, C.F. 60.074
Arad , adus din C.F. 54.532, cu același nr. topografic menționat în actele
anterioare, conform Cadastru nr. top. A 1401/1, în suprafață de 27.613 mp,
conform noii măsurători (27.600 mp) în trei parcele cu nr. topo nou format
în felul următor:
1.Nr. top. nou format 4941/1/1/1-4941/1/1/8/1/1, în suprafață de 9000 mp,
cu nr. top. cadastral A 1401/1/1, în suprafață de 9000 mp – arabil;
2.Nr. top. nou format 4941/1/1/1-4941/1/1/8/1/2, în suprafață de 9400 mp,
cu nr. top. cadastral A 1401/1/2, în suprafață de 9400 mp – arabil;
3.Nr. top. nou format 4941/1/1/1-4941/1/1/8/1/3, în suprafață de 9213 mp,
cu nr. top. cadastral A 1401/1/1/3, în suprafață de 9213 mp, conform
măsurătorii 9200 mp – arabil88.
88

Vezi Încheierea de autentificare nr. 36/ 17 ian. 2002: În fața mea, Marcela Cecilia Balaș,
notar public /din Arad,Bd. Revol., Bloc 2, sc. B, parter/ s-a prezentat la sediul meu Sabău
Livia-Monica, domicil. în Arad, str. Ion I.C. Brătianu nr. 10,et. 1, ap. 1 /.../care după ce
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O parte a acestor parcele – proprietate de 2,7 ha a Camerei arădene –
urmau să fie vândute prin licitație începând din anul 200389.
În 25 mai 2002 firma SC PETROM SERVICE SA București –
Sucursala Arad terminase de deviat spre Zona Parc Industrial DN 7 – Drum
Centură o conductă de gaz de sondă cu o lungime de 400 metri. Pentru
modificarea unor elemente de natură tehnică privind accesul la Sistemul de
distribuție a gazelor naturale, Camera arădeană a obținut acordul din partea
SC DISTRIGAZ NORD SA TG. MUREȘ în octombrie 200590.
În vara anului 2002 finalizarea construcției primului pavilion EXPO
la Arad, semnifica o premieră a unui edificiu de acest gen în România de
după anul de răscruce 1989.
La 1 iunie 2002, Serviciul de Disciplină,Comtrol și urmărirea
Lucrărilor în Construcții de pe lângă Consiliul Local al Municipiului Arad a
fost solicitat de către Camera arădeană să verifice stadiul lucrărilor la
Complexul Expozițional din Zona Industrială de Vest, găsind că
„suprastructura este realizată din casete metalice, termoizolație cu vată
minerală și tablă profilată, șarpantă cu învelitoare din tablă trapezoidală,
barieră vapori, termoizolație cu vată minerală și hidroizolație cu membrane
PVC /și/ având suprafață teren 59.983 mp /6 ha/; suprafață construită 2048
mp; suprafață desfășurată 2520,30 mp”. Această Adeverință a fost înmânată
agentului fiscal „Adrian Simtion pentru a-i servi la Direcția Fiscală în
vederea impozitării”91.
În toamna aceluiași an /2002/, președintele Camerei arădene, în
persoana inginerului Nicolae Băcanu se adresa în scris Consiliului Local al
Municipiului Arad, sub nr. 3688 din data de 20 noiembrie 2002,
concentrând și rezumând o serie de date utile pentru istoria desfîșurării
Proiectului Expoziției permanente, în felul următor:
„Stimați Domni,
Ne face plăcere să Vă informăm că în urma unui efort deosebit,
lucrările la Hala Nr. 1 a EXPO ARAD INTERNATIONAL se apropie de
sfârșit, și până în prezent în acest amplasament au avut loc 4 /patru/
manifestări care s-au bucurat de succes.
Aceasta reprezintă Faza nr. 1 din proiectul avizat pentru realizarea
întregului Complex Expozițional din Zona Industrială Vest, pe terenul
acitit actul /de pe verso/ a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat toate
exemplarele lui /.../.
89
Vezi Hotărârea nr. 7/11.06.2003, înregistrată sub nr. 786/11.06.2003.
90
ACCIAA, cutia 2, dos. Expo 1992-2012, Biblioraft gri-negru, act înregistrat la Camera
arădeană sub nr. 1070/01 noiembrie 2005.
91
CLMA, Serv. Disciplină /.../ nr. 5994/T2/ din 01.17.2002.
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înscris în C. F. 63.821 Arad 92, cu număr topo 4941/3/a/1/3 – 4941/3/a/44/1,
str. DN 7 FN. /.../
Întrucât până în anul 1998 acel proiect nu a avansat /din punct de
vedere – n. n./ material /.../, s-a convenit la renunțarea treptată a acestui
drept de folosință pe măsură ce parcelele din el [respectiv din totalul inițial
primit în folosință de către Camera arădeană în anul 1996] erau solicitate
spre cumpărare de către investitori, urmând ca CCIA Arad să își
construiască capacitatea expozițională pe terenul cu numărul topo menționat
mai sus.
/Ca atare/, prin Procesul Verbal nr. 2503/ 26 iulie 2002, ultimele
parcele în suprafață totală de 184.143 m. p. au fost predate C. L. M.,
renunțându-se astfel la dreptul de folosință asupra lor.
În această situație CCIA Arad și-a îndeplinit angajamentul din
înțelegere, rămânând să își gestioneze doar proiectul Complexului
Expozițional; fapt pentru care solicităm cumpărarea terenului înscris în
/noua/ C. F. nr. 63.821 Arad, cu /același/ număr topo 4941/3/a/1/3 – 4941/3/
a/44/1, str. DN 7 FN aferent acestui proiect cu un preț de 0,5 euro/ m.p.93.
Această solicitare are în vedere în special câștigarea de către CCIA
Arad a finanțării proiectului RO/HO 2002 – CBC de către Comisia
Europeană, în vederea realizării fazelor următoare, pentru care proprietatea
asupra terenurilor pe care urmează să se construiască clădirile este foarte
importantă ./.../”94.
Referitor la finanțarea rambursabilă – după cum ne dă de înțeles
Voicu Sferdean – „cel mai critic moment a fost atunci când, după ce am
convins Colegiul de Conducere să luăm un credit pentru construirea Halei
nr. 1 a Expo Arad Internațional” /a urmat un moment dificil în toamna
anului 2002 când – n. n./ Guvernul de atunci a naționalizat /sic!/ Registrul
Comerțului construit de Cameră din cotizațiile membrilor și care realiza
60% din sursele de finanțare pentru rambursare /.../”95.
„Festivitatea de inaugurare a primei hale a Complexului Expo Arad
Internațional” a fost moderată de către vicepreședintele Lucian Palcău
împreună cu colega de proiect, Mihaela Micle. „A fost o seară cu un cer
verde, Crai Nou de Lună și focuri de artificii pe /piesa muzicală/ Carmina
Burana”96.
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Numărul nou de dosar C. F. comportă același număr topografic cu cel vechi 54.532.
ACCIAA, cutia 2, dos. Expo 1992-2012, Biblioraft gri-negru, adresa CCIA Arad nr.
3688/20.11.2002.
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ACCIAA, Biblioraftul 1 (târguri și expoziții).
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Lia Lucia Epure, CCIAA – Monografie, vol. II, p. 61 (interviul dat de Lucian Palcău).
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Idem.
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În vara anului 2002 Târgul Transport-Ar a inaugurat primul pavilion
expozițional propriu (A), care rivaliza cu ROMEXPO de la București. În
intervalul lunilor iunie-decembrie 2002 au fost prezente la Arad peste 220
de firme, însumând peste 25.000 de vizitatori97.
Anul 2003
Autorizația de Funcționare, emisă de Administrația Patrimoniului
Local, Serviciul de Disciplină, Control și urmărirea Lucrărilor în Construcții
din cadrul Consiliului Local al Municipiului Arad, sub nr. 3824/ T2/ din 24
iunie 2003, confirma existența construcției Complexului Expozițional în
baza Autorizației de Construire nr 527/28.05.2001. Această autorizație urma
să servească înscrierii la Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria
Arad, terenul având C.F. Arad nr 63.821, adus din C.F. 54.532, cu același
număr topografic 4941/3/a/1/3-4941/3/a/44/1, str. DN 7 FN. Partea I-a ,
numită conform vechilor uzanțe, foaia „A-Foaia de Avere” cuprinde coloana
„suprafața în mp.” unde erau trecuți cei 59.983 mp (aproape 6 ha); acestă
suprafață se afla în proprietatea Consiliului Local Municipal Arad, iar în
Foaia B, poziția 2, Camera arădeană era înscrisă cu beneficiul „dreptului
folosinței gratuite pe durata a 99 de ani conform Încheierii nr. 9376/1997.
Iar la poziția 3 din Foaia B era adăugată mențiunea „apoi asupra
construcției fără teren /cel de sub construcții/ se intabulează dreptul de
proprietate cu titlul de construire în favoarea Camerei de Comerț, Industrie
și Agricultură a Județului Arad”.
Revenind la Foaia A, coloana „Descrierea imobilului” /adică
pavilionul A/, găsim ceea ce era construit în vara anului 2002, înainte de
inaugurarea solemnă: „Arabil cu fundație și cadrele de beton” la care erau
adăugate în text manuscris /în cursul anului 2003/ „Hala expozițională –
complet închisă și acoperită, corpul administrativ adiacent – parter și corpul
administrativ – etaj; platforma exterioară, /toate aflate/ în Zona Industrială
str. D.N. 7, F. N.”
În Foaia C – Sarcini (în formularea veche: „Cambii” și/sau
„Ipoteci”) era trecută Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.
A. în baza Contractului de garanție imobiliară autentificată la notar public
sub nr. 819/2002 cât și a Adeverinței nr. 5994/T2/ 2002 emisă de CLM
Arad, era notată interdicția de înstrăinare și grevare asupra terenului
respectiv cât și asupra acestei Hale expoziționale, cu Încheierea nr.
7076/2002, drept de ipotecă pentru suma de 484.000 Euro și 90.000 USD,
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Ziua mondială a Expozițiilor, 8 iunie 2016, p. 5 (broșură editată de Camera de Comerț,
Industrie și Agricultură a județului Arad).
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plus dobânzi, penalități, comisioane și speze aferente creditelor, ipoteca de
rangul I98. Era vorba de un credit primit de la EXIMBANK99.
Lucian Palcău ținea să precizeze chintesențial următoarele: „Una din
marile împliniri cu care echipele /de lucru/ ale Camerei din Arad ne putem
lăuda, și o facem argumentat, este realizarea și implementarea cu aportul
Primăriei Arad, a Zonei Industriale Vest /.../populată cu investitori, în
special străini”. Această Zonă „este primul Parc Industrial înființat în
România”, fiind „o ințiativă locală în cadrul căreia Consiliul Local putea
decide ce /fel de/ avantaje poate să ofere investitorilor. Prin implementarea
Zonei Industriale Vest, rata șomajului în județul Arad a scăzut la 2%,
devenind al doilea județ din România /.../ după județul Timiș” 100 în acest
sens.
Ceea ce nu apărea în Dosarul de Carte Funciară completat în anul
2003, a fost completat pe baza volumului II al Monografiei Camerei
arădene: „prima hală expozițională /A/ a fost proiectată de /firma/
PROIECT ARAD, dispunând de o suprafață interioară de expunere de 1551
metri pătrați și /cea/ exterioară de 3000 de metri pătrați. În interior pot
expune 130 de firme, iar în exterior peste 200 de firme” 101. Primul pavilion
(A) a găzduit „competiții sportive de nivel internațional”102.
Construirea Pavilionului B
Anii 2004-2005
Pavilionul A „nu mai era suficient”103. Nemaiavând încasări de la
Registrul Comerțului, „banca a permis reeșalonarea plăților pentru un an” 104.
Părea că totul s-ar fi putut pierde. Totuși, „a apărut o nouă șansă”, anume,
„s-a câștigat prin programul Phare CBC /Cross Border Cooperation/ o
finanțare nerambursabilă în valoare de două milioane de euro. Însă pentru a
primi cele două milioane de euro, Camera arădeană a trebuit să vină cu un
aport propriu de 750.000 de euro, obținuți printr-un împrumut 105, /plătibil/ în
termen de trei ani. /.../, Camera fiind susținută chiar și de administrația
municipală106. Ca atare costul total s-a ridicat la suma de vreo două milioane
și jumătate de euro107. La sfârșitul anului 2005 a și fost realizat aproape în
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Extras de Carte funciară nr. 63.821 Arad,eliberat în 26 iunie 2002.
Lia Lucia Epure, CCIAA – Monografie, vol. II, p. 75 (interviul lui Nicolae Băcanu).
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Idem, p. 80.
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Idem, p. 96.
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Idem, p. 95.
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Idem, p. 103.
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Ibidem.
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Idem, p. 44 (Cf. Nicolae Groșan).
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întregime Pavilionul B, împreună cu un gard împrejmuitor, intrări și o
parcare108. Pentru realizarea acestuia s-a recurs la o finanțare nerambursabilă
de două milioane de euro cît și la o „contribuție proprie” de 700.000 de
euro. Astfel că lucrările au putut demara dim luna februarie a anului 2005.
„Cea doua hală expozițională /B/ dispunea de trei săli de conferințe,
restaurant cu bar în ambele pavilioane, standuri info, terenuri de tenis, de
minifotbal, vestiare, parcări pentru 440 de autoturisme, 40 de locuri pentru
TIR-uri și nouă locuri pentru autobuze”. Ambele hale aveau posibilitatea
asigurării chiar și altor tipuri de activități. Printre altele, „spațiile interioare
pot fi închiriate pentru activități sportive”109.
Nicolae Groșan își amintea că „a fost o decizie bună de a lăsa un
spațiu între cele două paviloane, A și B, în ideea că, poate, în timp vom
reuși să adunăm bani, /.../, interesul va fi mai mare. Și va trebui să /.../ facem
un al treilea pavilion expozițional /C/”110.
Anul 2009
Între timp, în anul 2009, a intervenit o ultimă corecție de număr de
Dosar de Carte Funciară, în cuprinsul „Procesului verbal de vecinătate
încheiat la data de 14.05. 2009”, încheiat între Camera arădeană și Direcția
Silvică Arad, fiind autentificat, respectiv autorizat de către Ministerul
Administrației Publice prin impresia ștampilografică cu însemnele textuale
corespunzătoare și numele inginerei Arcereanu Gabriela, atât pe textul
respectiv cât și pe Planul de Situație, scara 1:2000.
Construirea Pavilionului C
Anii 2007-2011
Au trebuit să treacă vreo șase ani, din 2005 până în 2011 – timp în
care a existat un Program de Cooperare Transfrontalieră HU-RO 20072013, de fapt, „un proiect în parteneriat cu Consiliul Județean /Arad/ și
Autoguvernarea județului Békés /din Ungaria/, pentru a construi un Centru
de Congrese între cele două pavilioane”111, proiect de 4.169. 304 euro112,
care nu a mai fost demarat – până în anul 2011, când s-a trecut la proiectarea
celui de-al treilea pavilion expozițional propriu (C) pe baza unui credit de
1,5 milioane de euro, având de asemenea, o cofinanțare de 3%113. „Hala cea
nouă /a fost/ inaugurată la sfârșitul anului 2012”. Centrul ei de conferințe
are o suprafață de 2.650 de metri pătrați, un restaurant cu 70 de locuri, o sală
108

Idem, p. 69.
Idem, p. 96.
110
Idem, p. 44.
111
Idem, p. 97.
112
Idem, p. 99.
113
Idem, p. 74 (citat după interviul lui Nicolae Băcanu).
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de conferințe cu 700 de locuri, dotată cu un sistem de scaune de conferință,
sistem audio-video, sistem de traducere simultană, sală modulară de
conferințe de 300 de locuri, cu perete amovibil, care permite realizarea a
șase săli de workshop, pentru 50 de persoane”114.
Construirea pavilionului AB (C) a început abia în anul 2011. „Aradul
are /astfel/ cel mai mare spațiu expozițional din țară, destinat organizării de
târguri și expoziții”, excluzând capitala țării115.
În luna februarie 2016 Complexul EXPO al Camerei arădene a
găzduit lansarea celor două volume ale Monografiei Camerei de Comerț,
Industrie și Agricultură a Județului Arad116.
Cele aproape 3 hectare avute în proprietate au trebuit să fie
valorificate prin vânzare (Lukoil etc) spre a demara ridicarea Complexului
Expo. Nefiind suficienți bani pentru finalizarea construcțiilor, s-a recurs la
creditări datorită pierderii veniturilor, în anul 2002, din partea Oficiului de
Registru al Comerțului 117,mutat într-o altă locație.
În prezent EXPO ARAD este „Locul ideal pentru organizare de
evenimente!” după cum grăiește pliantul care „oferă spre închiriere spații
dotate la standarde superioare în vederea organizării de târguri și expoziții,
evenimente pentru firme, congrese, seminarii și conferințe, recepții,
cocktailuri, gale, evenimente politice sau religioase, acțiuni de divertisment /
și/ evenimente private”. În plus, EXPO ARAD oferă „servicii de design și
construcție de standuri personalizate, catering, promovare și tot ceea ce ține
de organizarea unui eveniment de succes”. Pentru informații suplimentare și
costuri poate fi accesat www.ccia-arad.ro.
Postata Cireșilor, ocupată aproape în întregime de Parcul Industrial
cât și de Complexul Expo Arad, reprezintă capătul de drum al „marșului”
Industriei dinspre sudul orașului Arad spre nordul acestuia în răstimpul a
peste două secole.
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Idem, p. 97.
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Horea - „născut pentru a domni”
(Nos Hora Flora rex Daciae)
Ioan Costea,
Direcţia Silvică Arad

În ziarul Politische Journal din Hamburg scria în 1784
că:"Adevăratul conducător al răsculaților este însă românul Horia ...
acest om pare născut pentru a domni, și în timpul în care și-a jucat
rolul a dovedit cu adevărat că era la înalțime".
În ziarul Magyar Hirmondo din Bratislava scria în 1784
că:"Noul împărat al românilor, Horea, începe razboi împotriva
împăratului roman (împăratul Iosif al II-lea al Sfântului Imperiu
Roman de națiune germană, adică împăratul Austriei, Ungariei, etc,
n. mea). Horea are peceți cu simboluri masonice, iar țăranii,
urmându-l, declară că nu mai recunosc alt împărat decât pe el, fiind
capabili să reproducă deviza latină „Nos Hora Flora rex Daciae”.
Adică, în timp ce istoricii români au susținut și susțin că Horea a fost
un țăran din Moțime, adică din Arada Albacului, țăranii români și ziarele
occidentale contemporane cu Horea susțineau fără dubiu că Horea cobora
din viță de conducător și că, deci, era „născut pentru a domni”. Expresia
„născut pentru a domni” a fost folosită cu înțelesul că Horea s-a născut din
sânge princiar și că a fost instruit pentru a domni. Numele oficial al lui
Horea este un indiciu și un argument în plus: Vasile Nicola înseamnă în
greacă Împăratul Învingător.
Fr

anci

sc

Rakoczy II

Iosif Rakoczy

Contele Sain Germain
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Horea

Pentru unguri Micloș este identic și cu Nicola și cu Nicolae; ungurii
și occidentalii nu fac diferența pe care o fac românii între Nicola și Nicolae.
Convingerea mea este că, știind toate astea, Regele Mihai I l-a botezat pe
primul său fiu cu numele de Vasile Nicolae. Vasile Nicolae a fost sigur
născut pentru a domni. Împăratul Învingător!
Împăratul Învingător, adică Vasile Nicola(e), nu a putut deveni nici
un simplu moț-horitor și nici un ceteraș-jimb. Deci, Horea a fost născut și
instruit pentru a domni. Dacă-i așa, atunci cum se poate explica prezența
unui principe de talia lui Horea în Moțime, adică la Dracu-n Praznic?!
Am adus destule argumente ca să pot pretinde că am dovedit că
moții au exploatat pe vremea principilor cantități imense de aur și că moții
au fost de fapt acei misterioși curuți, constituind baza armatei principilor
transilvani, supuși ai turcilor și dușmani ai austriecilor (lobonților). Țara
Moților a aparținut principilor Apafy prin alianța lor cu nobilii Bornemița,
proprietarii Câmpeniului și ai ținuturilor de pe râul Arieș (Aurar), situate din
sus de Câmpeni. Horea a știut toate astea, de aceea a descins în moțime, la
rudele sale, ca să exploateze aur cu șteampurile rămase active pe Iazul
Urieșilor și în Haldinele din Albac, Gârda, Neagra și Vidra. Fiind un om
instruit, Horea a știut că pentru a domni are trebuință de sare și aur pe de-o
parte și de plutași și soldați pe de altă parte. Astea toate se aflau în moțimea
antihabsburgică, care-a luptat alături de toți principii care au vrut să
reconstituie Dacia prin alipirea Transilvaniei la celelalte două principate,
aflate sub turci. Moții plutași, chiragii și holoangări au fost mai ceva ca
hailanderii și au propagat faptul că jugul nemțesc, occidental, este de fier și
deci este mai rece și mai greu decât jugul de lemn, al turcilor.
Deci, trebuie să aflăm cine a fost principele care l-a zămislit pe
Horea?
Horea este consemnat în același timp în locuri diferite, cu sau fără
contele Salis. Colaționând informațiile referitoare la identitatea și obârșia
contelui Salis am aflat că este posibil ca Salis să fi fost identic cu contele
Saint Germain. Încă nu mi-e clar dacă Saint Germain a operat la curtea lui
Louis XVI, Împăratului Franței, trimis de Iosif al II-lea, Împăratul roman
(german/austriac), sau invers, deși mi-e foarte clar că Saint Germain a făcut
un export de revoluție și de experimente revoluționare, fiindu-i asigurat
camuflajul și transportul către dușman și de un împărat și de celălalt dar și
de Maria Antoaneta, sora împăratului german și concomitent soția
împăratului Franței.
Cine-a fost contele Saint Germain?
- Eu vă scriu ca moțul, inspirat de doină și de manea: caut neamul, iau urma
banului și merg pe interes. Contele de Saint Germain a trăit la modul cel
443

mai concret. El se trage din principele transilvan antihabsburg, Francisc
Rakoczy II. Contele Saint Germain a fost mason și tare ocoș. Numele lui,
Germain, semnifică mai degrabă existența unui frate geamăn decât legături
cu localitatea Saint Germain.
Saint Germain făcea aur. Avea aur. Mult!
La 27 Febr 1784: moare contele Saint Germain.
La 28 Febr 1785: moare Horea.
Deci, Horea moare la un an și o zi după contele de Saint Germain. 1
an și 1 zi. 1 + 1 = 2.
1 + 1 = 2. Și asta înseamnă gemeni.
În studenție am avut doi colegi gemeni: Adrian și George. În sesiuni
își împărțeau cursurile: jumate unu jumate celălalt și se prezentau la
examene unul pentru celălalt. Semănau atât de bine că nu puteau fi prinși
nici cu miliția. Problemele apăreau numai între ei când sesiunea era din 3
sau din 5 cursuri: care se sacrifica să învețe cu un curs mai mult!?
Dacă Horea a fost frate geamăn cu contele Saint Germain și dacă
contele Saint Germain a fost unul și același cu Salis, atunci înseamnă că:
- Horea a fost frate geamăn cu Salis,
- răscoala lui Horea a fost de fapt revoluția organizată de contele Saint
Germain,
- Saint Germain nu a făcut aur, cum spun mărturiile, ci a primit aur de la
Horea,
- Horea avea de la fratele lui, contele Saint German, documentele
mistificate, acele „simboluri masonice” și ustensilele și cunoștințele cu care
le-a mistificat,
- Salis îl înlocuia pe Horea și Horea pe Salis, asta explică ubicuitatea lui
Horea și unele neconcordanțe istorice,
- schimbarea îmbrăcăminții între Horea și Salis, des menționată de David
Prodan istoricul răscoalei, a avut ca scop derutarea adversarului,
- Horea a moștenit de la Principele Rakoczy, tatăl său, dreptul de a pretinde
să fie Împărat al Daciei,
- Horea a avut asupra lui privilegiile acordate de strămoșul său, Rakoczy
Gheorghe II,
- Horea a fost tras pe roată de călăul numit Rakoczy, pentru a se închide un
ciclu!
- moții de pe Arieșuri au exploatat aur și au fost curuții principilor.
Istoricul Mircea Dogaru scrie că Salis, adică contele Saint Germain
în accepțiunea noastră, a luat și a dus la Paris aurul, adunat de la cămările
imperiale din Câmpeni, Abrud și Zlatna, singurele rămase nemistuite de
moții Horii, ca să pregătească revoluția.
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Revoluțiile au fost experimentate și au început la periferii. De unde
știm? De la acest experiment transilvan: răscoala lui Horea, inițiată de
contele Saint Germain. De acolo, de la masoni, o fi aflat și Regele Carol al
II-lea și Regele Mihai când au botezat pe primul fiu al Regelui Mihai I cu
numele de Vasile Nicolae ... .
Cercetătorii au aflat relativ recent că de fapt contele Saint Germain
nu a murit în 27 febr 1784 ci mai târziu. Dacă-i așa, nu ar fi fost mai indicat
ca masonii să nu fi scris nimic despre data morții? La ce le-a folosit
masonilor informația precedentă, prin care au falsificat anul morții? La
nimic. Așa-s masonii, le plac fleacurile! Unii susțin că mistificările astea, ca
data morții contelui Saint Germain, ar avea ca scop ascunderea
informațiilor. Masonii nu s-au putut abține să nu ne facă pe noi să ne simțim
un pic mai deștepți decât am fi de n-ar fi ei.
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Personalităţi slovace originare din localitatea Nădlac, jud.
Arad (secolul al XIX-lea)
Gabriela Adina Marco*

La începutul secolului al XIX-lea, între 1802-1805, la Nădlac s-a
aşezat o importantă comunitate de slovaci. Una din principalele preocupări
ale comunităţii slovace a fost păstrarea identităţii etnice şi religioase prin
cultură. În vederea înfăptuirii acestui deziderat au creat câteva asociaţii
culturale în care au activat elitele slovace din Nădlac şi zona limitrofă.
Printre elitele slovace se numără preoţi, învăţători, ziarişti, scriitori.

Placă comemorativă din interiorul Bisericii Evanghelice din Nădlac. Lista
preoţilor care au activat în acest locaș de cult (din 1996 până în prezent
activează preotul Juraj (Gheorghe) Balint)
Daniel Zajac (1804-1870)1 a funcţionat la Nădlac ca preot
evanghelic începând cu anul 1839 şi până la moartea sa. A avut preocupări
**

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Biblioteca Universitară „Tudor
Arghezi”, doctorand la Institutul „George Barițiu” al Academiei Române, Filiala ClujNapoca; mgabi16@gmail.com
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literare, printre care se numără şi cronica nădlăcană intitulată Dejepis
stareho i noveho Nadlaku (Istoria vechiului şi noului Nădlac), scrisă în anul
1853, în colaborare cu preotul Ľudovit Jaroslav Haan. Această carte a fost
tipărită cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la aşezarea slovacilor la Nădlac.
Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la stabilirea slovacilor în localitatea
Nădlac, în anul 1853, s-au organizat serbări de aniversare şi cu această
ocazie, a fost lansat un volum despre istoria slovacilor de pe aceste
meleaguri, avându-i ca autori pe preoţii evanghelici Ľudovit Haan şi Daniel
Zajac (Dejepis stareho i noveho Nadlaku – „Istoria vechiului şi noului
Nădlac”)2.
Ľudovit Jaroslav Haan (1818-1891)3 a fost preot evanghelic cu
preocupări în domeniul istoric, etnografic, arheologic şi scriitoricesc. A
făcut parte dintr-o veche familie de preoți. La Nădlac a profesat în perioada
1849-1855. Începând cu anul 1877 a devenit membru corespondent al
Academiei de Ştiinţe din Budapesta. A publicat studii istorice și de
etnografie și sub pseudonimul de Lajos Haan.

Ľudovit Jaroslav Haan (1818-1891)
Preocupări literare şi istorice au avut şi alţi slovaci din Nădlac,
începând din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În anul 1868 Juraj
Ambruš a fost un simplu ţăran slovac din Nădlac care a alcătuit o Carte de
1

Ondrej Štefanko, Ghid despre slovacii din România, Nădlac, edit. Societăţii Culturale şi
Ştiinţifice „Ivan Krasko”, 1998, p. 79.
2
Ľudovit Haan, Daniel Zajac, Dejepis stareho i noveho Nadlaku, vydavateľstvo D.Z.S.Č.R.
a Slavia a.s. v Nadlaku, 1994, 65 p. (reeditare).
3
Ibidem.

447

citire religioasă, pe care a tipărit-o din banii proprii. Fiul lui, Ján, a fost
primul nădlăcan despre care se cunoaşte că a scris versuri. Descendenţii
acestei familii au avut preocupări culturale până în zilele noastre4.
Ondrej Seberini (1824-1895)5 a fost preot evanghelic, dar şi
prozator, publicist, istoric literar. Începând cu anul 1856 până la moartea sa
şi-a exercitat funcţia la Nădlac. O perioadă de timp a fost deputat în
Parlamentul de la Budapesta, reprezentând etnia slovacă din Ungaria.
Printre creaţiile sale literare se numără un roman, biografii, dar şi numeroase
articole apărute în presa vremii din Ungaria.

Ondrej Seberini (1824-1895)
O ferventă activitate literară şi istorică a avut-o preotul Ondrej
Seberini, autor a numeroase articole de presă, a unui roman şi a mai multor
povestiri şi schiţe. Preotul nădlăcan este autorul Panteonului scriitorilor

4

O. Štefanko, op. cit., p. 61. Este vorba despre scriitorul contemporan Ivan Miroslav
Ambruš, membru al Uniunii Scriitorilor din România (n. 1950), iar tatăl său a fost unul
dintre cei mai înflăcăraţi adepţi ai ideii constituirii unui liceu cu limbă de predare slovacă la
Nădlac la mijlocul secolului al XX-lea.
5
Ibidem, p. 84; Ivan Bujna, Strucny nastin. Dejin cirkve evanjelickey a. v. v Nadlaku od
roku 1853 do roku 1912, în Ivan Bujna, Spisy, Nadlak, vydavateľstvo Kultúrnej a vedeckej
spoločnosti Ivana Krasku, 2000, (reeditare), pp. 86-89.
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evanghelici slovaci, considerat de specialişti a fi primul dicţionar de scriitori
din literatura slovacă.
Un alt preot evanghelic care a activat la Nădlac şi a avut preocupări
literare a fost Karol Hrdlička, care a scris versuri şi a tradus în limba
slovacă poezia lui Petöfi Sándor.
Gustav Augustiny (1851-1900)6 a fost un reputat jurnalist şi om
politic. Începând cu anul 1883 până la moartea sa a trăit şi a activat pe
teritoriul României de astăzi ca ziarist la mai multe publicaţii din Bucureşti
şi Transilvania, printre care Tribuna (Sibiu) sau Tribuna poporului (Arad).
Înainte de a colabora din punct de vedere publicistic cu ziarul Tribuna
poporului din Arad, Gustav Augustiny şi-a petrecut câţiva ani din viaţă la
Sibiu, unde a publicat în paginile ziarului Tribuna, devenind un reprezentant
de seamă al elitei slovace de pe meleaguri transilvane7.
În anul 1892 Gustav Augustiny devine secretarul personal al omului
politic român Ioan Raţiu, preşedinte pe atunci al Partidului Naţional Român
din Transilvania.
Gustav Augustiny şi-a adus o importantă contribuţie la organizarea
Congresului popoarelor nemaghiare din Ungaria, desfăşurat la Budapesta în
luna august 1895. În timpul lucrărilor congresului Gustav Augustiny a fost
translator oficial, deoarece cunoştea toate cele trei limbi în care s-au purtat
discuţiile: română, slovacă şi sârbă.
La data de 13/14 februarie 1900 moare la Arad, unde este şi
înmormântat8. În discursul funebru prietenul şi colaboratorul apropiat Ioan
Russu-Şirianu a spus că a pierit un „prieten care s-a contopit cu spiritul şi
ţărâna pământului românesc”9. Din iniţiativa lui Vasile Goldiş, în urma unui
apel publicat în Tribuna poporului, s-a organizat o colectă pentru ridicarea
unui monument la mormântul lui Gustav Augustiny. Cu toată opoziţia
autorităţilor maghiare, acţiunea a fost dusă la bun sfârşit, iar în anul 1903 a
fost ridicat monumentul funebru.
Printre studiile privind personalitatea ziaristului slovac Gustav
Augustiny, regăsim lucrarea regretatului istoric clujean Gelu Neamţu,
intitulată „Prietenul slovac al românilor, Gustav Augustini, la „Tribuna
Poporului” din Arad 1898-1900”10, şi care, printr-o documentare temeinică,
conturează figura şi destinul unui om care a reprezentat un adevărat liant în
6

Ondrej Štefanko, op. cit., pp. 75-76; Pavel Adamik „Gustav Augustini – pionier al
relaţiilor politice româno-slovace în ultimul deceniu al secolului al – XIX-lea”, în Ziridava
(Arad), 1978, nr. X, p. 655.
7
Aurelia Cozma, „Relaţiile româno-slovace la sfârşitul secolului al XIX-lea la Sibiu”, în
Brvkenthal Acta Mvsei (Sibiu), 2006, nr. I. 1, pp. 233-242.
8
În cimitirul Pomenirea. O stradă din Arad, din cartierul Aradul Nou, îi poartă numele.
9
O. Štefanko, op. cit., p. 77.
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lupta naţionalităţilor asuprite din Transilvania. Activitatea lui Gustav
Augustini este prezentată prin prisma relaţiilor de colaborare a românilor,
slovacilor, sârbilor şi croaţilor, izvorând din sentimentele de patriotism şi
fidelitate faţă de naţiunea română şi identificându-se cu interesele naţionale
româneşti, care erau aceleaşi cu ale tuturor naţiunilor oprimate din Ungaria.
Preotul Ľudovit Augustin Boor11 s-a născut la data de 30 august
1855 în localitatea Bukovec din Slovacia. Tatăl său, Ján Juraj Boor, a fost
preot, activist cultural şi poet. A frecventat mai multe şcoli din Slovacia,
precum şi liceul evanghelic din Bratislava. A studiat teologia la Viena şi
Basel. În anul 1877 a funcţionat ca diacon la Krajné, iar anul următor vine la
Nădlac. În 16 iunie 1895 s-a ţinut concurs pentru ocuparea postului de preot
la Nădlac unde Ľudovit Augustin Boor a obţinut cel mai mare număr de
voturi, fiind ales preot alături de Karol Hrdlička.
Înainte de a veni la Nădlac Ľudovit Augustin Boor a colaborat cu
articole la numeroase reviste slovace în care condamna legea naţionalităţilor
şi condiţiile de viaţă ale muncitorilor din comitatul Nitra. Cronicarul
nădlăcan Matej Rádix îşi amintea: „după sosirea lui Ľudovit Boor între noi,
a început o viaţă nouă, nu numai în ceea ce priveşte conştiinţa naţională
slovacă, dar şi în ceea ce priveşte viaţa economică şi socială.”
Prin mai multe puncte personale de vedere exprimate atât în cadrul
bisericii, cât şi în cadrul activităţii sale politice a început să fie catalogat
drept panslavist.
În politică s-a angajat în anul 1904, când a făcut propagandă
electorală lui Vasile Lucaciu, candidat în circumscripţia electorală Nădlac.
S-a aflat printre iniţiatorii Cercului Popular Slovac – asociaţie cu
cea mai îndelungată activitate în viaţa culturală a slovacilor din Transilvania
(1904-1947), iar Ľudovit Boor a fost primul ei preşedinte, ales încă de la
înfiinţare (12 iunie 1904) până în anul 1914.
Deosebit de importantă este activitatea sa din perioada anilor 19181919. În această perioadă au început să se manifeste cererile de aplicare a
dreptului la autodeterminare ale celor 250.000 de slovaci din zona
Banatului, Sremului, Cenadului, Békesului şi Aradului (zonă cunoscută sub
denumirea de „Ţinuturile de Jos”). Cel mai important rol în strădaniile de
autodeterminare l-au jucat două centre: Novi Sad şi Nădlac. Activitatea
10

Gelu Neamţu, „Prietenul slovac al românilor, Gustav Augustini, la „Tribuna Poporului”
din Arad 1898-1900”, în Naţiune şi europenitate. Studii istorice. In honorem Camilli
Mureşanu, volum îngrijit de Nicolae Edroiu, Susana Andea, Şerban Turcuş, Bucureşti, Ed.
Academiei Române, 2007, pp. 339-348.
11
Ondrej Štefanko, „Despre o utopie mai puţin cunoscută şi despre unele aspecte istorice”,
în Oglinzi paralele/ Rovnobežné zrkadlá (Nădlac), 2000, anul IV, nr. 1, pp. 1-8; Ivan Bujna,
op. cit., pp. 92-93.
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slovacilor nădlăcani a fost condusă de J. Suchansky şi L. Boor. În luna
octombrie 1918 L. Boor se afla în Slovacia, unde semnează în numele
nădlăcanilor „Declaraţia poporului slovac”.
În 7 noiembrie 1918 Ľudovit Boor revine la Nădlac şi înfiinţează
Consiliul naţional slovac, al cărui preşedinte este timp de două săptămâni.
Pe parcursul lunii noiembrie în piaţa oraşului au loc mai multe adunări
populare ale slovacilor şi românilor localnici, dezbătându-se problema
autodeterminării şi unirii Nădlacului cu România, dar se aud păreri că ar fi
bine să se unească şi cu Regatul Sârb. Documentul Promemoria, redactat la
Nădlac, a fost tradus mai apoi şi în limba franceză şi trimis la Paris la
Conferinţa de pace. În document se menţionează că acest teritoriu
(„triunghiul Banatului”) este locuit în majoritate de populaţie slavă (42897
persoane), din care 37470 sunt slovaci.
În perioada 27 decembrie 1918 – 9 ianuarie 1919 a avut loc la
Mănăstirea Bezdin de lângă Arad Adunarea naţională a slovacilor şi
sârbilor, reprezentanţi din 29 de localităţi ale comitatelor Cenad, Békes şi
Arad. Aici a fost adoptată rezoluţia Declaration, cu o anexă în limba
franceză, în care se solicita încă odată alipirea zonei la statul român.
În acelaşi răstimp se obţine folosirea liberă a limbii materne în şcoli,
precum şi autonomia bisericii, iar preotul nădlăcan devine senator în
Parlamentul României, alături de reprezentanţii slovacilor din Békescsaba şi
Tóthkomlos.
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Depunere de coroane la monumentul ridicat în cinstea lui Ľudovit Boor în
centrul orașului Nădlac (1 decembrie 2016)
Ivan Bujna (1881-1949)12 a fost preot evanghelic la Nădlac în
perioada 1909-1948. Începând cu anul 1914 a fost preşedinte al Cercului
popular slovac. A avut o susţinută activitate naţional-culturală. A scris două
volume despre istoria slovacilor din Nădlac.

12

O. Štefanko, Ghid despre …, p. 88; Ivan Bujna, op. cit., pp. 93-94.
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Ivan Bujna (1881-1949)
Aniversarea unui secol de la punerea pietrei de temelie a bisericii
evanghelice şi a 110 ani de la sosirea slovacilor la Nădlac a prilejuit noi
manifestări culturale, iar preotul Ivan Bujna a scris o nouă istorie a
comunităţii slovace nădlăcane de rit evanghelic (Strucny nastin. Dejin
cirkve evanjelickey a. v. v Nadlaku od roku 1853 do roku 1912 – „Scurtă
descriere. Istoria bisericii evanghelice din Nădlac de la anul 1853 la anul
1912”)13. Această aniversare s-a desfăşurat cu un fast deosebit, la care au
fost invitaţi să participe toţi locuitorii din Nădlac, indiferent de etnie sau
confesiune. Autorul, preotul evanghelic Ivan Bujna, a invitat la prezentarea
volumului pe toţi confraţii de toate confesiunile din localitate14.
Prin viața exemplară care au dus-o, prin activitatea desfășurată în
folosul comunității din care au făcut parte, intelectualii de origine slovacă
din Nădlac au reușit să contribuie la dezvoltarea localității, predând
„ștafeta” generațiilor următoare. Prin viața și activitatea lor au fost un
adevărat exemplu pentru membrii comunității slovace din „Țara de Jos”, dar
și pentru membrii altor comunități etnice din zonă.

13

Ivan Bujna, op. cit., pp. 9-179.
Arhiva Parohiei Ortodoxe Române Nădlac, fond Oficiul Parohial Ortodox Român,
dosarul nr. 11/1912, f. 79.
14
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O dispută de presă privind moartea deputatului bihorean
Ioan Dragoș în Timpul Revoluției de la
1848-1849 din Transilvania
Nicolae Dumbrăvescu,
Universitatea ,,1 Decembrie 1918” Alba-Iulia

În ultimele decenii ale secolului al XIX-lea și primele decenii ale
secolului al XX-lea, în Transilvania, între foștii revoluționari români din
timpul Revoluție de la 1848-1849 din Transilvania și oameni de cultură,
interesați de acest subiect pe de o parte, cât și revoluționari și oameni de
cultură maghiari interesați de istoria acelor ani pe de altă parte, s-a dat o
adevărată luptă scriitoricească. Fiecare susținând și motivând acțiunile
întreprinse de națiunea căruia îi aparținea în timpul revoluției de la 18481849 din Transilvania. Astfel au apărut o serie de scrieri polemice, care șiau adus o importantă contribuție la lămurirea unor evenimente controversate
din istoria anilor revoluționari 1848-1849.
Printre românii transilvăneni care au scris în acest spirit polemic îi
amintim pe Ioan Axente Sever1, Iosif Sterca Şuluțiu2 și Ioan Oros alias
Rusu3, a cărei scriere memorialistică a rămas în manuscris până în deceniul
al IX-lea, al secolului al XX-lea când a fost publicată de Ioan Ranca.

1

Sever, Ioan Axente, Răspuns la „Cartea neagră” 1897.
Iosif Sterca Șuluțiu, „Ioan Dragoș. Biografie”, în Transilvania, 1898, număr 2-3, p. 27;
Idem, Avram Iancu. Biografie”, în Transilvania, 1897, număr 5-6, pp. 83-122;
3
Ioan Oros alias Rusu, Memorii, Ediție de Ioan Ranca, București 1989.
2
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Publicarea în anul 1909 în coloanele „Gazetei Transilvaniei 4” a
paginilor de memorialistică scrise de Rubin Patiția 5, despre moartea
deputatului bihorean Ioan Dragoș6 în primăvara anului 1849 la Abrud, a dus
la apariția unei interesante dispute de presă între avocatul albaiulian Rubin
Patiția și Iosif Sterca Șuluțiu7, ce s-a manifestat în paginile revistei „Țara
Noastră”8 din anul 1909.
Astfel Rubin Patiția în paginile de memorialistică intitulate „Moartea
deputatului Dragoș”, ne aduce o serie de informații despre adunarea de la
4

Publicaţie culturală şi politică, apare la Braşov, de la 12 martie 1838 şi până 13/26
octombrie 1918. La început a apărut 1-3 numere pe săptămână, apoi zilnic (de la 16 aprilie
1884), sub redacţia lui G. Bariţiu până în anul 1877, apoi succesiv sub redacţia lui Iacob
Mureşanu, Andrei Mureşanu, Gr. Maior, Traian Horia Pop, I. Pop-Reteganu, Teofil Frâncu,
G. Bogdan-Duicu, Liviu Rebreanu. Alături de redactori se numără colaboratori din toate
provinciile româneşti precum: I. Haliade Rădulescu, Andrei Mocioni, M. Kogălniceanu,
August Treboniu Laurian, Timotei Cipariu, Ioan Raţiu, Alexandru Papiu Ilarian ş.a.
Publicaţia a scos separat două suplimente: Foaia Literară ( 1 ianuarie -25 iunie 1838) şi
Foaia pentru minte, inimă şi literatură (2 iulie 1838- 24 februarie 1865). Pentru mai multe
amănunte a se vedea: Georgeta Răduică, Nicolim Răduică, Dicţionarul presei româneşti
(1731-1918), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1996, pp. 210-211. I. Hangiu, Presa
românească de la începuturi până în prezent. Dicţionar cronologic 1790-2007, vol. I,
Bucureşti, Editura Comunicare.ro, 2008, pp. 97-103.
5
Fruntașul politic albaiulian din vremea memorandumului Rubin Patiția s-a născut în 9/21
august 1841 la Câmpeni într-o familie fruntașe de moți. Studiile le-a început imediat după
Revoluția de la 1848-1849 din Transilvania, când tatăl său l-a dus în localitatea Neagra
unde funcționa o școală românească ce îl avea învățător pe Grigore Stănescu. Apoi urmează
trei clase normale la școala germană din Sibiu, iar în anul 1854 îl găsim în rândurile elevilor
de la Gimnaziul din Beiuș. În anul următor Rubin Patiția se transferă la Gimnaziul Luteran
din Sibiu, unde s-a situat mai tot timpul printre elevi fruntași. Ultima clasă de gimnaziu a
absolvit-o tot la Beiuș din dorința de a învăța în limba română. În anul 1862 se înscrie la
Academia de Drept din Sibiu pregătindu-se pentru o carieră juridică. Pe tot parcursul
studenției Rubin Patiția a fost un student sârguincios el obținând rezultate bune la
învățătură, iar în anul 1866 a absolvit academia din Sibiu cu calificativul „excepțional”. În
anul 1867 Rubin Patiția era practicant la Tabla Regească din Târgu Mureș. După finalizare
studiilor acesta a ocupat o serie de funcții juridice printre care amintim: vicenotar la Sedria
orfanală din Abrud, și asesor suplimentar la tribunalul din Abrud. În anul 1872 se stabilește
la Alba Iulia unde a primit un post de consilier (senator) la magistratura orașului. Între
anii 1881-1893 a fost un participant activ la viaţa politică românească din judeţul Alba,
fiind recunoscut ca un luptător îndârjit pentru cauza românilor din Imperiul Austro-Ungar.
Ca urmare a implicării sale în lupta pentru recunoaşterea drepturilor românilor, a fost ales
membru al comitetului central al Partidului Naţional Român din Transilvania. Ca membru
în acest for, a mers la Viena cu delegaţia Memorandului, pentru a prezenta împăratului
Franz Ioseph revendicările românilor din Ardeal. În procesul memorandiştilor, ţinut
la Cluj între 7-25 mai 1894, a făcut parte din lotul fruntaşilor români acuzaţi şi condamnaţi
la închisoare. A primit o condamnare de doi ani şi jumătate. A fost închis în închisoarea de
la Vác, în ziua de 19 iulie 1894. A fost eliberat din închisoare la 16 septembrie 1895, după
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Câmpeni din mai 1849, unde deputatul bihorean a prezentat moților
condițiile de împăciuire propuse de conducătorul revoluționarilor maghiari
Ludovic Kossuth. Memorialistul evidențiind ardoarea cu care Ioan Dragoș
le-a vorbit moților cât și atașamentul celor din urmă pentru mitropolitul
Andrei Saguna9.
De asemenea memorialistul mai evidențiază felul în care Avram
Iancu a scăpat din Abrud la momentul pătrunderii trupelor revoluționare
maghiare conduse de Emeric Hatvani. Astfel memorialistul ne mărturisește
ce executase ceva mai mult de un an de închisoare, de restul pedepsei fiind graţiat. Reîntors
la casa sa din Alba Iulia a fost hărţuit de autorităţile maghiare şi de naţionaliştii maghiari,
pentru implicarea sa în lupta pentru drepturile românilor. A continuat, pentru tot restul vieţii
sale, să militeze activ pentru scopurile politice româneşti din Transilvania şi pentru Marea
Unire. Cu toate că nu a fost o personalitate de primă mână în timpul vieţii sale, Rubin
Patiţia poate că a fost totuşi cel mai important om politic român al timpului, din judeţul
Alba. Se stinge din viață la 13 iunie 1918 la onorabila vârstă de 77 de ani. Pentru mai multe
amănunte despre viaţa şi activitatea lui Rubin Patiţia a se vedea: Alexandru S. Bologa,
„Memorandistul Rubin Patiția (1841-1918)”, în Noema, 2012, pp. 359-365; Ioan Străjan,
„Memorandistul alba-iulian Rubin Patiția despre condiția cultului ortodox din Alba-Iulia în
secolul al XVIII-lea”, în Dacoromania, 2005, număr 21, pp. 3-5; Mihaela Ileana Cristea,
„Locul și rolul lui Rubin Patiția în mișcarea memorandistă (1841-1918)”, în Dacoromania,
2002, număr 10, pp. 27-30;Nicolae Josan, „Contribuţii la cunoaşterea vieţi şi activităţi lui
Rubin Patiţia 1841-1918”, în Apulum, 1972, pp. 513-552; Idem, „Însemnările lui Rubin
Patiţia despre ani 1848-1849 în Munţii Apuseni”, în Apulum, 1973, pp. 489-501
6
Ioan Dragoş s-a născut în 5/17 martie 1810 în Oradea într-o familie de nobili români
originali din Topliţa. Şi-a făcut studiile gimnaziale la liceul Romano-Catolic din Oradea, iar
pe cele universitare la Academia de drept din Pesta. Ajutat de originea sa nobilă, Ioan
Dragoş a avut acces rapid la funcţii, ridicându-se până la funcţia de solgăbirău.
Concomitent se implică în viaţa bisericească şi şcolară locală românească. Încă de la
izbucnirea Revoluţiei de la 1848-1849 îl vom găsi pe Ioan Dragoş în rândul elementelor
conducătoare. Sub semnătura lui apare la 9 mai 1848 protestul românilor ortodocşi din
Bihor, împotriva adunări de la Novi-Sad, organizată de către mitropolitul Raiacici care
prefigura năzuinţe opuse naţiunii româneşti. Preocupat încă de pe acum de necesitatea
colaborării celor două revoluţii (română şi maghiară), Ioan Dragoş lansează un apel în acest
sens în preajma adunărilor de la Blaj, prin care încerca să îi convingă pe romanii ardeleni să
se unească cu revoluţionarii maghiari pentru că doar aşa luptând împreună vor reuşi să
scape de sub absolutismul austriac. Prin urmare, observăm că încă de la începutul
Revoluţiei de la 1848-49 din Transilvania, Ioan Dragoş era un fidel susţinător a revoluţiei
maghiare spunând adesea că românii să fie ascultătorii lui Kossuth, şi să înfăptuiască unirea
Transilvaniei cu Ungaria, căci numai aşa vor primi şi ei anumite drepturi. Nereuşita
Trupelor maghiare de a pătrunde în interiorul Munţilor Apuseni i-a determinat pe deputaţii
români aleşi în parlamentul de la Pesta să i se adreseze lui Kossuth cu propunerea de a
încerca o mijlocire paşnică între armata revoluţionară şi tabăra de răsculaţi a românilor
transilvăneni. Conştient de faptul că operaţiunile militare împotriva răsculaţilor solicitau
chiar şi atunci efective militare însemnate, Kossuth, dorind să se elibereze de această
povară, se declară de acord cu propunerea, sau aşi putea spune că a acceptat-o şi din dorinţa
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următoarele despre acest eveniment: „Avram Iancu scăpă ca prin minune de
a nu fi prins. Un aviz primit într-o clipită îi dete putință a scăpa pe un deal
necuprins de soldați lui Hatvani, așa cât el singur putu ajunge la Câmpeni
în acea noapte”10.
Uciderea deputatului bihorean Ioan Dragoș este de asemenea foarte
bine surprinsă de avocatul albaiulian, care pe lângă descrierea modului
barbar prin care a fost ucis acesta de către o trupă de lăncieri, lansează
ipoteza conform căreia la baza a cestui masacru au stat rubedeniile lui Petru
de a crea o digresiune şi ai adormi pe conducători revoluţionarilor români pentru a putea
uşura pătrunderea armatelor maghiare în interiorul Munţilor Apuseni. Drept urmare Ioan
Dragoş care se bucura de încrederea cea mai mare în ochii lui Kossuth primeşte
împuternicirea să poarte negocieri cu aceştia încă din 14 aprilie 1849. Ioan Dragoş deşi
conştient de dificultatea misiunii sale, totuşi o primeşte din dorinţa de a se afirma politic, sau în schimbul unei importante sume de bani aşa cum ne este sugerat de un memorialist
anonim din Munţii Apuseni. Ajuns în „Cetatea Iancului”, Ioan Dragoș a purtat tratative cu
Avram Iancu și ceilalți prefecți pentru împăcarea celor două revoluții însă misiunea sa a
fost zădărnicită de pătrunderea în Abrud a trupelor revoluționare maghiare conduse de
Emeric Hatvani. După victoria obținută de lăncierii români conduși de Avram Iancu și
ceilalți tribuni împotriva trupelor maghiare, Ioan Dragoș a căzut prizonier în mâinile
moților care considerându-l un trădător l-au ucis. Pentru mai multe amănunte despre viața și
activitatea lui Ioan Dragoș a se vedea: Ioan Faur, „Prezenţa lui Ioan Dragoş în evenimentele
de la 1848 din Crişana”, în Cetatea Bihariei, număr 2, 2005, pp. 3-8; Eugen Glück, „Lupta
lui Ioan Dragoş pentru drepturile românilor din Ungaria, în Convieţuirea-Együttélés,
Seghedin, număr 3-4, 1998-1999, pp. 11-17; Spira Gyorgy, „De pe tărâmul celălalt Ioan
Dragoş ne vorbeşte din nou” în Anuarul Institutului de Istorie, Cluj-Napoca 1993, pp. 99118.
7
Istoricul, literatul și omul de cultură Iosif Sterca Șuluțiu s-a născut la 10 septembrie 1827
într-o veche familie românească cu origini nobiliare din Munții Apuseni. Studiile
gimnaziale le-a urmat la Gimnaziul Crăiesc din Zlatna între anii 1830-1836 unde i-a avut
colegi pe Anton Anghel, Oliver Farkaș și pe Csikk György. În cei șase ani petrecuți în
gimnaziul din Zlatna, Iosif Șterca Șuluțiu a obținut rezultate foarte bune la învățătură. În
anul 1836 îl găsim pe Iosif Sterca Șuluțiu printre elevii Blăjeni ai clasei de filozofie unde ia avut colegi pe: George Boer (din Lechința de Mureș), Nicolae Maier, Samuil Baradin
(fiul preotului greco-catolic din Presaca) și Nicolae Vlăduțiu (din Bogata de Mureș). Își
continuă studiile la Cluj unde l-a avut coleg pe viitorul conducător al românilor din timpul
revoluției Avram Iancu. Pentru cariera de jurist s-a pregătit la Târgu Mureș și Budapesta.
După finalizarea studiilor Iosif Sterca Șuluțiu a ocupat diverse funcții în administrația
transilvăneană între anii 1849-1861. În anul 1861 este numit vice-comite în comitatul
Cetatea de Baltă, iar în 1863 este ales deputat în dieta de la Sibiu unde a desfășurat o
intensă activitate. Între anii 1868-1881 Iosif Sterca Șuluțiu a desfășurat o intensă activitate
în domeniul justiției fiind consilier de tribunal. În anul 1904 este ales președinte al Astrei
funcție pe care o va deține până la sfârșitul vieții. Din această postură a desfășurat o intensă
activitate culturală în rândul populației românești prin diverse conferințe și lucrări dar mai
cu seamă prin articolele publicate în „Gazeta Transilvaniei”, „Federațiunea”, „Tribuna” și
„Transilvania”. Pentru mai multe amănunte despre viața și activitatea lui Iosif Sterca
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Dobra11 , avocatul din Abrud ucis de trupele revoluționare maghiare în luna
mai a anului 1849. Iată cum descria memorialistul acest eveniment
regretabil din istoria Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania: „Dragoș
fu aruncat peste târnaț în lăncile glotașilor adunați în curte, unde a fost
zdrobit la moment și trupul lui, formând o masă de carne și oase, a fost
aruncat peste un zid într-o grădină din vecinătate, unde i s-a și făcut
mormântul. Moartea lui Dragoș este o răzbunare pentru uciderea

Suluțiu a se vedea: C. Diaconovich, Enciclopedia Română, tomul III, Sibiu, Editura și
tiparul lui W. Krafft 1904, p. 1042 Axente Banciu, „Studenți academici din Cluj de acum
un veac” în Anuarul Institutului de Istorie Națională, 1943-1944, pp. 477-498; Iacob
Mârza, „Elevi ai Gimnaziului Grăniceresc din Zlatna (I)” în Apulum 1972, pp. 357-359;
Simion Retegan, Dieta românească a Transilvanie, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1979, pp.
34-226; Nicolae Iorga, Oameni cari au fost, Galați Editura Porto-Franco, 1994, pp. 401403; Iacob Mârza, Etape și momente din istoria învățământului transilvănean (sec. XVIIIXIX), Sibiu, Editura Imago, 2002, pp. 80-82.
8
Revista „Țara Noastră” a apărut bisăptămânal la Sibiu între 1 ianuarie 1907 și 22
noiembrie 1909, apoi la Cluj între 15 octombrie 1922 și 29 mai 1939 sub egida Astrei. Din
colegiul de redacție au făcut parte o serie de personalități culturale printre care amintim pe
Octavian Goga, Ovidiu Gritta, Lazăr Devan și Demetru Marca. Dintre colaboratori îi
amintim pe Ioan Lupaș, Mihail Sadoveanu, Octavian Tăslăuan P. Duffu, Virgil Ciofleac,
Zaharia Boiu, Zaharia Bârsan, Nicolae Iorga, G. Bogdan-Duicu. Pentru mai multe
amănunte a se vedea: Georgeta Răduică, Nicolim Răduică, Dicţionarul presei româneşti,
pp. 423-424; I. Hangiu, Dicţionarul presei româneşti 1790-1990, Bucureşti, Editura
Fundaţiei culturale române, 1996, pp. 489-490.
9
Rubin Patiția, „Moartea deputatului Dragoș”, în Gazeta Transilvaniei, 1909, număr 32,
din 12/25 februarie, p. 1.
10
Ibidem, p. 1.
11
Fruntași al Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania Petru Dobra a văzut lumina zilei
în anul 1816 într-o veche familie românească din Munții Apuseni. Studiile gimnaziale le-a
urmat la Gimnaziul Crăiesc din Zlatna unde i-a avut colegii pe Ioan Hogman, Frendl Carol,
iar printre profesorii care i-au ghidat pașii în taina învățăturii, îi amintim pe Gheorghe
Anghel, Grigore Mihali, Ioan Peterfi, Emeric Balaș, Anton Budoy. După absolvirea
studiilor în anul 1829 de la Gimnaziul din Zlatna, Petru Dobra urmează cursurile
Gimnaziului Superior din Cluj și apoi a fost practicant la Tabla Regească din Târgu Mureș.
După finalizarea studiilor Petru Dobra se reîntoarce în micuțul orășel de la poalele
Apusenilor unde va ocupa funcția de notar. Din această postură va lega o serie de prietenii
cu tânărul avocat din Abrud Ioan Buteanu, cu preotul din Roșia Montană Simion Balint și
mai apoi cu Avram Iancu, viitorul prefect al Legiunii Auraria Gemina. Se implică activ în
Revoluția de la 1848-1849 din Transilvania, luând parte la Adunarea de la 30 aprilie și la
cea de la 3/15 mai 1848, în urma căreia a fost ales printre cei 100 de deputații români ce
urmau să meargă cu doleanțele românilor transilvăneni la dieta de la Cluj. În tomna anului
1848 după cea de-a treia adunare de la Blaj Petru Dobra primește misiunea să organizeze
legiunea a VI-a Submontană alături de viceprefectul Damian. Va lu-a parte la toate bătăliile
din zona Munților Apuseni din tomna anului 1848 și iarna anului 1849. În mai 1849 este
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advocatului Petru Dobra, care răzbunare au săvârșit-o rudeniile celui
ucis”12.
Lecturarea paginilor de memorialistică, scrise de Rubin Patiția, de
către Iosif Sterca Șuluțiu, l-a determinat pe cel din urmă să publice în
Revista „Țara Noastră” un articol intitulat „Moartea deputatului Dragoș”,
prin care încerca să îndrepte unele erori pe care Rubin Patiția le-a făcut în
scrierea sa de memorialistică. Astfel, Iosif Sterca Șuluțiu evidențiază faptul
că Antonescu, nu a fost de față la execuția deputatului de Bihor Ioan Dragoș
așa cum susține Rubin Patiția, întrucât el s-a retras odată cu trupele
revoluționare ale lui Emeric Hatvani13. Acest fapt susținut de Iosif Sterca
Șuluțiu mi se pare plauzibil dacă ținem seamă și de relatarea memorialistică
a lui Vasile Moldovan, fostul prefect al Legiunii a III-a de Câmpie care ne
mărturisea că l-a întâlnit în acea noapte în Abrud pe Ioan Dragoș singur 14.
De altfel dacă ar fi fost găsit alături de Ioan Dragoș în casa lui Simion
Șuluțiu, cu siguranță ar fi fost ucis și el de moții înfuriați.
De asemenea, Iosif Sterca Șuluțiu încearcă și consider că în mare
parte și reușește să demonstreze faptul că la originea uciderii lui Ioan
Dragoș nu au stat rubedeniile lui Petru Dobra din Câmpeni, așa cum susține
Rubin Patiția, ci o trupă de lăncieri care îl considerau pe acesta vinovat
pentru toate suferințele pe care le-au îndurat moții la începutul lunii mai a
anului 1849. Iosif Sterca Șuluțiu mărturisind în acest sens că în Câmpeni nu
există nici o persoană cu numele de Dobra15.
Un alt episod din timpul revoluției pe care Iosif Sterca Șuluțiu
dorește să-l corecteze, este felul în care a reușit Avram Iancu să scape din
Abrud. Astfel Iosif Sterca Șuluțiu susține faptul că marele crai al Munților
Apuseni, a părăsit Abrudul înainte ca Emeric Hatvani să ajungă cu armata în
oraș16. Același lucru fiind susținut și de Vasile Moldovan în memoriile sale
în care nota următoarele despre acest eveniment: „Într-aceasta intră pe ușă
o servitoare, făcu lui Iancu un semn, la care acesta dispăru așa zicând
arestat la Abrud împreună cu Ioan Buteanu și Vasile Moldovan. Este bătut cu bestialitate și
ulterior împușcat de insurgenții maghiari. Pentru mai multe amănunte a se vedea: Borda,
Valentin, Viorica Duţă, Traian Rus, Avram Iancu şi Prefecţii săi, Targu-Mureş, Editură
Casa de presă Petru Maior, pp. 94-103; Gheorghe Anghel, „Petru Dobra, un prefect martir
al revoluției de la 1848 din Transilvania”, în Apulum, X, 1972, pp. 373-385; Iacob Mârza,
„Elevi ai Gimnaziului Grăniceresc din Zlatna (I)”, pp. 355-357.
12
Rubin Patiția, „Moartea deputatului Dragoș”, p. 2.
13
Iosif Sterca Șuluțiu, Moartea deputatului Dragoș”, în Țara Noastră, 1909, număr 8, p. 64.
14
Vasile Moldovan, Memorii din 1848-49, Brașov, Tipografia A. Mureșianu, 1895, pp.
135-136
15
Iosif Sterca Șuluțiu, Moartea deputatului Dragoș”, p. 65.
16
Ibidem, p. 65.
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neobservat. După Iancu ieșiră frați Corcheș și Clement Aiudeanu iar noi
ceilalți am mai continuat cu disputele înfocate”17.
Advocatul albaiulian, Rubin Patiția nu este de acord cu corecturile pe
care Iosif Sterca Șuluțiu le aduce scrierii sale memorialistice, astfel încât îi
răspunde acestuia printr-un articol intitulat „Încă odată la moartea lui
Dragoș”, publicat în numărul 10 al revistei Țara Noastră din mai 1909.
Astfel Rubin Patiția arată faptul că nu toate evenimentele descrise de el în
acele pagini de memorialistică le-a cules de la Antonescu, unele le-a trăit
chiar pe propria piele. Un exemplu elocvent în acest sens este Adunarea din
Câmpeni din mai 1849, unde mânat fiind de vântul copilăresc, a luat parte și
a asistat la cuvântarea lui Ioan Dragoș și la celelalte evenimente în cadrul
acelei adunării.
Problematica prezenței lui Antonescu l-a execuția lui Ioan Dragoș,
nu este probată cu documente sau argumente istorice temeinice. El
susținându-și această teorie pe faptul că Antonescu i-a enumerat numele a
trei persoane din Câmpeni cunoscute lui, însă fără a le indica și numele
acestora18. Acest fapt mă duce cu gândul să cred, fie că Antonescu a
cunoscut acele persoane din alt context al revoluție, fie că Rubin Patiția a
încercat să iasă cu fruntea sus din această dispută de presă. De asemenea
această teorie a lui Rubin Patiția s-ar putea baza și pe o minciună a lui
Antonescu, care cu ocazia acelui congres bisericesc să i se fi lăudat
advocatului albaiulian cu faptul că el a fost de față la acel tragic eveniment.
El cunoscând istoria lui fie din scrierile lui Iosif Sterca Șuluțiu sau Vasile
Moldovan fie din poveștile altor persoane din munți care au fost martori
oculari.
De asemenea în ceea ce privește rubedeniile lui Petru Dobra din
Câmpeni, Rubin Patiția aduce argumente puține și anume faptul că ele ar
proveni din latura femeiască a familiei Dobra însă fără a indica vreun
nume19. Acest fapt mă face să cred faptul că Petru Dobra nu a avut rude în
Câmpeni, iar avocatul albaiulian a vrut să justifice masacrul printr-o
răzbunare a familiei lui Petru Dobra. Acest fapt de a justifica o anumită
crimă săvârșită de revoluționarii români ca răspuns la acțiunile
revoluționarilor maghiari este întâlnită la aproape toate generațiile de
memorialiști transilvăneni din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și
primele decenii ale secolului al XX-lea.
Nici în ceea ce privește scăparea lui Avram Iancu din Abrud, Rubin
Patiția nu aduce alte argumente și documente, care să ateste faptul că
17

Vasile Moldovan, Memorii din 1848-49, pp. 122-123.
Rubin Patiția, „Încă odată Moartea lui Dragoș”, în Țara Noastră, 1909, număr 10, p. 81.
19
Ibidem, p. 81.

18
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prefectul Legiunii Auraria Gemina a scăpat cu greu din Abrudul ocupat de
revoluționarii maghiari ci dimpotrivă întărește teoria lui Iosif Sterca Șuluțiu
şi anume faptul că prefectul Legiunii Auraria Gemina a reușit să părăsească
orașul înainte ca Emeric Hatvani și armata revoluționară maghiară să
pătrundă în Abrud20.
La articolul publicat de Rubin Patiția și intitulat „Încă odată moarta
lui Dragoș”, îi răspunde Iosif Sterca Șuluțiu printr-un nou articol în stil
memorialistic, intitulat „Și mai odată la moartea lui Dragoș”, publicat în
numărul 11 al revistei „Țara Noastră”.
În acest nou articol, Iosif Sterca Șuluțiu este mult mai tranșant cu
Rubin Patiția taxând faptul că acesta nu a enumerat cele 3 persoane pe care i
le-a enumerat Antonescu că au fost de faţă la acel eveniment, el menționând
faptul că informațiile pe care le deține despre moartea lui Ioan Dragoș și
lipsa lui Antonescu de la acel eveniment, le are de la două persoane care
sigur au fost de față la acel tragic eveniment din istoria Munților Apusenii și
anume văduva lui Simion Șuluț și tribunul Mihai Andreica21. De asemenea
Iosif Sterca Șuluțiu îl critică pe Rubin Patiția și pentru faptul că nu puteau
atesta cu documente sau prin mărturia unor combatanți anumite evenimente
istorice, petrecute în timpul Revoluție de la 1848-1849 din Munții Apuseni.
Deși Rubin Patiția nu îi mai răspunde lui Iosif Sterca Șuluțiu printrun nou articol, totuși cel din urmă mai publică încă un articol cu caracter
memorialistic în numărul 19 al revistei „Țara Noastă” din anul 1909 intitulat
„Un om care nu-și încape în piele” în care îl acuză direct pe avocatul
albaiulian că spune numai minciuni în ceea ce privește istoria acelor
evenimente revoluționare din anii 1848-1849 din Transilvania22.
În concluzie, această dispută de presă purtată între Rubin Patiția și
Iosif Sterca Șuluțiu în paginile „Gazetei Transilvanie” și „Țara Noastră” a
20

Ibidem, p. 81.
Unul dintre tribunii de seamă a lui Avram Iancu, tribunul Mihai Andreica a văzut lumina
zilei la 9 noiembrie 1827. Din păcate datele despre formarea sa școlară lipsesc cu
desăvârșire cert este că Mihai Andreica s-a implicat activ în Revoluția de la 1848-1849 din
Transilvania încă din primăvara anului 1848 când a pregătit moții pentru adunările de la
Blaj. Din toamna anului 1848, Mihai Andreica a participat la luptele de apărare a Munților
Apuseni cele mai dure fiind cele din luna mai 1849, când a luptat cu trupele revoluționare
maghiare conduse de Emeric Hatvani și Farkas Kemeny. În anul 1850 a făcut parte din
deputațiunea națională care l-a însoțit pe crăișor la Viena pentru a susține revendicările
românilor transilvăneni. Se stinge din viață în decembrie 1902 la Câmpeni după o viață
închinată luptei susținerii drepturilor românilor din Transilvania. Pentru mai multe
amănunte despre viața și activitatea lui Mihai Andreica a se vedea: Borda, Valentin,
Viorica Duţă, Traian Rus, Avram Iancu şi Prefecţii săi, pp. 126-128;
22
Iosif Sterca Șuluțiu, „Un om care nu-și încape în piele”, în Țara Noastră, 1909, număr 19,
pp. 153-155.
21
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adus o importantă contribuție la lămurirea unor evenimente controversate
din istoria Revoluție de la 1848-1849 din Munții Apuseni, și astfel vom
putea reconstitui istoria adevărată a acestor evenimente cu trăirile și
suferințele oamenilor de aici.
De asemenea aceste scrieri sunt extrem de interesante și pentru a
studia felul în care un anumit eveniment din timpul Revoluției de la 18481849 pune în mișcare sufletele și mințile unor intelectuali transilvăneni care
trăiseră evenimentul.
Într-o altă ordine de idei, aceste scrieri memorialistice sunt foarte
importante şi pentru studierea scrisului polemic privitor la Revoluția de la
1848-1849 din Transilvania, de la finalul secolului al XIX-lea și începutul
secolului al XX-lea.
A Press Controversy Regarding the Death of the Deputy from Bihor
Ioan Dragos During the 1848-1849 Revolution from Transylvania
Abstract
In the year 1909 between the lawyer from Alba-Iulia Rubin Patiția
and Astra's President Iosif Sterca Sulutiu there was scored an interesting
press controversy regarding the death of the deputy from Bihor Ioan Dragos
in the spring of the year 1849, aspect that would represent the topic of the
present article. This controversy led to the publishing of two articles of
memorialist nature written by Rubin Patiția and of three studies signed by
Iosif Sterca Suluțiu. This press controversy between Rubin Patiția and Iosif
Sterca Șuluțiu within the pages of "The Transylvanian Journal" and "Our
Country" brought a significant contribution to clarifying some controversial
events from the history of the 1848-1849 Revolution from the Apuseni
Mountains, aspect that helps us to remake the real history of those events
with the feelings and pains of the population involved.
At the same time, these writings are extremely interesting for
studying the way in which a certain event from the 1848-1849 Revolution
influenced the soul and the mind of the Transylvanian intellectuals that
participated in the events mentioned above.
Key-words:
Press controversy, memoirs, revolution, the battles of Abrud, Ioan Dragos
deputy's death
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Anexe
MOARTEA DEPUTATULUI DRAGOȘ
- Reminiscenţă, istorică Rubin Patiția
În 10 mai 1849 a fost ucis acest bărbat în orășelul Abrud prin
lăncierii români din oastea muntenilor lui Avram Iancu.
Se știe cum că Dragoș ca trimis al guvernatorului Kossuth a venit în
Munții Apuseni pentru pacificarea muntenilor din Țara Țopilor. Avea
deplină înțelepciune de la Kossuth și spre ajungerea unei înțelegeri pacinice
se încheiase un armistițiu, care din partea românilor s-a observat cu strictețe,
încât ei retrăseseră anteposturile, care toată iarna supravegheaseră pasurile
din Munții Apuseni.
Dragoș fu primit cu bunăvoință din partea conducătorilor poporului.
La cererea lui s-a convocat și o adunare la Câmpeni, care s-a și ținut în fața
poporului muntean adunat în mare număr, și la care a participat Avram
Iancu și toți corifeii mișcării naționale, care în acel timp în mare număr
trăiau în Munții Apuseni, și între care mulți și din România. A vorbit Dragoș
poporului adunat într-un limbaj cam îngâmfat, în care prea mărea pe
Kossuth și pe ungurii, din care cauză a fost și huiduit de poporul adunat cu
strigăte: jos cu el! jos cu el! sub astfel de strigăte s-a sfârșit adunarea din
Câmpeni, și Avram Iancu la scutit de furia muntenilor.
Precum am văzut inteligența română acolo adunată era mai calmă
față de vorbele lui Dragoș decât poporul, căci însuși Iancu l-a luat de
subțioară pe Dragoș și l-a condus afară din locul adunării, încurajat de mai
mulți inteligenți români, între care era și Dobra și Buteanu, cele două jertfe
ale proastei încrederi în spusele lui Dragoș.
Avram Iancu cu toți consorți săi au părăsit Câmpenii mergând cu
Dragoș la Abrud spre a continua tratările împăciuirii cu regimul republican
din Debrețin. Nici pe gardiști săi nu i-a luat cu sine prefectul-general Avram
Iancu, acest idealist, pentru posibilitatea de a se scoate la o înțelegere
dreaptă cu neamul maghiar. La Abrud pertractările s-au continuat peste o
săptămână de la adunarea populară din Câmpeni, și în tot timpul acesta nici
o măsură de apărare români nu au luat, ei cu încredere și petreceau timpul
cu sfaturile împăciuirii, din care petrecere de vorbe goale l-a trezit
⃰

Menţionăm că pentru a face textele accesibile lectorului contemporan, am procedat la
modernizarea ortografiei conform normelor în vigoare, păstrând, totuşi, câte ceva şi din
limbajul şi expresia epocii.
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neașteptata năpădire a armatei lui Hatvani, general unguresc trimis de
Kossuth spre a putea surprinde pe muntenii încrezuți în armistițiul încheiat.
Hatvani cuprinse orașul Abrud și toți inteligenți români aici adunați
– cu toate promisiunile lui Dragoș fură a doua zi făcuți prizonieri, între
aceștia Dobra și Buteanu.
Avram Iancu scăpă ca prin minune de a nu fi prins. Un aviz primit
într-o clipită îi dete putință a scăpa pe un deal necuprins de soldați lui
Hatvani, așa cât el singur putu ajunge la Câmpeni în acea noapte. Era
duminică noaptea La signalele date în acea noapte toți combatanți s-au
prezentat în Câmpeni în ziua de luni.
Cei mai mulți conducători ai mișcări naționale acum erau în puterea
lui Hatvani, care fără a lua în seamă mai departe protestele lui Dragoș, a
arestat pe Dobra, Buteanu – ambii advocați și înflăcărați naționaliști - și pe
toți românii inteligenți care se încrezuseră în vorbele lui Dragoș - și care iau sedus a nu încerca o evadare din oraș, ce ar fi fost cu putință în locuri
muntoase precum este Abrudul, și mai ales în timp de noapte.
În această purtare zace păcatul lui Dragoș, care prea multă
ponderositate punea pe misiunea ce i-o dăduse Kossuth – care l-a adus jertfă
mult cunoscutei politici de duplicitate de veacuri de ei observată față de
români și prin Hatvani pusă din nou în practică.
La propunerea lui Hatvani a fost în mod mișelesc împușcat advocatul
Dobra născut în Zlatna și care avea rudenii de sânge la Câmpeni.
Când au auzit rudeniile lui Dobra, s-au și gândit la răzbunare asupra
lui Dragoș ademenitorul românilor.
Dragoș încă voit să meargă cu Hatvani când acesta, văzându-se
periclitat de atacul vehement al muntenilor, într-o noapte întunecoasă s-a
retras către Brad cu armata câtă îi mai rămăsese. În fuga ungurilor pe valea
Cerniței, Dragoș cu adjunctul său Antonescu, - un tânăr student din Beiuș, au rătăcit și rămânând departe de grosul trupei maghiare au fost necesități a
se întoarce la Abrud, adăpostindu-se la casa lui Simion Șuluț.
Români cuprinseră în noaptea acea Abrudul și în dimineața zilei de
10 mai, sub conducerea rudeniilor lui Dobra despre care amintisem mai sus
– o ceată de albăceni intrară în curtea lui Șuluț, cerând a li se extrăda
trădătorul Dragoș. Gazda casei ascunsese pe Dragoș într-o cameră din
fundul târnațului și spuse oamenilor că cel căutat nu se află aici. Antonescu
le văzu toate acestea. Glotași stăruiră și în urmă amenințară cu moartea pe
Șuluț, care amenințări le auzi și Dragoș, care de bună voie ieși din cameră și
se prezentă conducătorilor acelei trupe înarmate. Dragoș se rugă să-l cruțe îi
îmbie cu galbenii adunați de el pe timpul petreceri din Abrud în schimb
pentru bancnotele kossuthiste, care în munți nu aveau curs și numai de silă
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le schimbase uni oameni mai avuți. N-au folosit nimic rugările lui căci
Dobra era ucis și rudeniile lui voiau răzbunare. Dragoș fu. aruncat peste
târnaț în lăncile glotașilor adunați în curte, unde a fost zdrobit la moment și
trupul lui, formând o masă de carne și oase, a fost aruncat peste un zid într-o
grădină din vecinătate, unde i s-a și făcut mormântul. Moartea lui Dragoș
este o răzbunare pentru uciderea advocatului Petru Dobra, care răzbunare au
săvârșit-o rudeniile celui ucis.
Iancu s-a supărat de acest fapt, căci ca idealist omorurile nu le
suferea și mulți unguri căzuți în robia lui – în loc de moarte aflau scutul lui
Avram Iancu – îngrijindu-se chiar și de întreținerea lor și a familiilor acestor
prizonieri pe care îi internase în Offenbaia.
În adunarea populară din Câmpeni, l-am văzut de aproape pe
Dragoș. Era de o statură mijlocie, brunet la față, și stricat de vărsat, cu barbă
neagră și tunsă. Etatea lui a putut fi de 35 de ani. Mișcările lui erau iuți și
tonul vorbirii nu prea plăcut. Vorbea în modul crișenilor și amesteca și câte
o vorbă ungurească, dintre care mi-a rămas în minte „agyaia” care atunci nu
pricepeam ce însemnează.
A vorbit poporului sub cerul liber, stând pe o masă, de pe care la
strigătele poporului a sărit jos între inteligenții, care cu Iancu dimpreună
stăteau în jurul mesei, Iancu era îmbrăcat în o manta albă de haba, largă, așa
precum sunt folosite de a se putea arunca aripa peste umăr. L-au luat așa de
braț pe Dragoș care era mai mic de statură și mai acoperit de mantaua
Iancului, înconjurat de inteligenții români trecură printre popor, ducându-se
toți la cvartirul Iancului.
Adunarea aceea s-a ținut într-o zi de sâmbătă și locul a fost în troașul
„Onu Chitului” aproape de podul de peste râul Arieș.
Mai sus numitul Antonescu ca deputat congresual aflându-se a Sibiu
mi-a povestit scena ucideri lui Dragoș.
Gazeta Transilvaniei, 1909, număr 32, din 12/25 februarie, pp. 1-2.

MOARTEA DEPUTATULUI DRAGOŞ
- Reminiscenţă, istorică Iosif Sterca Șuluțiu
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Cu titlul de sus descrie dl Rubin Patiţa, advocat în Alba-Iulia, în
„Gazeta Transilvaniei” din 25 1. c. între altele şi evenimentele petrecute în
prefectura lui Avram Iancu din 6 până în 10 mai 1849 aşa precum le auzise
din graiul lui Antonescu, cu ocaziunea unui congres bisericesc, aici în Sibiu.
Antonescu, ca să fie crezute poveştile lui, a zis, că: el împreună cu
Dragoş neputând străbate prin taberele luptătorilor s-a întors în Abrud şi sau adăpostit la Simion Şuluţu cu Dragoş a fost omorât de lăncerii lui Iancu,
la îndemnul rudeniilor de sânge ale lui Dobra, drept răzbunare pentru că
Ungurii omorâseră pe prefectul Dobra. La aceasta scenă fioroasă, zice
Antonescu, că şi el a fost de faţă. Din întreaga povestire a lui Antonescu nici
un singur cuvânt nu-i adevărat. Antonescu, student în acel timp, a însoţit pe
Dragoş la Abrud în calitate de servitor. Dragoş a fost în cuartir la primarul
oraşului, un unchi al meu, Ioan Boer de Scorei, viceprefectul lui Iancu. În
noaptea de 9 Mai când armata maghiară, decimată de popor a fugit către
Brad, Dragoş rătăcind în întunerec în îmbulzeala ace a mare, s-a pierdut de
armată, astfel s-a întors la Abrud, unde s-au întors şi cele 300 de femei şi
copii maghiari, care şi-au căutat şi au şi aflat scut în contra lăncilor Moţilor,
la casa părinţilor mei, la casa lui Simion Şuluţu şi a preotului Amos Tobias,
a cărui soţie a fost sora lui Simion Şuluţu. Antonescu însă, împreună cu mai
mulţi cetăţeni din Abrud, a scăpat cu Hatvani, şi mai mult la Abrud nu s-a
întors. Prin urmare e un neadevăr că el împreună cu Dragoş s-ar fi adăpostit
Ia Simion Şuluţu. Acest neadevăr e constatat mai presus de orice îndoială
prin mărturisirea văduvei lui Simion Şuluţu, în a cărei curte a fost Dragoş
omorât. (Vezi partea a VI din Memoriul meu pag. 40). Mare noroc avuse
Antonescu, că n-a fost de faţă la moartea lui Dragoş, căci şi pe el l-ar fi
omorât Moţii.
L-am fost provocat şi eu pe Antonescu pe care în persoană nu l-am
cunoscut, prin o epistolă trimisă la Siria, să-şi justifice aserţiunea ce o
cetisem în manuscriptul lui, care se afla în arhiva consistoriului gr[eco]cat[olic] din Oradea, că el s-ar fi întors împreună cu Dragoş la Abrud şi că el
ar fi fost de faţa la moartea lui Dragoş: Antonescu însă nu mi-a răspuns,
pentru că nu-mi putea răspunde fără să se blameze. (Vezi Memor. part. VI
pag. 17). Dragoş a fost singur în dimineaţa de 10 Mai la casa părinţilor mei,
unde a vrut să scape de lancea Moţilor. De la noi a mers tot singur la Simion
Şulutu.
Ce priveşte moartea lui Dragoş, aceasta am descris-o eu pe baza
epistolei lui Andreica şi a văduvei Iui Simion Şulutu, care au văzut cu ochii
lor înfiorătorul moment, când lăncerii l-au omorât. Şi l-au omorât, precum
au spus-o cei care l-au omorât, din cauză că Dragoş i-a trădat. Nu este deci
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adevărat ceea ce Antonescu a zis că rudeniile lui Dobra din Câmpeni, au pus
la cale răzbunarea, pentru moartea prefectului Petru Dobra, şi că aceste
rudenii au condus pe lănceri în curtea lui S. Şulutu. Lăncerii au intrat după
ce intrase tribunul Andreica în curte; aşa scrie Andreica. Dl executor r.
Decean, care a locuit 20 de ani în Câmpeni, îmi spune că el n-a auzit ca în
Câmpeni să fi existat locuitori cu numele Dobra. Aşa îmi scrie şi dl advocat
Dr. Vasile Preda. Un neadevăr e şi aceea că Iancu scăpă ca prin minune,
peste un deal necuprins de soldaţii lui Hatvani. Iancu s-a refugiat ziua, în 6
mai, Hatvani intrase în aceea zi dar numai noaptea, prin urmare nu putea fi
armată maghiară în Abrud în timpul când Iancu a fugit. Şi n-a fugit peste
dealuri, ci a mers călare, împreună cu adjutantul său dl Aiudean pe drumul
către Cărpiniş, (cf. biografia lui Iancu pag. 15).
⃰[
Istoria e ştiinţa, iar istoria evenimentelor din anii 1848—9 petrecute
în prefectura lui Avram Iancu constituie paginile cele mai memorabile din
trecutul neamului românesc. Nime dintre români nu s-a ocupat ex Thezi de
istoria acelor mari evenimente. Eu am lucrat şi am spesat mult pană mi-am
adunat toate datele şi dovezile trebuincioase la compunerea istoriei. Am
scris pentru Enciclopedie peste 80 de articole originale, mare parte ca
substrat pentru o adevărată istorie, referitoare la munţii apuseni. Astfel:
monografia Abrudului şi a Câmpenilor; biografia lui Iancu, Dobra, Dragoş
şi a mai multor tribuni şi prefecţi, biografia lui Vasvári şi Hatvani, care au
purtat lupte în contra munţilor apuseni. Am publicat părerea lui Klapka şi
generalul graful Gelich Richard despre Hatvani. Apoi corespondentele lui
Dragoş, cu Kossuth şi alte autorităţi, (cf. biografia lui Dragoş, Mem. part, a
VI.) Am publicat un mare studiu cu titlul iobagii; un alt studiu despre
serviciile iobagilor din Bucium, Abrud-sat şi Cărpiniş. Toate aceste pe baza
documentelor oficiale.
Cu un cuvânt am lucrat, precum lucră un judecător conştientios. Miam împlinit datorința de un fiu credincios al acelor munţi clasici, de care mă
leagă atâtea amintiri şi tradiţiuni scumpe sufletului meu. Şi m-am simţit
dator să public toate acele dovezi, pentru că la casa părinţilor mei unde se
adunau zi de zi prefecţii şi exilaţii din România, s-au ţinut sfaturile pentru
apărare a acelor munţi clasici, singuri neînvinşi de armat a maghiară.
Aceasta a fost cauza pentru care Hatvani ne-a arestat întreaga familie, şi near fi şi spânzurat pe toţi, precum a spânzurat pe Buteanu, dacă în noaptea de
9 mai 1849 poporul nu-1 alunga decimând armata dânsului.
În ce vază a stat părinţii mei înaintea Românilor, dovedeşte între
altele şi scrisoarea fruntaşilor din acei munţi publicată în „Gazeta
Transilvaniei” Nr. 50 din a. 1858, de următorul cuprins : „Pierdurăm şi noi
468

în acel venerabil bărbat un amic credincios, consimțitor întru toate, ce ating
binele şi înălţarea conaţionalilor noştri. Apoi în ce vază şi iubire stătuse
răposatul înaintea locuitori-mei abrudene şi din tot ţinutul, cea mai ne
învinsă dovadă ne dădu mulţimea cea nenumărată de oameni, din toate
clasele, care concurseră la înmormântare, căreia asemenea nici a mai văzut
Abrudul, nici va mai vedea curând. Şi încă câţi mai erau? care a doua zi de
înmormântare, venind de prin vecinele sate la Abrud, la mărturie de
săptămână şi înţelegând cele întâmplate, arătară cea mai simţită durere, că na ştiut să alerge, să-şi facă ultima veneraţiune, răposatului în Domnul Ioan
Sterca Şulutu."
*
Dl Patiţa nu-i cel dintâi, care a dat crezământ cuvintelor
necontrolate ale lui Antonescu. Fericitul Bariţiu, care a stat cât a fost în viață
în mare vază înaintea mea, şi tot aşa şi după moarte a dânsului, a lunecat să
deie crezământ vorbelor protonotarului C. Tobias, despre evenimentele
petrecute în 1848/9, când Tobias ere de 7 ani, (s-a născut în a. 1841, ca şi dl
Patiţa.) Pe lângă toată stima ce o aveam pentru Barițiu, n-am putut să las
nerectificate greşelile ce intraseră în istoria dânsului: adevărul mai i presus
de toate. Asemenea fapte însă n-au să supere pe nime[ni], din contră numai
cu mulţumire au să fie primite.
Sibiu, în 28 Februarie 1909.
Țara Noastră, 1909, număr 8, pp. 64-65.

ÎNCĂ ODATĂ MOARTEA LUI DRAGOŞ
Rubin Patiția
Nu văd rostul la articolul publicat în stim[ata] revistă „Ţara noastră”
şi scris de ilustrul domn Sterca Şuluţu ca reflecțiune la cele publicate de
mine în „Gazeta Transilvaniei”. Sub cuvânt, că toate cele publicate de mine
s-ar baza numai pe poveştile lui Antonescu, - le declară de neadevărate. Ce
am scris despre adunarea din Câmpeni şi decursul ei, eu le-am văzut cu
ochii mei, le țin foarte bine în minte - deci le susţin ca fapte.
Cum că Antonescu a fost de fată la scena teribilă a morţii lui
Dragoş, o cred de adevăr, căci el mi-a numit cu numele pe trei Câmpenari
mie bine cunoscuţi, ceea-ce nu ar fi putut să-mi spună, dacă el nu ar fi fost
prezent. Cum că în Câmpeni a avut rudenii, de şi nu cu numele de Dobra,
dar din spiţa femeiască, aceia o ştiu eu ca născut şi trăit în Câmpeni, unde
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am şi aflat ca adeveriţi persoanele respective şi motivul pro cederei lor.
Dobra era născut din familia veche nemeşească, locuitor în Zlatna.
Nu domni Decean şi Dr. B. Preda pot cunoaşte aşa bine relaţiunile
familiare din Câmpeni - căci ei au venit din alte ţinuturi în acea localitate, şi
nici nu au avut ocaziune a cunoaşte stările din bătrâni, şi nici nu au ştiut
despre familia nobilă de Dobra, despre care s-a scris în Enciclopedie faţa
185.
Dacă şi dl Şuluţu ne spune, că Dragoş a fost ucis în curtea lui
Simeon Şuluţ, apoi tot aceia mi-a spus-o şi Antonescu, deci nu e
contrazicere, ci numai întăreşte dl Şuluţu spusele lui Antonescu, care nu pot
fi timbrate de neadevăruri. De unde ar fi ştiut Antonescu de locul morţii,
căci el nu s-a mai întors niciodată după aceia la Abrud?
Cum că numai pe Dragoş au voit Topii să-1 prăpădească şi nu pe
alţii, sau chiar pe Antonescu o întăreşte şi spusele d. Şuluţu, care ne spune,
că în casa lui Simion Şuluţu şi la vecinul său Amos Tobias se aflau vre-o
300 femei şi copii de Unguri - dar la aceia nu li-s-a făcut nici un rău şi toţi
au scăpat teferi. Muntenii isprăvind cu Dragoş pe nime[ni] nu au mai
infestat, pentru că vărsarea de sânge ei numai în decursul luptelor îndatinau
a isprăvi.
Eu las pe domnul Şuluţu a scrie ce voieşte prin memoriile sale însă
nu-mi convine pruritul acela, că de zice cineva chiar şi un lucru pe care şi el
1-a scris, Domnia sa îl declară de neadevăr. Dovadă îmi serveşte aserţiunea,
că ar fi neadevărat, cum că Iancu numai ca prin minune a scăpat de a nu fi
prins de Hatvani. În descrierea Abrudului în Enciclopedie, despre care dl
Şuluţu recunoaşte că însuşi o au compus, putem ceti pe faţa 11: „In urmă
provocă (Hatvani) pe Iancu, care scăpase ca prin minune din Abrud, ca să
depună armele" .
Domnul Şuluţu a voit să coreagă pe Bariţiu, nu tocmai în interesul
adevărului istoric, şi acum voieşte a rectifica datele de mine publicate. E
cunoscut îndeobşte cum că dl Şuluţu în anul 1849 nu a petrecut în munţii
apuseni, deci din propria sa cunoştinţa nu a descris întâmplările acelui an.
Cu toate tinereţile mele, şi ale lui Cornel Tobias unele lucruri văzute
se pot cunoaşte şi adeveri de atari persoane în etate mai înaintate şi mai cu
multă valoare decât de unul, care n-a fost de fată şi tot după epistole şi
atestate procurate după plac şi de la oameni necompetenți voieşte a
compune istoria Munţilor Apuseni, supunând tot începutul lucrărilor de
acolo şi isprăvile făcute, la una sorginte. Nici Iancu nu a scăpat de a nu fi
primit lecţiuni în afacerile naţionale. Aşa ne spune dl Şuluţu în memoriile
sale. Am recitit articolele d. Şuluţu scrise în enciclopedie şi putem fi
recunoscători pentru munca prestată în interesul ştiinţei şi istoriei, dar
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precum toate lucrările omeneşti nu sunt perfecte, aşa şi lucrările d-sale nu
pot fi privite ca infailibile. În articolul despre Abrud vorbeşte de Aurăria
Maior, care nume este fictiv, pentru că după tabelele cerate aceasta localitate
sau .urnit „Alburnu”.
În descrierea comunei Câmpeni, nu aminteşte de adunare a poporului
la care s-a prezentat Dragoş şi de unde au fost huiduit de popor.
În continuu foloseşte numirea de Moţi, care nume însă noi muntenii
nu-1 purtăm. Numai de către unguri s-a putut să fie dat muntenilor.
În Enciclopedie a mai scris dl Şuluţu şi articolul despre Moţi,
reducând acest nume la locuitorii din comunele din sus de Câmpeni, care
însă şi azi se numesc Topi, precum din timpuri vechi s-a numit toţi locuitorii
de la Mureş până în Biharea, care ţinut era „Terra Tzopus” şi aveau
voivodul lor propriu, precum se poate ceti în bula papei Benedict al VI pe la
anul 1360. Acest voivod avea reşedinţa sa în Abrud şi despre el dă dovadă
biserica cea mai veche din Abrud acum - rom. catolică - a cărui interior l-am
aflat la anul 1870 plin de icoane a sfintei biserici orientale şi cu inscripțiuni
slavone. Zidirile ei sunt făcute din multe pietre din ruinele oraşului roman
Alburnum.
Voind dl Şuluţu a mă combate întru toate câte se cuprind în articolul
de mine făcut în „Gazeta Transilvaniei” despre moartea lui Dragoş, s-a
combătut chiar pe sine în celea ce-am spus despre scăparea prefectului
Avram Iancu. - Numai pe înserate au ştiut Iancu despre primejdia veniri Iui
Hatvani, a cărui soldaţi erau deja în Abrud-sat şi husarii cuprinsese drumul
către Câmpeni la morile lui Cercaş. Aşa cum a ieşit din biserica ungurească
din piaţa Abrudului, unde se ţineau sfaturile de pace cu Ungurii, de unde a
fost chemat afară - fără a se mai putea reîntoarce în biserică - auzind urletele
armatei vrăşmaşe a grăbit la cuartirul său şi a încălecat calul suind pe dealul
băieşilor, au scăpat către Câmpeni, unde au sosit noaptea pe când noi
dormeam. La sunetele clopotelor care se băteau de alarmă de la toate trei
bisericile, m-am trezit. Ca un fulger s-a lăţit ştirea, că Ungurii au întrat în
Abrud şi că Iancu a scăpat. Toată noaptea a fost fierbere între locuitorii din
Câmpeni, pe vârful dealurilor se aprinseseră ruguri de foc şi semnalele din
tulnice nu mai încetau. Dimineaţa şesul Câmpenilor era plin de oameni
înarmaţi veniţi peste noapte din toate comunele muntene sub căpitanii lor.
La atâta mulţime acum lipseau principalii conducători, care erau în Abrud.
Către amiază au sosit doi soli trimişi de Hatvani cu provocarea de a
se depune armele, că de nu, nici copilul în pântecele mamei nu va fi cruţat.
Aducătorii acestei epistole erau M. Andreica şi N. Begnescu, cari cereau se
li-se dea răspuns, căci ei şi-au fost dat lui Hatvani cuvântul de onoare, că se
vor întoarce la Abrud. Pentru aceasta i-a dogenit A. Iancu şi pentru că şi-a
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dat cuvântul de onoare unui om, care hoţeşte a rupt armistiţiul, pe ambii i-au
arestat şi cu un răspuns negativ a trimis pe Nicolae Sabo şi Ioanete Petru la
Abrud.
Aceşti parlamentari trimişi de Iancu către Abrud au fost în [h]otarul
comunei Abrud-sat - Cristea atacaţi de husarii lui Hatvani, şi numai cu fuga
au scăpat de gloanţele puşcate din carabinele ungurilor călăreţi, care îi
luaseră la goană, îndată ce s-au reîntors la Câmpeni, aceşti doi parlamentari
şi-au spus întâmplarea lor, tot lagărul s-a pus în mişcare şi trupele s-au
împărţit în trei coloane, toate îndreptate către Abrud. Andreica şi Begnescu
s-au pus în fruntea unei coloane şi au căpătat şi un tun de metal, din celea
vărsate în Câmpeni. Nicolae Corcheş eră în fruntea altei coloane şi la a treia,
Clemente Aiudeanul.
Alba-Iulia In 10 Martie 1909.
Țara Noastră, 1909, număr 10, pp. 81-82.

ŞI MAI ODATĂ LA MOARTEA LUI DRAGOŞ
Iosif Sterca Șuluțiu
Domnul Patiţa răspunzând în „Ţara noastră” Nr. 10 la cele publicate
de mine în acelaşi ziar Nr. 8. a. c. zice că: Nu vede rostul la articolul
publicat de mine ca reflecţiune la cele publicate de Domnia Sa în „Gazeta
Transilvaniei” Nr. 32.)
Mă mir cum nu vede ceea ce, tot insul care a cetit biografia lui
Dragoş scrisă de mine, la moment a văzut că: intenţiunea mea e să-1
convingă pe dl Patiţa, că cele auzite de la Antonescu nu pot trece de
„Reminiscenţe istorice” din simplul motiv că nu-s adevărate. Eu î1 cred pe
dl Patita că d[om]nia sa a auzit de la Antonescu cele înşirate de d[om]nia sa;
alţii însă nu cred că Antonescu i-ar fi istorisit astfel. Şi nu cred pentru că dl
Patita afirmă numai, dar nu dovedeşte că într-u adevăr de la Antonescu le-a
auzit.
Dacă dl Patita ar fi publicat „Reminiscenţele istorice” atunci când
Antonescu era în viaţă, fără ca acesta să contrazică, atunci ar fi dovedit că
într-adevăr de la el le-a auzit. Titlu „Reminiscenţe istorice” nici atunci n-ar
merita.
De ce-e vorba? Domnul Patita afirmă că Antonescu încă a fost de
faţă la moartea lui Dragoş şi i-a numit cu numele pe trei Câmpănari, care au
pus la cale uciderea lui Dragoş din răzbunare pentru că Ungurii au omorât
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pe Dobra. Dar nici dl Patita nici Antonescu nu ne spune: cine anume a fost
acei trei Câmpănari? Eu am dovedit cu mărturisirea tribunului Andreica şi a
văduvei lui Simion Şuluţu, în a cărui curte Dragoş a fost omorât: cine au
fost de faţă, şi cine şi pentru ce l-au omorât. O astfel de dovadă pretinde
codicile, o astfel de dovadă eşti dator s-o crezi. O şi crede toată lumea,
singur dl Patiţa nu vrea s-o creadă, pe motiv că aşa i-a spus Antonescu, că şi
el a fost de faţă.
Aşadar dl Patiţa numai în acel caz ar crede dacă Antonescu i-ar
spune-o, că n-a fost de faţă. Haide să-i punem pe Antonescu să i-o spună că
el n-a văzut nimic, el n-a fost de faţă.
Ei bine, Antonescu e mort, cum să-i spună? Îl trezesc eu din morţi
numai decât: Verba volant scripta manent!
Ascultaţi ce mărturiseşte Antonescu în manuscriptul său. (biografia
lui Dragoş pag. 15 Memoriu partea a VI.) Şi mărturisirea proprie e cea mai
convingătoare dovadă; contrazicere n-are loc.
Szerdán május 9 napján csendesség uralkodott délig, a midőn a Románok a
várost 5 részről 3 ora tájban megtámadták; a tegnapinéi nagyobb csata
megkezdődik èï kétszeres düvel és tüazel folyt mindkét részről, 3 orátol
éjjeli 3 óráig, a midőn a magyarok munitzia szűkében lévén, a városból
kivonulni kéntelenültek ; a románok kivonulásunkat észrevévéo és hogy
Brádra akarunk vissza meni, Csernitzai utunkon magtámadtak, de as
agyuinkali gyors tűseléssel ssi-kerűlt keresstűl menni; Drdgos ur is a ssorosig eljött, hanem a borsassto tűset látva töbekkel visssa fordult a városba,
hol a vadnép által elfogatván Sulucz Simon udvarán lánzsák által a nép
dühének áldozatjáva lett.' [Miercuri, pe 9 mai, a fost liniște până la prânz, în
jurul orei 3 românii au atacat orașul din 5 direcții. Începe o bătălie mai mare
decât cea de ieri, cu o încrâncenare și un foc de două ori mai intense de
ambele părți, de la 3 până la 3 noaptea, până când maghiarii, în lipsă de
muniție, sunt nevoiți să părăsească orașul. Românii, observând retragerea
noastră și că vrem să ne întoarcem la Brad, ne-au atacat pe drumul către
Cernica însă am reușit să trecem cu focurile rapide ale tunurilor noastre.
Domnul Dragoș a venit până la strâmtoare, însă, văzând focul îngrozitor, s-a
întors în oraș împreună cu alții, acolo a fost prins de sălbatici și a căzut
victimă a furiei populare în curtea lui Simon Suluț].
Mai clar nici că se putea!
*
Dl Patiţa zice că : „Spusele d[om]niei sale şi ale lui Cornel Tobias,
de şi ambii au fost numai de 7 ani se pot cunoaşte şi adeveri de atari
persoane în etate mai înaintate cu mai multă valoare, decât de unul care n-a
fost de fată, şi tot după epistole şi atestate procurate după plac şi de la
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oameni necompetenţi voieşte a compune istoria Munţilor Apuseni”. Câtă
răutate în aceste cuvinte dar parcă s-a ruşinat însuşi de vătămarea de
onoare, de care s-a făcut vinovat, faţă cu un om, care a îmbătrânit în cinste
şi omenie, care pentru iubirea de neam a căzut jertfă, împreună cu familia
sa, dl Patiţa face „amenda linqae" căci numai decât urmează astfel:
„Am recitit articolele d. Şulutu scrise în Enciclopedie şi putem fi
recunoscători pentru munca prestată în interesul ştiinţei şi istoriei, dar
precum toate lucrurile omeneşti nu sunt perfecte aşa şi lucrările d[om]niei
sale nu pot fi privite ca infailibile. În articolul despre Abrud vorbeşte de
Aurăria Major, care nume este fictiv, pentru că după tabele cerate aceasta
localitate s-a numit „Alburnum."
Mai rar aşa un galimathias. Acum nu mă mir că „Ţara Noastră" n-a
vrut să-i publice acest răspuns, care numai răspuns la cele rectificate de
mine nu e. Eu numai două momente am dificultat, anume că: Antonescu n-a
fost de faţă la moartea lui Dragoş, şi că Iancu când s-a refugiat, armată
maghiară încă nu era în Abrud, aceasta a sosit numai mai târziu spre
înserate. Am dovedit cu atestate de la adjutantul lui Iancu dl Aiudean şi
tribunul Andreica; ceea ce am văzut şi eu cu ochii mei. O spune şi
Antonescu.
Tot aşa spune şi Iancu în raportul său către împăratul că Buteanu şi
Dobra s-au liniştit la cuvintele lui Dragoş că, chiar daca ar întră armata
maghiara in Abrud. Românilor nimic nu li-se va întâmpla: eu însă mă
depărtai iute de aici - zice Iancu - şi ajungând la cvartirul meu încălecai
calul şi alergai în galop Ia Câmpeni”.
E deci evident că noaptea n-ar fi putut „alerga în galop” prin gropile
şi tufele de la dealul băieşilor, ci a mers cu ziua pe drumul către Cărpiniş,
avizând şi pe căpitanul Ivanovics, care locuia în capul satului în casa judelui
Bidiguț
*
Dl Patita zice că de ce n-am spus în monografia Câmpenilor nimic
despre adunarea din 5 Mai 1849.
- N-am fost acolo. Iancu în raportul său a descris decursul adunării
în mod autentic. Dar nu seamănă cu cele zise de dl Patita, nici cu cele spuse
de Antonescu. Dl Patita zice că poporul l-a huiduit pe Dragoş când acesta
cuvânta, a strigat „jos cu el”! Antonescu ne spune că poporul i-a făcut mari
ovaţiuni lui Dragoş, şi a zis: „că poporul a fost amăgit că Ungurii vreau să
le răpească limba, legea şi naţionalitatea, dar acuma vede poporul contrarul,
de aceea poporul numai cu Maghiarii vrea să dea mâna. Antonescu - omul
de încredere al dlui Patita — în manuscrisul său numeşte poporul român:
rebel, ucigaş.
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*
Apropos, ad vocem: Emenda lingvae. Ce păcat că a ieşit din praxă,
pedeapsa pentru vătămarea de onoare. Emenda lingvae". Am să vă
istorisesc şi eu o reminiscenţă istorică din legile dinainte de anul 1848. Ne
mai putând stârpi pizma şi răutatea unor oameni pătimaşi, un solgabirău, om
practic, iată la ce idee a venit. Rezultatul a fost admirabil. Szolgabiroul
punea pe păcătos în uşa bisericii, când ieşea poporul din biserică şi trebuia
să strige : „Auziţi oameni buni, iată ce am greşit (spunea greşeala) apoi
bătându-şi cu palma gura de trei ori striga: gură ce ai zis ai minţit”.
Judecata din zilele noastre e prea blândă; numai cu judecata
szolgabiroului s-ar putea pune capăt atâtor fapte ruşinoase, ce ne publică
ziarele despre apucăturile şi scandalele unor oameni fără creştere şi fără
simţ de bunăcuviinţă.
Dl Patiţa se împiedică de numele „Moţi”. De ce nu zic eu „Topi”?
- Pentru că nu vreau; şi pentru că lumea întreagă care se ocupă cu ei,
îi numeşte Ciubărari, şi Moţi. Nu-i adevărat ceea ce dl Patiţa zice că
Ungurii i-au botezat Moţi. Numele Moţ e cuvânt românesc; se găseşte nu
numai în graiul naţiunilor conlocuitoare, dar şi în literatura română, anume
în vocabularele române; apoi Moţii şi Curcanii de Odobescu, Moţii de
Frâncu şi Candrea, etc.
Apoi numele Ţop, prea seamănă cu cel nemţesc Zopf, ceea ce mie
nu-mi place.
*
Iată cât lucru mi-a cauzat dl Patiţa pentru două reflexiuni
nevinovate, adresate nu domniei sale ci la vorbele ce le-a auzit de la
Antonescu. Am răspuns la toate obiecţiunile, nu le-am ignorat, precum mă
sfătuiau unii să fac. Şi am răspuns, nu pentru că ar fi momente istorice de
valoare, ci pur şi simplu pentru că sunt contrare celor raportate de Iancu
împăratului.
Iar pentru autenticitatea raportului lui Iancu eu am purtat o luptă
mare. Răspândisă în „Ungaria” Nr. 5 a. 1892 E. A. Popp vestea, că raportul
lui Iancu e un falsificat. La moment s-au năpustit duşmanii istoriei
contimporane româneşti, să tragă cu buretele peste tot ce din parte
românească s-a scris. Văzând eu pericolul, am declarat pe cuvântul meu de
onoare, iar dacă s-ar cere am oferit jurământul meu, gata al depune în faţa
tribunalului, că eu şi tatăl meu, am fost de fată în casa preotului Tobias
Amos, în timpul când Iancu a dictat acel raport lui Maiorescu. Pe baza
acestei declarațiuni nime[ni] n-a mai dubitat despre autenticitatea
raportului, (cf. biogr[afia] lui Iancu şi Mem[oriul] part. VI.)
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Ca să se învedereze de ce dovezi şi de ce fel de argumentări se
foloseşte dl Patiţa, un exemplu. Domnia sa zice, că, deoarece eu în
Enciclopedie am zis că Iancu a scăpat „ca prin minune", iar dl Patiţa încă a
folosit cuvântul „ca prin minune” prin aceasta eu am recunoscut că Iancu a
scăpat prin tabăra maghiară, aşa precum ne-o spune dl Patiţa. Aceasta
argumentare, mi aduce aminte zicerea străbună: „Baeusus in angulo ergo
piuit". Iancu s-a refugiat avizat de mama mea, care auzise de la o doamnă
maghiară că armata maghiară se apropie. Asta minune am amintit-o eu (cf.
biogr[afia] lui Iancu şi Mem[oriul] part, a VI).
D[om]nul Patiţa istoriseşte „minuni” imposibile, că Iancu ar fi
străbătut printre armata maghiară, care însă numai mult mai târziu a intrat în
Abrud. Am văzut eu cu ochii mei; o spun toţi care s-au ocupat cu acest
eveniment; o spune şi Iancu ba o spune şi omul de încredere al d-lui Patiţa,
Antonescu. Ce mai vreţi: minune şi minune?!
⃰[
Adecă în Enciclopedia română la monografia Abrudului zice dl
Patiţa că eu am făcut o greşeală în contra ştiinţei, am zis că „pe timpul
Romanilor s-a numit Aurăria Major", care nume e fictiv, pentru că după
tabelele cerate aceasta localitate s-a numit „Alburnum”.
Nu ştiu să-1 compătimesc pe dl Patiţa, pentru aceasta lecţiune ce mio dă.
În Dicţionarul lui Laurian poate ceti: Album nume propriu al unui
opid din Dacia, Aurăria”.
În marele conversations Lexikonn Brockhausf stă negru pe alb: „An
der Stelle des heutigen Abrudbánya stand die romische kolonie Aurăria
Major, oder Aurăria Daciae". Astfel zice şi Pallas.
Tot aşa se numeşte Abrudul şi de alţi bărbaţi de ştiinţă, pe care eu iam citat în lucrarea mea. Lucru natural pentru că a existat şi Aurăria Minor.
Dl Patiţa mă îndrumă la „Tabele cerate” unde Abrudul se numeşte
„Alburn”. Sunt sigur
că d. Patita în viaţa sa tabelă cerată n-a văzut, altcum n-ar fi putut
face o greşeală aşa mare. Dar chiar să fi văzut vre-una tabelă, n-ar fi putut
ceti nimic de pe ea, căci cele mai multe sunt scrise cu litere hun-scythice
(Huno-Scythicis caracteribus conscripta.) Şi nu tractează subiecte şi afaceri
din localitate, ci unele sunt contracte despre vinderea şi cumpărarea fetelor,
altele sunt judecăţi în acele procese, datate din Africa şi din alte părţi din
lumea romană. În Muzeul din Pesta sunt 6 astfel de Tabele unsă cu ceară,
nici una nu-i datata din „Alburn”.
*
Errare humánum est.
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După toate aceste, cred, că dl Patiţa îşi va recunoaşte greşeala şi va
retrage aserţiunea neprecugetată „că eu în anul 1849 n-am petrecut în
Munţii Apuseni, ci că am scris după epistole şi documente procurate de la
oameni necompetenţi”, sau numai decât va dovedi cu martori clasici
neexcepţionabil şi cu documente autentice ceea ce a afirmat, altcum va avea
să poarte consecinţele. Eu am dovedit cu martori clasici oculari, tot ce am
zis despre evenimentele din aceea epocă; martori care au fost în viaţă când
m-am provocat la mărturisirea lor.
Dl Patita înşiră o sumedenie de lucruri, dar nici nu se încearcă barăm
să dovedească. Ba ce e mai mult: apăra şi pe Tobias pentru marea lui
greşeală; căci n-are să fie cineva jurist, ajunge mintea sănătoasă a unui
simplu ţăran să vadă că spusele lui Tobias din epoca când era de şapte ani,
nu plătesc o ceapă degerată. Cetiţi în partea a VI al Memoriului meu la pag.
110 şi 111 mărturisirea Domnului Colonel c. r. Salmen şi a preotului Ciura,
şi vă veți convinge, despre rătăcirea d[omnu]lui Patita.
*
De încheiere, repet, ceea ce am zis în partea a VI a Memoriului meu,
la pag. 127:
„Scrierile mele, în formă de monografii, biografii, schițe istorice au
avut un singur scop: eternizarea şi restabilirea adevărului asupra
întâmplărilor, mai ales a faptelor săvârşite de poporul român şi de
conducătorul poporului, Avram Iancu. A întări pe Români în credinţă şi
pietate; a-i dezvolta ambiţiunea naţională şi mândria pentru tot ce-i
strămoşesc; în fine a-i infiltra adevărata independenţă sufletească.
Şi spre marea mea bucurie am fost înţeles. Poetul-rege Alexandri,
iluştrii bărbaţi V. A. Ureche, Sion, vre-o câţiva profesori din România, apoi
generalul cavaler de Trapşa, Picot din Paris şi mulţi alţii mi-au gratulat.
Asemenea „Gazeta Transilvaniei" „Observatorul" „Familia" „Şcoala
română" „Romanische Revue” „Albina Carpatilor" „Binele public"
„Democraţia naţională" „Înainte" „Sportul" „Illustrirte Chronic der Zeit",
„Stuttgart" şi altele au reprodus cu multă laudă, unele schițe din scrierile
mele a căror venit curat l-am dăruit spre scopuri filantropice, (partea a VI
din Memoriu se vinde cu 2 coroane 50 bani, plus 20 bani porto, în folosul
Muzeului, la librăria lui Krafft în Sibiiu.)
Iată şi mărturisirea tribunului Alexandru Darabant, fost judecător, un
bărbat cu vază, unul dintre secretarii lui Iancu, cu care corespondam adese.
Odată între altele l-am întrebat: se cetesc Memoriile mele în munţii noştri şi
ce zic Moţii despre ele? el mi-a răspuns: „Nu ştiu ce opiniuni vor fi având
alţii despre Memoriile tale, căci eu trăiesc în Bistra retras, n-am ocaziune a
mă informa, (suferea de contragerea nervilor, nu putea părăsi odaia; boala ce
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şi-a atras-o în campania din 1849.) Dară eu unul te asigur, fără a mă măguli,
că n-aşi putea muri liniştit, dacă nu le-aşi ceti, ca pe un op de predilecţiune.
Cu atât mai vârtos, căci stilul corect, fluid şi natural, precum şi exactitatea
faptelor petrecute în parte înaintea ochilor mei, m-au emoţionat până la
pasiune şi îmi atrag asupra-i toată atenţiunea".
Bistra, 10-I-1882.
al tău amic
Alexandru Darabant m. p.
(cf. Mem. part. VI pag. 141.)
Sibiu , în 23 Martie 1909.
Țara Noastră, 1909, număr 11, pp. 89-91

UN OM CARE NU-ŞI ÎNCAPE ÎN PIELE
Iosif Sterca Şuluţiu
Domnul Patiţa are mâncărimea de a figura ca scriitor, şi, vezi
Doamne! ca istoric. Bazat pe experienţele sale, câştigate în timpul când era
de 7, zi şapte ani, publică „Reminiscenţe istorice”. Astfel se pomeneşte
domnul Diaconovich, directorul revistei „Transilvania", cu un lung
manuscript, în care dl Patiţa combate aserţiunea din Memoriul meu, că în
Abrud la anul 1849 ar fi existat o gardă românească, pe motiv că „dacă ar fi
existat ar fi trebuit să respingă intrarea lui Hatvány în Abrud”.
Care va să zică: cam vre-o 100 feciori să respingă armat a lui
Hatvány, 1400 soldaţi, infanterie, cavalerie şi artilerie, cu care alipindu-se
Ungurii din Abrud, care abia aşteptau sosirea lui Hatvány, ar fi format o
putere armată de vre-o 2000 combatanţi.
Domnul Diaconovich a vrut să arunce acel manuscript, la locul
meritat, eu însă i l-am cerut, şi întâlnind pe d-1 Patiţa la proxima adunare
generală a „Asociaţiunii" i-am zis: „Dacă insişti să se publice acel
manuscript, se va publica, dar să ştii că ajungi de râsul lumii, căci întreg
Abrudul şi satul Abrud a văzut acea gardă în frunte cu fratele meu Dionisie,
căpitanul gardei, zi de zi mergând la exerciţiu; o spune Iancu în raportul său
către împăratul, că garda naţională: „aceea gardă credincioasă la vestea că
Hatvány cu armata se apropie, s-a depărtat din Abrud, şi în ziua următoare a
sosit în Câmpeni”.
Cum de d-1 Patiţa n-a văzut garda? căci d[om]nia sa toate le-a văzut
şi le ştie de-a rostul. Eu puteam să-1 blamez în public, dar n-am făcut-o.
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În „Gazeta Transilvaniei” Nr. 32 din 25 Februarie a. c. descrie d-1
Patiţa uciderea lui Dragoş prin lănceri, aşa, precum zice, că i-ar fi istorisit
Antonescu, care a fost de faţă; şi că „moartea lui Dragoş este o răzbunare
pentru uciderea lui Petru Dobra, care răzbunare a săvârşit-o rudeniile celui
ucis”.
La aceste am răspuns eu în ,Ţar a Noastră" Nr. 8 din 7 Martie a. c.
într-un ton, nu se poate mai obiectiv şi cruţător faţă de d-1 Patiţa, deşi am
văzut din capul locului că: minte; (sit venia verbis) dar n-am vrut să-1
blamez. Că Antonescu n-a fost de faţă e dovedit mai presus de orice îndoială
prin cele împărtășite de prezidentul forului orfanal, fericitul Ioan Simionaş,
un bărbat de bun renume şi român zelos. (cf. Mem. part. VI pag. 40.) In
acest document, scris pe baza mărturisiri celui mai competent şi clasic
martor ocular, sunt numiţi cu numele câmpănarii care au fost de faţă, despre
Motora, despre care se zice că a fost înrudit cu Dobra nime[ni] nu face
amintire; iar aceasta ar fi tocmai în interesul lui Motora, pentru că despre
câmpănari spun martorii citaţi, că l-au jefuit pe Dragoş de bani, 315 galbeni,
inele şi orologiu. Nu deci din răzbunare pentru moartea lui Dobra strigau
lăncerii că-1 omoară pe Dragoş, ci dânşii strigau: „Aici este hoţul de Dragoş
care a zis că armată maghiară în Abrud nu va întră; cu astfel de încercări a
vrut să ne dea pe mâna armatei ungureşti să ne prăpădească”.
La aceste răspunde d-1 Patita în „Ţara Noastră” Nr. 10 din 21 Martie
a. c. Un răspuns mai ridicol nici că s-ar putea. D[om]nia sa cu aceea vrea să
dovedească că Antonescu a fost de fată la catastrofa lui Dragoş, căci: „dacă
nu era de față nu i-ar fi putut istorisi cele văzute de el”.
Dar tocmai aci zace blamagiul d-lui Patita, pentru că nimeni nu-1
crede că Antonescu i-ar fi spus aşa ceva; mai ales că manuscriptul lui
Antonescu îl dă de gol pe dl Patita. Antonescu spune clar şi cuprinzător, că
el a scăpat cu armata maghiară în Ungaria, şi că Dragoş fără de el (fără de
Antonescu) s-a întors la Abrud.
Ca să dovedească dl. Patita, că cei trei câmpănari au pus la cale să-1
omoare pe Dragoş din răzbunare, pentru că Ungurii omorâseră pe Dobra,
zice că: .Numai pe Dragoş au vrut Moţii, (pardon „Topii”) să-1 prăpădească
şi nu pe alţii, căci în casa lui Simion Şulutu şi în vecini la Amos Tobias (şi
în biserică) se aflau vre-o 300 femei şi copii, dar la aceia nu li s-a făcut nici
un rău, şi toţi au scăpat teferi. Muntenii isprăvind cu Dragoş pe nime[ni] nu
au mai infestat, pentru că vărsarea de sânge ei numai în decursul luptelor
îndatinau a isprăvi”.
Intr-adevăr, o minciună aşa proastă şi fără sfială spusă în public, nu
s-a mai pomenit. O spun cronicarii maghiari că Românii au ucis 722 de
cetăţeni maghiari: bărbaţi, femei şi copii, în casele lor, în catastrofa
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Abrudului; şi că cei care au scăpat, numai la Şuluţeşti, la popa Amos şi în
biserică au putut scăpă.
Îndată după revoluţie au năvălit Ungurii şi Nemţii asupra lui Iancu,
numindu-1 : „ucigaş, jefuitor, rebel”. Eu am mărturisit adevărul, am
condamnat cruzimile săvârşite in Abrud de Români; aceasta o spune şi
Iancu în raportul său către împăratul; dar am dovedit în Memoriile mele, că
nu Iancu, ci Hatvány a provocat catastrofa, prin călcarea armistiţiului şi
cruzimile săvârşite de el. Iancu nu mai putea împiedeca răzbunarea. În urma
aceasta scriitorii maghiari au mărturisit că nu Iancu, ci Hatvány poartă vina,
şi că Iancu în adevăr, nu mai putea împiedeca răzbunarea.
*
Dl Patita în cel din întâi răspuns ce mi 1-a dat la obiectiva şi
inofensiva mea rectificare („Ţara Noastră” Nr. 8) năvăleşte asupra mea cu
invective, care nu stau în nici o legătură cu substratul de care era vorba: zice
că eu am greşit în monografia Abrudului, publicată în Enciclopedie, unde
am zis că Romanii numeau Abrudul „Aurăria major", căci, aşa zice dl
Patita, că: „După tabelele cerate Abrudul se numea Alburnum”.
În Nr. 11 din „Ţara Noastră" i-am răspuns că d[om]nia sa n-a văzut
vre-o tabelă cerată, şi că nici una nu-i datată din Album. Şi că cele mai
multe sunt scrise cu caractere Huno-Scytice. Apoi l-am îndrumat la Muzeul
din Budapesta. Dl Patita neagă morţiş, fără să aibă idee despre toate aceste.
Se provoacă la cartea lui Georg Pop, în care se cuprinde un document aflat
în 1852 unde se vorbeşte şi despre Alburn, acest document e un edict,
despre desfiinţarea unei societăţi de înmormântare, şi e scris cu litere latine.
Va fi de fost: Eu am vorbit de tabele cerate, dl Patita vorbeşte de un
document, ce s-a aflat în 1852.
Numele Alburn nu-i nume roman, ci dacic, din acest nume s-a
format numele Abrud. Astfel zic savanţii, astfel zice şi celebrul profesor din
Berlin, Heinrich Kiepert, în cartea sa „Lehrbuch der alten Geografie” la
pag. 336; aminteşte însă şi de Colegium Aurariorum, care rezida în AlbaIulia.
Dar să lăsăm, domnule Patita, studiul acesta în grija savanţilor. Mulţi
unguri, fireşte, nu vreau să audă de Aurăria. Ratnoti Dezső dezaprobă în
cartea sa „Erdélyi kalauz” de ce au botezat abrudenii banca lor „Aurăria",
căci acest nume e fictiv. Tot aşa a zis şi dl Patita, că Aurăria e nume .fictiv".
*
Ascultaţi şi vă miraţi de răutatea şi fariseismul d-lui Patița. Dânsul
zice în pamfletul trimis la „Ţara Noastră” în 10 mai a[nul] c[urent] că eu am
atacat pe Barițiu pentru că nu a terfelit (ce cuvânt mojicesc) pe Şaguna, în
afacerea cu Varga Caterina; apoi alătură epistola Vicarului Alexandru Sterca
480

Şuluţiu, scrisă în 20 Iulie 1837, preotului gr[eco] or[iental] din Bucium G.
Suciu, cu care Al. Şuluţiu ca protopop în Bistra a trăit în relațiuni de
prietinie.
Epistola aceasta e de o rară frumseţe şi o puternică dovadă despre
frățeasca înţelegere în care trăiau pe acele timpuri „uniţii” cu „neuniţii”; e o
eclatantă dovadă şi despre zelul şi nemărginita iubire de neam a
mitropolitului Şuluţiu, o posed şi eu, şi cetitorul numai aşa va înțelege
aceasta epistolă, dacă va avea în mână şi va ceti cele cuprinse în Memoriul
meu part, a IV la titlul : „Podivinski tiranul Moţilor” apoi în partea a III. la
titlul : „Terra Abrud”. Din aceste se va convinge cetitorul: ce minciună
mare a zis dl Patiţia că eu am atacat pe Bariţiu, pentru că n-a terfelit pe
Şaguna. Din contră: eu numai am apărat scrierile mele şi am dovedit
greşelile intrate în istoria lui Bariţiu. (cf. Mem[moriul] part[ea] VI. pag. 47
—125).
În broşura mea „0 lămurire”, publicată în an. 1892, la punct VI e
dovedit, că tocmai Bariţiu a condamnat în istoria sa cu asprime pe Şaguna.
Buciumanii cerând sfat în a[nul] 1836 de la protopopul Şuluțiu, între
altele au zis: „Mai cercăm una, mai mergem şi noi odată la împăratul, pre
cum a făcut Horia. Dacă nu ne va rămânea alta îndărăpt, vom pune şi noi
mâna pe arme, dar iobagi nu ne dăm, ne-ar blestema copiii în mormintele
noastre”. Protopopul Şuluţiu i-a rugat pe toţi sfinţii lui Dumnezeu, să nu
încerce asta, căci atunci sunt pierduţi; ce poate face o singură comună faţă
cu miliția, care era deja comandată. Buciumanii însă s-au opus, adecă vre-o
câţiva dintre ei; urmările şi marea nefericire ce i-a ajuns sunt descrise în
Memoriile mele, şi sunt de importanţa istorică, în legătură cu istoria lui
Horia.
Iată epistola vicarului Şuluţiu:
Silagi-Somlio 20 Iulie 1837
Onorate în Chr. Frate!
Cartea fraţi[ei] tale din 12-ea Iulie în a[nul] c[urent] în 17-a aceiași
cu multa bucurie şi cu mare întristare am cetit-o, - cu bucuria pentru aceea,
ca de la frăția ta au venit, cu întristare pentru că cuprinsă în sine cea mai
vrednica de jale întâmplare a nefericiţilor Buciumani.
O cum asiu fi vrut sa-le fiu fost prorocul mincinos, da sau împlinit oh jale! mai înainte prevăzuta şi lor prorocită nefericire. Dintre celelalte
Ddieiesti pedepse ce sor versat asupra neamului nostru, e cea de căpetenie
ca se nu voiască a asculta de voitorii de bine a neamului seu.
Ei au căutat sfătuitori străini, care pe ei cu sfaturile lor plăcute, da în
care era tăinuit ascunsa pierirea lor, i-au apropiat la marginea pieiri - rana
lor cea primejdioasă n-au primit nici doftori din sinul lor, - li se vedea amara
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celea ce folosea a neamului seu, şi cele ce ii ducea ca de mana la pieire,
dulci. O neamul meu! neamul meu! până când or fi se știi tu invadatorii tei?
până când lepezi cele bune sfaturi a sângelui teu? Pierirea ta dintru tine oh
Izraele!
Nu poci tăinui, ca pe neamul meu deschilinitu îl iubesc, iar şi aceia
mărturisesc ca Buciumanii au aprins în inima mea un focul a maniei pentru
ca celea bune a noastre nu le-au. primit, - a dureri pentru ca tocmai pentru
aceea sunt nefericiţi şi cu aceia au făcut ruşine la tot neamul românesc - ca
de vrea asculta - pe calea blandetielor si a supunerii se poate apropia către
scopul acela, carele îl dorea ca se aibă scutire și ne asuprire, - s-au încaleate
aceasta în care acum misielatate înoată se putea încunjura, - cu neascultarea
de sfatul cel bun fericirea sa, a pruncilor săi, omenia și cinstea neamului,
slobozenia sa până acum avuta deodată toate le îngropară, şi ce bine urma
altul, decât pe ei şi pe tot neamul o ruşine, pruncilor si strănepoţilor nume si
hula rea, iar celor de acum sărăcia, lănțucuri si temnițe!
Aceste su[nt] cele ce umplu de durere sufletul meu! Aceste su[nt] cele
prevăzute roduri ale neascultării lor! oh batar si acum de ar fi ei primitori de
sfatul cel bun ca cu înalta anima se rabde, - oh batar acum se aibă un
înțelept şi de bine sfătuitor! Eu de mult am înțeles mersul cătanelor acolo,
cu mare neodihna posta o căutam, ca se primesc de acolo înștiințare despre
întâmplatele lucruri.
Da tristu[l] și în sufletu[l] cu o scădere mare mă întorceam acasă.
Înștiințare nu am căpătat, celea trei cârtii, ce după venirea mea de la Abrud
fratelui meu am scris până în ziua de astăzi rămăseseră fără răspunsu[l], nici
sogorul Farcasiu nici altu[l] oare care dintre cei mai de aproape scriindu-mi
- cartea fraţii tale îmi plini aşteptarea mea, paroli ca un om zdravăn ai făcut
destul, cu dorul în gândul meu pentru aceia te sărut, pecetea mea o cunoscu
ca e a lui d. Kontz spune-i ca eu si pe dansul încă-l sărut și îl poftesc tot
binele.
Spune-i lui Farcasiu si Farcasiai, fratelui meu si cumnatei de la mine
tiu care, si mai vârtos lui Farcasiu îi poți și aceia spune ca eu de versul lui
carele l-au fost făcut la feredeiul Oradi mari îmi aduc aminte, şi acum eu lui
i-l cant „nu me uita, nu mă uita F... s. Eu lumina ta. Sărut pe d[omnul]
protopop Ighian si pre toti pretenii si frăţiile, era frăția ta săruta pe sora
d[oamna] preoteasa fraţii tale şi gândeşte ca si eu așa vă sărut de fierbinte și
rămân al onorat fraţii tale credincios în Chr. frate Alesandru Sterca Șuluțiu
mp. vicarul a tot Selagiului.
*
Faptele din anul 1837 nu se potrivesc cu cele petrecute la anul 1847;
iar un om cu mintea sănătoasă, care se stimează pe sine, nu poate să
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scormonească acuma, tocmai acuma, aşa numai din senin, o ceartă pe
această temă. Un ziar, absolut nu, dacă nu vrea să se degradeze la
reputațiunea. „Calicului”. Dl. Patita nu şi-a găsit omul; apoi cu încercarea sa
dovedeşte lipsă de stimă fată cu memoria lui Şaguna.
*
Nune venio ad fortissimum virum. Dl Patita zice In „Ţara Noastră”
Nr. 10 următoarele: „E de obşte cunoscut că dl Şuluțiu în a[nul] 1849 nu a
petrecut în Munţii Apuseni, deci din propria sa cunoştinţă nu a descris
întâmplările acelui an”.
Cu toate tinerețile sale şi a lui Tobias, (ambii erau de şapte ani) zice
domnul Patita, spusele sale le poate dovedi mai cu multă valoare, „decât
unul, care n-a fost de faţă şi tot după epistole şi atestate procurate după
plac şi de la oameni necompetenţi voieşte a compune istoria Munţilor
Apuseni”.
În urma acestei insulte impertinente, am somat pe dl Patita, în „Ţara
Noastră” Nr. 11: „să-şi revoace aserţiunea, sau să dovedească numaidecât
cu martori clasici neexceptionabili şi cu documente autentice ceea ce a
afirmat, altcum va avea să poarte consecinţele”.
Domnia sa n-a făcut nici una, nici alta. Astfel şi-a enunţat însuşi
verdictul; Emenda lingvae: „Gură cea-i zis, a-i minţit”!
Insulta sună şi la adresa martorilor, la a căror mărturisire eu m-am
provocat în Memoriile mele, anume: la prefecţi Axente, Iancu, Buteanu,
popa Balint, Vlăduțiu, Moldovan, apoi la tribunii Corcheş, Aiudean,
Andreica, Fodor, Darabant, colonelul c. r. Salmen, preotul Ciura şi alţii, tot
bărbaţi pe lângă care dl Patita e o nulă; pe toţi aceştia îi batjocoreşte într-un
mod atât de ordinar şi revoltător, încât îți vine a crede că a-i de a face cu un
om nenormal.
Acum înţeleg de ce mi-au zis mai mulţi inşi: „n-ai să stai de vorbă cu
Patita, doar lumea îl cunoaşte cine e dumnealui”.
Iosif Sterca Şuluţiu.
Notă
Veneratul Prezident al Asociaţiuni noastre, Domnul consilier Iosif
Şterca Şuluţiu, cu competenţa-i cunoscută în materie de istorie şi mai ales în
istoria anilor furtunoşi 1848-9, al căror martor ocular şi clasic a fost luând
parte la evenimentele cele mari petrecute atunci, a rectificat în ziarul nostru,
scrisele din „Gazeta Transilvaniei" ale d-lui advocat Rubin Patiţa din AlbaIulia făcând publicului român un preţios serviciu, iar d-lui Patiţa i-a dat să
înţeleagă că nu tot omul e chemat să facă istorie, mai ales dacă-i lipsesc
aptitudinile şi judecata clară spre acest scop.
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Domnul Patiţa însă cum se vede nu e omul care să-şi recunoască
greşelile, - ci dă înainte pe povârnişul greşelilor în materie istorică şi aşa se
simte necesitatea ca să dăm loc şi la a doua rectificare a veneratului
prezident, - declarând, că pentru foaia noastră chestia o privim de terminată
cu atât mai mult, că ne-am obicinuit a recunoaşte superioritatea şi absoluta
corectitate a domnului Şuluţu în aceasta chestie de interes public - şi-am
esperiat cu durere, cât se depărta de realitate dl. Patiţa prin poveştile sale
lipsite de ori ce serioasă bază istorică.
Țara Noastră, 1909, număr 19, pp. 153-155
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Eftimie Murgu și Oraşul Lugoj la 1848
Ghoerghe Rancu-Bodrog,
Bozovici, Judeţul Caraş-Severin

La 21 noiembrie 1841 împăratul Austriei a aprobat recursul făcut de
mama lui Murgu şi Murgu a fost eliberat din închisoare. Rămâne în Lugoj
hotărât să continue în Banat acţiunea revoluţionară începută în Moldova şi
Ţara Românească. Vasile Bojincă îi scrie din Gârşlişte: „ caută, Domnule,
să poţi ajunge mai repede ce dorim cu toţii, că toţi se bucură”.
Un raport din Paris, din acest an 1841 îl arată pe Murgu ca fiind între
primii trei conducători ai opoziţiei liberale din Ungaria împotriva
absolutismului habsburgic. În acelaşi timp şeful Siguranţei din Bratislava
arată că Murgu a venit acolo în vederea unei acţiuni îndreptate împotriva
Alteţei Sale, domnului cancelar al Austriei Von Metternich.
În Lugoj, Murgu, activa cu foarte mare precauţie mai mult în secret
şi conspirativ. Aici el ocolea societatea cultă maghiară, evita a circula pe
străzile principale ale oraşului şi cu toate acestea el primea zilnic delegaţi
din toate păturile sociale, mai ales ţărani din împrejurimi cu care purta
îndelungi discuţii. Cu toate aceste măsuri preventive Murgu devine un
suspect şi s-a găsit şi omul care să-l demaşte fiind socotit agitator contra
naţiunii maghiare şi duşman al statului în persoana preotului Ion Blidariu
din Găvojdia de lângă Lugoj.
Ajungând din nou în vizorul autorităţilor maghiare este arestat a
doua oară la 16 martie 1845 fiind acuzat că urmăreşte ridicarea la luptă a
românilor şi ruperea Banatului de la Ungaria precum şi unirea Banatului cu
Ardealul , Moldova şi Ţara Românească. La începutul lui octombrie 1845
este dus sub escortă la Budapesta şi întemniţat în cazarma Neugebande.
Procesul lui Murgu începe abia în 27 aprilie 1846 la Tribunalul
Regesc din Buda unde Mrgu refuză să se apere pe motiv că el este supus al
Austriei nu al Ungariei.
Anul revoluţionar 1848 debutează la Viena (13 martie), apoi 15
martie la Pesta dar Murgu rămâne închis până în 9 aprilie 1848 când Dieta
Ungariei a hotărât să fie eliberat alături de alţi revoluţionari mghiari.
Eliberarea lui Murgu a fost primită cu mare alai pe străzile Pestei „ caii de
la căruţă au fost deshămaţi şi tineretul cu mare triumf, cum la un bărbat
aşa strălucit se cuvine, îl traseră până la casa cetăţii, prin piaţa cea mai
frumoasă”.
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La 16 mai are loc prima mare adunare la Lugoj dar Murgu fiind
împiedicat de ministrul de interne maghiar, nu participă, după cum n-a
participat nici la Adunarea de la Blaj din acelaşi motiv. Iakabffi – moşierul
de la Zăgujeni - , vicepreşedinte al comitatului Caraş, raportează ministrului
Szemere la 1 iunie 1848 „ în interesul averilor şi a maghiarilor din Banat,
să dispuneţi ca venirea lui Murgu să fie împiedicată, sau să fie făcut
inofensiv prin orice mijloace, pentru ca în felul acesta să se evite o
catastrofă. O chemare a lui ar arunca în flăcări tot ce nu este românesc”.
Dar cu toate aceste elemente de interdicţie pentru Murgu, Szemere,
speriat de o eventuală revoltă luând în calcul împiedicarea lui Murgu de a
participa dă aprobarea să ţină Adunarea de la Lugoj cu condiţia ca „ să
formuleze revendicări nu să ia şi hotărâri”.
Murgu revine la Lugoj în 8 iunie. I se face o primire triumfală cu
muzică şi torţe. Este înconjurat de multă simpatie poporul aşteptând de la el
rezolvarea multor probleme.
La nivelul Banatului asistăm în această perioadă la o mişcare de
amploare a sârbilor care militau pentru Voivodina sârbească. Asistăm în
acest moment la direcţii diferite de acţiune: românii îşi urmăreau înfiinţarea
unei armate populare (20.000 de oameni) comanda fiind în limba română,
sârbii, cum spuneam visau o Voivodină sârbească iar maghiarii doreau să
rămână pe mai departe stăpâni folosind orice mijloace. La îndemnul lui
Murgu, V. Bojincă reuşeşte să obţină de la Adunarea Comitatului Caraş
aprobarea cererilor românilor dar comisarul guvernului, Vucovici, se
împotriveşte vehement şi-l pune pe Bojincă sub urmărire.
La alegerile de deputaţi pentru Dieta maghiară ţinută în 24 iunie,
Murgu este ales deputat la Lugoj, Oraviţa şi Făget şi optează pentru Lugoj,
oraşul său de suflet. În 27 iunie are loc Adunarea naţională de pe Câmpia
Libertăţii din Lugoj unde participă peste 10.000 de români dar trei
revoluţionari din Moldova: Russo, Epureanu şi Rosetti, aducând cu ei suflul
revoluţiei moldovene. Prima mare problemă discutată aici a fost chestiunea
religioasă privind despărţirea ierarhică bisericească unde de altfel au fost şi
aleşi ca episcop pentru dieceza Timişoarei Dimitrie Stoicescu Petrovici şi
pentru dieceza Vârşeţului pe Ignatie Vuia. Tot acul poporul l-a ales pe
Eftimie Murgu de „ mare căpitan al Banatului” iar pe fratele său,
locotenentul Nicolae, care avea atunci 36 de ani, ca vicecăpitan al gardiei
române. A mai fost hotărâtă limba română să fie limbă oficială în şcoli şi
judecătorii.
În şedinţa Dietei din 26 august 1848 Murgu depune aceste
revendicări ale românilor exprimate de popor la Lugoj la care Kossuth îi
răspunde pe loc: „ românii să nu ceară căpitan suprem şi gărzi, aceasta
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înseamnă că este deja un voevod care ulterior s-ar putea ridica împotriva
ungurilor”.
Mişcare revoluţionară de la 1848 a luat amploare. Guvernele marilor
puteri au început să-şi facă probleme. În atare situaţie guvernul ţarist face
presiuni asupra Turciei ca să intervină cu forţa armată pentru a înăbuşi
mişcarea revoluţionară din Ţara Românească. În urma acestei intervenţii
brutale şi nedreptăţite este arestat guvernul provizoriu programat a fi închis
în cetatea Belgradului…..
Povestea guvernului provizoriu pe Dunăre (inf. Petra Sîrbu, 1938)
În ianuarie 1849, la Debreţin, Murgu votează în Dieta maghiară
căderea imperiului habsburgic. Acum s-a creat posibilitatea colaborării
dintre români şi maghiari motiv pentru care îl găsim la sfârşitul lui iunie la
Caransebeş pentru a realiza colaborarea în graniţă dar şanse de izbândă şi în
cele din urmă este izgonit din oraş „ peste podul de pe râul Timiş” din
ordinul camandantului regimentului grăniceresc de ocol.
Într-una din discuţiile avute cu Kossuth acesta îl convinge pe Murgu
să-i ducă lui Avram Iancu noua Lege a naţionalităţilor votată în Dieta de la
Seghedin. Ajuns în munţi Murgu nu-l întâlneşte pe Avram Iancu şi lasă
mesajul unor tribuni de-ai lui Iancu. Totul a fost zadarnic. Era deja prea
târziu „tirania habsburgică nu putea încă să fie culcată la pământ şi tiranii
ruşinaţi” aşa îi scria Murgu lui Bălcescu.
Trupele imperiale şi ţariste în frunte cu gen. Bem ocupă Lugojul în
15 august, apoi Caransebeşul în 19 august pentru ca apoi trupele
revoluţionarilor să capituleze la Şiria lângă Arad. După acest episod Murgu
este pus sub urmărire de Viena împreună cu Bathany, minitrul de externe şi
Mecsaros, fost ministru de război. Murgu este arestat în podul unei case din
Lugoj, iar în ianuarie 1850 este transferat la închisoarea Neugebande din
Pesta fiind acuzat de înaltă trădare faţă de monarhia habsburgică. Abia în
1851 este condamnat la moarte fiind apoi graţiat în baza Decretului imperial
din 25 august 1850 şi supus la patru ani închisoare fiind închis la Iosefstadth
din Boemia de unde a fost eliberat la 24 oct. 1853.
În urma vizitei pe care i-o face Alex. Papiu Ilarian acesta notează
„ am stat în Pesta 5 zile că mă scuturase frigurile şi în aceste 5 zile tot cu
dr. Murgu voi petrece. Om mai interesant decât acesta în viaţa mea n-am
văzut”.
Murgu mai ajunge la Rudăria, satul natal, în 1865 cu ocazia vizitei
canonice a episcopului Ioan Popasu al Caransebşului fiind înconjurat de
generalii Traian Doda şi Aron Bihoi, fii ai Almăjului.
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Mama lui Murgu, Cumbria Murgu, moare la Caransebeş în 28
ianuarie 1870, iar la patru luni se stinge din viaţă şi Eftimie Murgu „sărac şi
nefericit”.
Înainte de a-şi scrie testamentul, în aprilie 1870 notează: ” de 20 de
ani am fost supus multor asupriri şi prigoniri, de aceea nici n-am fost în
stare să-mi agonisesc ceva avere”. Istoricul I.D.Suciu remarca: „ pe Iancu
l-a distrus împăratul cu minciuna iar pe Murgu l-a dsitrus cu închisorile!”
Bibliografie
Vasile Nemiş, Despre satul lui Eftimie Murgu, Bucureşti, 1981.
Bogdan Duică, Eftimie Murgu, Bucureşti, 1937.
I.D. Suciu, Revoluţia de la 1848 în Banat, Bucureşti, 1968.
I Popa, M. Zaberca, Eftimie Murgu, Reşiţa 1976.
Gh. Rancu Bodrog, Eftimie Murgu şi Banatul la 1848, în Din Panteonul
Banatului istoric, Editura Hoffman, 2018, pag. 197.

487

Profesorul Traian Mager, reformistul vizionar
Cosmina Sîrban,
Liceul Tehnologic ,,Moga Voevod” Hălmagiu

Ţinutul Hălmagiului, o regiune de la poalele de sud-vest ale Munţilor
Apuseni, locuită din vremuri străvechi, este atestat documentar sub numele
de Halmagh în anul 1439, ca aparţinând domeniului cetăţii Şiriei. În acea
vreme comuna Hălmagiu era sediul unei circumscripţii de exploatare
economică, ceea ce o făcea să devină și un centru administrativ, politic,
militar și cultural. În timp, localitatea şi-a schimbat stăpânii în funcţie de
evenimentele politice ale vremii. La 1450 Popa Simeon din „satul mare dela
Hălmagiu” traduce cele patru Evanghelii în medio-bulgară, limba oficială a
Bisericii noastre. Un an mai târziu, Iancu de Hunedoara confirmă în vechile
sale drepturi de voievod al românilor pe Voievodul Moga de la Hălmagiu și
pe fii săi Mihai şi Sandrin. Într-un Registru de la 1561 „Halmagy cum
pertinent”, (cu apartenenţele) este al lui Andrei Bathory şi al nobilului Mora.
În 6 decembrie 1600 a trecut pe aici Mihai Viteazul cu suita sa, după
ce făcuse un mic popas lângă Hălmagiu, „penes Halmagy”. În anul 1628
Hălmagiul era în posesia lui Ioan Bethlen, iar la anul 1667 în a lui Ioan
Bethlen şi Martin Balogh. La 9 ianuarie 1670, într-o zi de târg, năvălesc în
Hălmagiu vreo 400 turci, omoară câţiva oameni şi răpesc mai multe vite și
copii. În anul 1688 castelul-fortăreaţă din Hălmagiu a fost ocupat prin
surprindere de la turci de către o ceată de sârbi.
În perioada următoare, Hălmagiul este implicat activ în răscoala
ţărănească de la 1784 condusă de Horea, Cloşca şi Crişan, precum și în
revoluţia de la 1848-49. Prefectul Legiunii Auraria Gemina, Avram Iancu, a
fost arestat în târgul Hălmagiului de către garda austriacă la scurt timp după
revoluţie. Aceştia l-au eliberat în câteva ore, speriaţi de populaţia
românească din zonă care ameninţa cu represalii crunte în caz contrar.
De aici din Ţinutul Hălmagiului, dintre moţii crişeni, Mager Traian,
feciorul cu nume de împărat roman, se dedică românismului, ca un stejar ce
își trage seva din pământul bun.
Traian Mager s-a născut la data de 25 noiembrie 1887, în comuna
Lazuri, din jud. Arad. El se trage din familia „Mader”, în fapt Mager, din
Vidra de Hălmagiu, unde un crâng poartă numele de „Măgireşti”. Mader
este o falsă revenire ortografică. S-a pronunţat totdeauna „Mager”. În
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dialectul local „de” se pronunţă „ge” şi s-a auortografiat „Mager” cu
„Mader”.
Contribuţia lui Traian Mager la evenimentele Unirii de la 1918-1919
este semnificativă ținând cont de importanţa ce o avea Hălmagiul în anii
primului război mondial.
Întrezărind apropierea mult aşteptatului moment al eliberării
naţionale, sub îndrumarea Consiliului Naţional Român Central de la Arad,
un grup de oameni inimoşi din Hălmagiu se organizează milităreşte sub
comanda lui Traian Mager. Astfel, au luat fiinţă Gărzile Naţionale
Româneşti din Ţinutul Hălmagiului, stabilindu-şi sediul în localul Birtul
Mare. În seara zilei de 5 noiembrie 1918, elevul plutonier Traian Mager a
depus jurământul de credinţă în Garda Naţională Română, în biroul
avocaţial al lui Ştefan Cicio-Pop, fiind desemnat delegatul Consiliului
Naţional Român pentru organizarea regiunii Hălmagiului.
Traian Mager a descris în lucrarea sa Evenimentele Unirii de la
1918-1919 în oraşul și judeţul Arad, pe care a inclus-o în volumul IV,
Cadrul istoric al Monografiei Ţinutului Hălmagiului, comportamentul eroic
al gardiştilor hălmăgeni în luptele de la Ciuci (Vârfurile), din 14-16
februarie 1919. În faţa ofensivei armatei maghiare, Garda română din
Hălmagiu, inferioară numeric şi inferioară ca dotare, a fost nevoită să se
retragă spre Brad, unde, alături de alţi voluntari, formează Corpul
Voluntarilor Horia. Aici au aşteptat ajutorul armatei române.
Din cauza activităţii sale, Traian Mager a fost condamnat la moarte
de curtea marţială de la Szeged, ca organizator de cete, deşi el deja lucra sub
ascultarea armatei regale române. El a continuat să servească ideea naţională
și în perioada interbelică, când a activat ca şi preşedinte al „Asociaţiei
foştilor gardişti şi legionari luptători pentru întregirea neamului”, filiala
Arad.
La festivităţile ţinute la dezvelirea Troiţei din Hălmagiu, la 30 august
1936, prof. Mager vorbeşte în numele Asociaţiei ASTRA și în calitate de
fost comandant al gardiştilor români din regiune, amintind în discursul său
numele celor căzuţi în luptele care au avut loc în zonă, ca pe un omagiu adus
acestora.
Implicarea sa în evenimentele anilor 1918-1919 a fost una voluntară
și plină de simţire patriotică care a fost remarcată și recunoscută, aşa cum
am arătat, prin calităţile și acţiunile pe care le-a întreprins în perioada de
după Unire.
Activitatea sa din afara şcolii a fost una extrem de bogată şi intensă.
Nu a precupeţit nici un efort în soluţionarea unor probleme pe care le-a
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socotit fundamentale în ridicarea Ţinutului Hălmagiului, din care provenea
prin naştere.
În centrul preocupărilor sale a stat, fără îndoială, problema
despăduririi munţilor Apuseni. A fost un neobosit luptător împotriva
defrişării pădurilor, a strâns documente, fotografii, a cheltuit energie şi bani
pentru sesizarea organelor abilitate și pentru stigmatizarea celor care
considerau pădurea ca pe un bun comercial destinat îmbogăţirii proprii.
Traian Mager a adus problema despăduririlor și în atenţia opiniei
publice prin articole publicate în presa vremii. Dintre acestea amintim
câteva titluri, sugestive prin ele însele: „Se răsbună munţii despăduriţi” sau
„Efectele despăduririi munţilor şi potopul de acum”.
Profesorul Mager a pledat pentru limitarea tăierilor de pădure în
interesul industriei forestiere în contextul în care sesizează pericolul
inundaţiilor catastrofale care au avut loc în anul 1925, datorate topirii bruşte
a zăpezilor din munţii despăduriţi.
O altă problemă a constitut-o situaţia muncitorilor forestieri. Traian
Mager a adresat un memoriu administratorului domeniilor Mocioni,
Rafiroiu în care sesizează accidentele de muncă soldate cu morţi din
exploatarea forestieră de la Vârful Tomnatecului. O altă neregulă a fost cea
legată de salariile prea mici în raport cu munca prestată, ba mai mult,
muncitorii erau plătiţi nu în numerar, ci în bonuri de masă pentru cantina
firmei care vinde la preţurile dictate de firmă și nu de piaţă.
Fiind un bun cunoscător al zonei, Traian Mager a făcut o analiză
antropo-geografică a Munţilor Apuseni, realizând o zonare bazată pe
observaţii legate de ocupaţiile locuitorilor – pomăritul, exploatarea
pădurilor, mineritul, păşunatul – şi aşezarea lor geografică. El atenţionează
asupra faptului că nevoile existenţiale ale moţilor, locuitorii zonei, duc la
tăierea pădurilor, ceea ce atrage despădurirea munţilor.
Asigurarea hranei într-o zonă de munte, sărăcită, era o problemă care
îşi trage cauzele din statutul anterior al moţilor. Aceştia au fost siliţi prin
patenta imperială din 1854 a se mulţumi doar cu păduri slabe din apropierea
comunelor, masivele împădurite intacte rămânând în proprietatea
magnaţilor.
Moţii trăiesc cu cereale importate, pe care le obţin în urma
peregrinărilor lor sezoniere, în Câmpia Banatului şi Câmpia Tisei, în
schimbul produselor din lemn (mături, cozi de sapă şi de coasă, greble,
lopeţi) şi a fructelor. Cu toate că îi consideră subalimentaţi, moţii au ca și
caracteristică umană generală, în viziunea sa, robusteţea şi rezistenţa, fapt ce
îi face buni oşteni. Dovada că sunt un bun material pentru recrutări a fost
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comportamentul lor în război, dar și contribuţia lor la evenimentele
anterioare (răscoala lui Horea, revoluţia de la 1848).
Revenind la subiectul despădurii munţilor, Traian Mager nu s-a
mulţumit a fi un simplu observator, ci a oferit soluţii pentru rezolvarea
acestei probleme şi a efectelor sale negative.
Astfel, el a înfiinţat mai multe pepiniere de pomi fructiferi, la
Hălmagiu şi Bodeşti, stimulând prin aceasta redresarea economică a regiunii
prin dezvoltarea pomăritului şi reîmpădurirea munţilor. El a susţinut aceste
idei şi prin conferinţele ţinute în cadrul cursurilor Camerei de Agricultură a
judeţului Arad în Ţinutul Hălmagiului, în localităţile Hălmăgel (30 ianuarie
1937), Vârfurile (31 ianuarie 1937) și Lazuri (2 februarie 1937).
Traian Mager a dezvoltat subiectul său devenit predilect, „Efectele
despăduririi munţilor în Ţinutul Hălmagiului”.
Profesorul Mager a vorbit și despre pomărit, creşterea vitelor,
ameliorarea păşunilor, fânaţelor artificiale și, mai cu seamă, despre
necesitatea creării unei conştiinţe forestiere în masele populaţiei. Acest fapt
vine remarcat în continuarea aceleiaşi idei susţinute de el și în planul
activităţilor legate de şcoală şi educaţia tineretului. De altfel, prof. Mager a
reafirmat şi în presă cele menţionate mai sus în articolul „Din problemele
actualităţii. Satele în proeminenţă – Probleme ce le revin asociaţiilor
culturale – O şcoală practică de pomărit în Hălmagiu”.
Mare iubitor de natură, Traian Mager a fost un promotor al
turismului în Munţii Apuseni prin care a văzut şi o posibilitate de cunoaştere
și păstrare a tradiţiilor din Ţinutul Hălmagiului. El a consemnat obiceiuri ce
ţin de marile sărbători calendaristice (obiceiul de Crăciun cu duba, conacul),
a adunat colinde și a promovat tradiţii precum Târgul de fete de pe muntele
Găina. De altfel, prof. Mager a şi ghidat turişti pe care i-a condus în excursii
organizate la această sărbătoare a cărei renume a depăşit chiar graniţele ţării.
În apropierea muntelui Găina, prof. Mager şi-a ridicat o cabană unde îi
plăcea să-şi petreacă verile, să facă plimbări în natură și să vorbească cu
oamenii. El a şi scris despre toponimia şi onomastica Ţinutului Hălmagiului.
Deşi a fost numit în 1919 director al Gimnaziului din Lupeni, apoi la
gimnaziul din Arad, iar în 1920 a fost numit inspector al învăţământului
primar din jud. Hunedoara, Traian Mager nu a primit nici una dintre aceste
însărcinări pentru a se putea ocupa liniştit de activitatea sa extraşcolară. În
acest sens prof. Mager a îndeplinit atribuţii ce privesc cunoaşterea şi
asistenţa regiunii Hălmagiului: a fost deputat sinodal în protopopiatul
Hălmagiului, a fost în serviciul Fundaţiei Culturale Regale „Principele
Carol”, conducând o echipă de studenţi în comuna Vârfurile, a fost membru
într-o comisie a Ministerului de Interne pentru studierea problemelor
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Munţilor Apuseni, s-a pus în slujba Institutului Social Banat-Crişana, cu
monografia Hălmagiului, a fost inspector al Serviciului Social al judeţului
Arad.
În această calitate, Traian Mager a participat în plasa Hălmagiului la
înfiinţarea în mai multe sate de cămine culturale (Hălmagiu, Bodeşti,
Târnova). El a insistat asupra foloaselor ce le va aduce Ţinutului
Hălmagiului Serviciul Social. De asemenea, prof. Mager a fost delegat de
Asociaţia „ASTRA”, Despărţământul Arad ca delegat pentru Ţinutul
Hălmagiului, fapt ce ne confirmă meritele sale în cunoaşterea și susţinerea
acestei regiuni.
Moţ de origine, provenit din satul Lazuri, Traian Mager a devenit
dascăl la una din cele mai prestigioase instituţii de învăţământ din Arad,
Şcoala Normală. A desfăşurat o bogată activitate didactică timp de peste 30
de ani, perioadă în care a predat elevilor disciplina Limba şi Literatura
Română.
Dacă e să luăm orice studiu, la întâmplare, despre problemele
importante ale României și ale lumii chiar, vom regăsi probleme precum
exodul rural-urban, şomajul, poluarea, defrișările. Toate acestea se regăseau
în preocupările profesorului Mager nu dor ca idei, ci cu soluții concrete:
pentru a păstra moţii in zonele lor se gândise la plata corectă a acestora,
pentru cultura le trebuia păstrate tradiţiile și reînnodate prin activitatea
căminelor culturale. Și azi ne mândrim cu atâta material bibliografic din
monografia Tării Hălmagiului și ne este de un real folos nouă, profesorilor
de istorie, pentru a ancora tinerii noii generații de trecut și a le insufla
respectul pentru înaintașii lor, dar și mândria de a fi romani, demnitatea.
Astfel, cunoscându-și trecutul și istoria, să se ridice la înalta valoare a
simplității. Ce lecție de viață și onoare: să refuzi demnități și ranguri de
ministru și să-ți dedici viața și priceperea ta neamului tău!
„Pentru silvicultorii și locuitorii Ținutului Hălmagiului, pădurea e o
mândrie” ... câtă viziune! Să știi că pădurea nu e doar loc de refugiu la greu,
nu doar o sursă de venit bună și azi, ea trebuie regenerată, respectă!
Prof. Mager rămâne în memoria noastră, ca o personalitate extrem de
activă şi în afara şcolii, unde a susţinut pe tot parcursul vieţii sale, activităţi
legate de Ţinutul Hălmagiului şi Munţii Apuseni, pe care i-a iubit aproape
cu patimă.
El a murit în anul 1950, fiind înmormântat în curtea bisericii din
Bodeşti, în mijlocul regiunii despre care a scris şi pentru ridicarea căruia nu
a precupeţit nici un efort, aşa cum singur spunea: „cercetările noastre n-au
fost animate numai de curiozitatea ştiinţifică, cât mai cu seamă de dorul de a
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găsi soluţii mântuitoare pentru combaterea suferinţelor … ani de-a rândul
am căutat să coborâm acţiunea şi pe terenul înfăptuirilor practice.”
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Vasile Goldiș (1862-1934) s-a născut la Seleuș!
Ioan Tuleu,
Societatea Științifică de Istoirie – Filiala Arad

Personalitatea românească cu cea
mai mare notorietate în județul Arad este, de
departe, Vasile Goldiș, supranumit și
„Părinte al Patriei”, „Artizanul Marii Uniri”,
„Ideologul Marii Uniri” etc. Numele lui îl
poartă una dintre cele mai cunoscute
universități private din țară, „Universitatea de
Vest Vasile Goldiș Arad”, satul Mocirla a
luat numele de „Vasile Goldiș”, există străzi
cu numele lui, Inspectoratul de Stat Pentru
Situații de Urgență se numește ”Vasile
Goldiș” și exemplele de acest fel pot
continua. I s-au dedicat nenumărate studii
care privesc activitatea deosebit de complexă
desfășurată de omul politic și de cultură
Vasile Goldiș. Biografia i-a fost examinată
îndeaproape: activitatea în calitate de secretar al Consistoriului Episcopiei
Ortodoxe, calitatea lui de jurnalist, de director al ziarului „Românul”,
studiile privind chestiunea națională în Imperiul Austro-Ungar, cele dedicate
școlii și învățământului în general, atitudinea lui în problemele Țării de după
Marea Unire. Dar, mai ales a stat în atenția generală munca depusă în slujba
realizării unității naționale a tuturor românilor, în speță munca depusă
pentru pregătirea Adunării Naționale de la Alba Iulia de la 1 decembrie
1918. Toate aspectele vieții sale bogate au fost disecate, examinate
îndeaproape, încât se poate spune că nimic nu a rămas necercetat.
Cu toate acestea, rămâne o problemeă controversată, cea care
privește locul și data nașterii marelui patriot român. Istoricul Gheorghe
Șora, considerat biograful lui Vasile Goldiș, a impus în istoriografie faptul
că s-ar fi născut în 12 noiembrie 1862, în satul Mocirla (În prezent Vasile
Goldiș), o mică localitate situată în Lunca Teuzului, acolo unde bunicul său
avea calitatea de preot ortodox. Dar nu toți istoricii sunt de acord cu această
versiune și primul care o contrazice este chiar Vasile Goldiș, care în
„Autobiografia mea”, un înscris autograf din anul 1922, care a fost publicat
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în Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie, Cluj-Napoca spune, la
persoana a treia, că „Vasile Goldiș s-a născut în 25 noiembrie 1862, în satul
Seleuș-Cigărel, județul Arad, atunci aparținător Țării Ungurești, astăzi tot
județului Arad, dar și județul și satul fac parte din România de Dumnezeu
binecuvântată. Părinți i-au fost Isaia Goldiș și Floare, născută Cornea. Tatăl
său a fost preot ortodox român în satul Seleuș-Cigărel…” Am reprodus doar
fragmentul de început, așa cum a apărut în volumul „Vasile Goldiș, 150 de
ani de la naștere (1862-1934)”, Editura Academiei, semnat de Marius Ioan
Grec, Marțian Iovan, Stelean Ioan Boia. Dar, într-o notă de la subsol, autorii
afirmă sentențios, fără loc de tăgadă, că „locul nașterii lui Vasile Goldiș este
satul Mocirla (fost Lunca Teuz, azi Vasile Goldiș)”, contrazicând în mod
flagrant chiar pe…Vasile Goldiș!
Dar cum a ajuns dr. Gheorghe Șora la concluzia că Mocirla este
locul nașterii lui Vasile Goldiș? Pentru a răspunde la întrebare îl lăsăm chiar
pe Gheorghe Șora să ne explice: „Vasile Goldiș s-a născut în satul Mocirla
din județul Arad, la 12 noiembrie 1862, în casa bunicului său Teodor
Goldiș. Toți biografii lui au susținut, bazați pe propriile mărturii eronate, că
viitorul pedagog, publicist și om politic ar fi văzut lumina zilei la 25
noiembrie 1862, la Seleuș, județul Arad, unde domicilia în acel timp tatăl
său. Registrul de stare civilă pentru născuți pe anul 1862 al Oficiului
Parohial Ortodox Român din Mocirla este însă concludent din acest punct
de vedere. Nașterea copilului Vasile este specificată pe fila 16 a acestuia,
chiar dacă înregistrarea respectivă – probabil datorită bucuriei preotului
Teodor în fața evenimentului, sentiment care l-a făcut să-și uite pentru
moment unele obligații oficiale – nu e cuprinsă la locul cuvenit, ea figurând
ca poziție la nr. 25, intercalată ulterior, între pozițiile 25-26 din registrul în
cauză. Nu se știe desigur când a fost făcută de către bunicul lui Vasile
Goldiș completarea ce ne interesează aici. Cert este însă că tușul cu care a
fost scrisă e de un negru pronunțat, în timp ce înregistrările învecinate sunt
realizate cu un tuș mai decolorat, ceea ce oricum dovedește timpul diferit în
care au fost ele așternute în registru și faptul că, dându-și seama la un
moment dat de omisiunea făcută, preotul Teodor a specificat ulterior în scris
momentul nașterii nepotului(1).
Diferența de date, 25 noiembrie după cum afirmă Vasile Goldiș și 12
noiembrie este ușor de explicat prin diferențele dintre calendarul oficial al
Imperiului Austro-Ungar (calendarul gregorian) și calendarul după care
funcționa biserica ortodoxă (calendarul iulian), adică de 13 zile cu cât a
rămas în urmă cel din urmă față de timpul astronomic. Prin urmare Vasile
Goldiș a știut să facă adaptarea la calendarul oficial, dar nu a știut și unde s495

a născut, de parcă nu acesta este primul lucru care ți-l transmit părinții, mai
ales că tatăl său, Isaia, a trăit foarte mult, a decedat la 93 de ani, în 1917.
Primul lucru care îl contrazice pe Gheorghe Șora este chiar
argumentul său forte în favoarea satului Mocirla și anume înregistrarea în
„Protocolul botezaților”, făcută de Teodor Goldiș. El recunoaște că
înregistrarea s-a făcut mult mai târziu și explică această omisiune prin faptul
că bunicul a uitat să o facă din cauza bucuriei de care a fost cuprins cum că
are un urmaș băiat. Este o explicație chiar puerilă, pentru că, de fapt, trebuia
să fie chiar nerăbdător să-și treacă nepotul printre copiii născuți și botezați.
Explicația cea mai plauzibilă stă în faptul că Vasile nu s-a născut în Mocirla,
ci el a fost botezat mult mai târziu, atunci când nou născutul a putut fi
transportat, împreună cu mama sa, în satul pe care îl păstorea bunicul
Teodor, care își dorea să fie el acela care îl botează. Sigur că înregistrarea a
fost făcută în ordinea normală dată de curgerea zilelor din calendar, adică
interpolată între alte două rubrici, pentru că preotul Teodor nu putea să
aștepte cu oficierea botezurilor celorlalți copii până ce nepotul lui era adus
la biserica din Mocirla. Trebuie precizat că în acel timp, copiii se înregistrau
la biserică, după botez, neexistând un certificat de naștere. Prin urmare,
Vasile Goldiș a fost botezat, într-adevăr, la Mocirla, la dorința bunicului, dar
nașterea s-a produs la Seleuș-Cigărel. Acest lucru ne-a fost confirmat și de
preotul Vasile Pop, fost consilier Eparhial, care are aceeași explicație.
Atunci când a elaborat lucrarea sa, Gheorghe Șora a cunoscut lucrarea
autobiografică a lui Vasile Goldiș, dar a explicat afirmația sa privitoare la
locul nașterii ca provenind din faptul că: „Probabil că pe Vasile Goldiș nu
l-a preocupat data nașterii sale, rezumându-se la actele oficiale ale vremii”
(2).
Din nou o explicație fără fundament, deoarece primele informații pe
care le deține fiecare individ despre el însuși sunt chiar locul și data nașterii,
comunicate de părinți, date care te însoțesc până la mormânt. Și apoi știm
cât de riguroși erau funcționarii austrieci și cu câtă meticulozitate și precizie
întocmeau actele.
De altfel, Seleuș-Cigărel ca loc al nașterii lui Vasile Goldiș a fost
înregistrat în toate actele ulterioare, expuse la „Muzeul Memorial Vasile
Goldiș”, situat în Palatul Românul, strada Vasile Goldiș din Arad:
Testimonia maturitatis (Diploma de maturitate), Pașaport V. Goldiș Budapesta 1915, Cartea de identitate militară, Buletinul de înscriere la
biroul populației, Diploma de absolvire a patru ani de facultate, Diploma de
profesor – istorie, filosofie, latină, Livretul militar, Actul de deces etc. Sunt
dovezi care nu pot fi contestate doar invocând bucuria de nedescris a
preotului Teodor, care i-a provocat o amnezia de lungă durată.
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Dar, nu numai actele vorbesc, în ajutorul afirmației noastre vin și
aceia care l-au cunoscut, care au fost prietenii și colaboratorii cei mai
apropiați ai marelui om politic. Între aceștia se distinge Ion Clopoțel, fost
secretar al lui Vasile Goldiș la ziarul „Românul”, care afirmă următoarele:
„D. Vasile Goldiș s-a născut în 25 noemvrie 1862 în Seleuș, lângă Crișul
Alb, județul Arad. Tatăl d-sale, preot acolo, moare în vârstă de 93 de ani, în
1917” (3). Și, pentru a reliefa faptul că îl cunoștea foarte bine pe cel alături
de care lucra, reproducem încă un fragment din lucrarea sa: „Înalt, robust,
impunător, plin de prestanță, brunet, meditativ, sobru, cu chipul niciodată
turmentat de dureri sau bucurii, veșnic egal și măsurat, taciturn d. Vasile
Goldiș pare un raționalist în stare să se abstractizeze, să se ridice din
pulberea frământărilor comune. În dosul acestei măști nemișcate și
stăpânite eroic, însă bate un suflet neodihnit, un dinamism clocotitor. E
prototipul omului de la șes: potolit la suprafață însă capabil de mișcări iuți,
de hotărâri fulgerătoare, de avânturi extraordinare”(4).
Istoricul arădean Augustin Mureșan, care s-a ocupat îndeaproape de
genealogia familiei Goldiș, lasă loc ambelor variante invocate de noi scriind
că, „…Vasile Goldiș, s-a născut în satul Mocirla (azi Lunca Teuzului), din
județul Arad, la 12 noiembrie 1862, în casa bunicului său, Teodor Goldiș.
Alți cercetători susțin că Vasile Goldiș, ar fi văzut lumina zilei la 25
noiembrie 1862, la Seleuș, județul Arad, unde își aveau domiciliul părinții
săi, tatăl Isaia Goldiș și mama sa, Floarea Goldiș(5). Cei mai mulți
cercetători însă sunt pentru varianta Seleuș a locului nașterii. Între aceștia se
află prof. univ. dr. Alexandru Roz, care în studiul „Elevul și studentul
Vasile Goldiș”, cuprins în volumul „Vasile Goldiș, 150 de ani de la
naștere”, scrie că „profesorul Vasile Goldiș, personalitate marcantă a
națiunii române, s-a născut în comuna Seleuș-Cigărel (jud Arad), în 25
noiembrie 1862. Părinții săi au fost Isaia Goldiș, preot ortodox român,
absolvent al institutului Teologic din Arad, promoția 1846/1847 și preoteasa
Floare, născută Cornea. Tatăl său a fost mutat mai apoi la Ineu (de la Seleuș,
n.n.), pe urmă la Cermei, unde a păstorit 50 de ani, până la 24 aprilie 1917,
când a trecut la cele eterne, la vârsta de 92 de ani(6). Noi precizăm că tatăl
Isaia Goldiș a fost preot paroh la Seleuș între anii 1857-1864.
]Unul dintre cei mai importanți ziariști interbelici, originar din
Șicula, Pavel Berariu, susține și el că „Vasile Goldiș s-a născut la Seleuș,
județul Arad, lângă Pâncota și nu la Mocirla, cum susțin „istoricii de
conjunctură”, a fost profesor 16 ani la Brașov(7). Primul istoric arădean care
s-a aplecat asupra vieții lui Vasile Goldiș, profesorul Petru Chiș, originar din
Cermei, acolo unde Vasile Goldiș a urmat primele două clase elementare,
susține și el că Vasile Goldiș s-a născut la Seleuș. Dar pentru a fi și mai
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concludenți dăm cuvântul și profesorului ing. Ioan Motorca, care a scris
„Cercetări și date monografice privitoare la comuna Seleuș cu satele
aparținătoare: Seleuș, Cighirel, Moroda, Iermata” în care aduce ca argument
istoria orală. „Tradiția orală, bazată pe afirmația contemporanilor, arată
că V. Goldiș s-a născut la Seleuș în casa în care azi locuiește familia Zaslo.
Ea este vis-a-vis cu brutăria actuală (Fosta școală primară n.n.). Vasile
Goldiș ca amintire a faptului că s-a născut la Seleuș a vizitat satul de mai
multe ori și atunci când a fost solicitat s-a aplecat cu înțelegere asupra
nevoilor sătenilor. Ioan Motorca interpretează însă greșit fotocopia realizată
după Protocolul Botezaților din 1862, în care în 20 ianuarie este înregistrat
copilul Gudiu, nu Goldiș cum greșit citește autorul monografiei dedicate
Seleușului. Prin urmare cade varianta nașterii în 20 ianuarie(8).

Faptul că satul Mocirla, fost Lunca Teuzului, a luat numele lui
Vasile Goldiș, că școala din localitate poartă același nume și că acolo marele
român are și un bust sunt, fără îndoială, inițiative lăudabile. Mocirlanii
aveau destule motive să schimbe numele satului în timp ce seleușenii nu au
asemenea nevoie, ei doresc să-i păstreze numele, așa cum a apărut satul în
istoria pe care au îmbogățit-o în cursul vremilor cu mulți alți oameni de
cultură. Dar istoria ne obligă să fim și riguroși în cele mai mici detalii.
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Numai că locul nașterii este un „amănunt” cu adevărat important, care te
urmărește toată viața.
Din faptele înregistrate de istorie reiese că Vasile Goldiș, își
binemerită recunoașterea ca un Om Mare al tuturor românilor, om cu
viziune, dezinteresat de câștiguri personale, dedicat pe deplin națiunii sale,
oamenilor în mijlocul cărora a trecut.
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Ioan Slavici – jurnalist și om politic în context european
Stelean – Ioan Boia,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

Introducere
Ioan Slavici a intrat în patrimonial culturii noastre prin opera sa
literară. Datele biografice relevă însă preocupări şi activităţi şi de altă
natură, care au alternat uneori cu activitatea sa literară, alteori desfăşurânduse paralel. Este vorba de îndelungata sa activitate didactică şi , ca un corolar
al ei, cea de autor de manuale şi de lucrări de teorie a educaţiei. Cunoscut
în special ca prozator, dar și cu dese referiri la activitatea sa politică, fără a
fi un adevărat om politic, ori chiar mai mult decât atât, Ioan Slavici a avut
însă o activitate intensă (dramaturg, folclorist, redactor literar) sau
gazetăresc (jurnalist și editor). Nu literatura a fost cauza modului umilitor în
cre l-au tratat societatea și cei mai mulți dintre mai marii zilei, ci publicistica
sa. Om cu desăvârșire european, în sensul pe care astăzi îl deslușim mai bine
– chiar dacă o facem cu dificultate – gazetarul s-a manifestat ca român și
mai mult decât atât, a fost cetățeanul model nu al Imperiului Habsburgic, nu
al Austro-Ungariei, ci al Europei Centrale. – Mitteleuropa. Este un concept
care se opune Estului, cu rușii și se opune Sudului, Balcanilor, cu arie
receptată ca turcizată, dar și slavizată până la un punct1.
Ioan Slavici - jurnalist și om politic.
]Pe lângă opera sa literară, Ioan Slavici a desfăşurat şi o intensă
activitate ziaristică, formându-se ca jurnalist la „Timpul”( 1877), în redacţia
căruia a lucrat împreună cu Mihail Eminescu şi Ioan Luca Caragiale. În
1884, el va conduce „ Tribuna”din Sibiu, pronunţându-se împotriva politicii
de deznaţionalizare a românilor promovată de autorităţile maghiare,
rămânând însă un junimist convins, drept şi apărător al adevărului. Aşa se
explică şi confesiunea sa privind plecarea la Sibiu, pentru a conduce noul
ziar înfiinţat de Partidul Naţional Român din Transilvania. Edificatoare sunt
în acest sens lămuririle pe care Slavici le dă într-o serie de articole intitulate
Bizantinisme, prin care arată cum s-a pornit ziarul şi care a fost politica
„ tribuniştilor”2.
1

Lucian-Vasile Swzabo, Ioan Slavici – gazetar al extremelor , egophobia.ro/?p=7356.
Ioan Slavici, Bizantinisme(I), în Tribuna poporului, Anul III, nr.90 din 9/21 mai 1899, p.
1.
2
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Demersurile redactorilor de a transforma Telegraful român în
cotidian nu sunt încununate de succes, ca urmare a orientării mitropolitului
Miron Romanul spre Curtea din Viena şi spre guvernul de la Budapesta, în
speranţa unor înlesniri pentru activitatea bisericii ortodoxe din Ardeal.
Mitropolitul participă la festivităţile de la Seghedin din octombrie 1883
unde este primit de împăratul Franz Joseph, care îl admonestează pentru
activitatea sa. Slavici trimite de la Bucureşti articolul Răsplata?, pe care
Nicolae Cristea , redactorul foii Telegraful român, l-a publicat ca editorial
pe prima pagină a primului număr apărut la 6/18 octombrie 18833. În acest
articol , Slavici evoca lupta cehilor şi croaţilor împotriva stăpânirii austro –
ungare. Koloman Tisza , primul ministru ungar, împotriva căruia era
îndreptat articolul, dă dispoziţii să se ceară mitropolitului Miron Romanul
explicaţii şi să se ia măsurile aşteptate. Miron Romanul îi pune în vedere lui
Nicolae Cristea să părăsească redacţia Telegrafului român,deşi a fost numit
la conducerea acestuia în 1865 pe timp nelimitat de către Andrei Şaguna.
Se punea astfel capăt demersurilor pentru transformarea Telegrafului român
în cotidian.
Gazeta Transilvaniei reproduce actul prin care Nicolae Cristea a fost
înlăturat de la conducerea ziarului şi publică cuvântarea acestuia prin care
îşi ia rămas bun de la cititori. Ziarul braşovean republică şi articolul lui Ioan
Slavici Răsplata? și declară că se alătură „ din toată inima pe lângă românii
sibieni”4. Are loc o manifestaţie de simpatie pentru Nicolae Cristea , cu care
prilej se adresează cuvinte de condamnare pentru orientarea politică a
mitropolitului Miron Romanul care este trecut în rândul despoţilor 5.
Susţinătorii redactorilor înlăturaţi de la Telegraful român de către
mitropolitul Miron Romanul apreciază că era posibilă o apropiere de Gazeta
Transilvaniei, care le-a luat apărarea în conflictul cu autorităţile
administrative şi bisericeşti. În acest context , Eugen Brote a convenit cu
Andrei Mureşianu, redactorul Gazetei Transilvaniei, să solicite colaborarea
lui Ioan Slavici la ziarul braşovean. Era primul important pas al apropierii
între sibieni şi braşoveni. Slavici trimite articolul Poziţia românilor în statul
ungar care se publică în două numere ale Gazetei Transilvaniei, în
noiembrie 18836. Slavici critică şi de această dată, cum mai făcuse şi mai
înainte, conduita politică a lui Miron Romanul şi deplânge zelul său în
apărarea legilor statului ungar, sub scutul cărora se ducea politica de
3

Dimitrie Vatamaniuc, Un tun ce se descarcă în fiecare zi, Tribuna poporului, nr.41, 16/31
mai 1889, p.10.
4
Gazeta Transilvaniei, nr.119 din 12/24 octombrie 1883, p. 1.
5
Ibidem, p. 3.
6
Idem, nr. 128 din 2/14 noiembrie 1883, pp. 1-2 și nr.129 din 4/16 noiembrie 1883, pp.1-2.
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deznaţionalizare a românilor şi a celorlalte popoare aflate sub stăpânirea
dualistă austro – ungară. „După părerea prelatului nostru – scrie Slavici –
legile sancţionate odată sunt puse mai presus de orice discuţie şi sunt răi
patrioţi aceia care nu se sfiesc a spune că legile sunt rele, ori că aplicarea
lor e greşită”7. Stabilirea înţelegerii între sibieni şi braşoveni îl nelinişteşte
pe Miron Romanul, interesat să nu ofere prilej autorităţilor ungare să
intervină în activitatea politică a românilor ardeleni. Vicenţiu Babeş,
susţinător al mitropolitului şi Partenie Cosma, avocatul Băncii „Albina”,
mai târziu director al ei, atrag de partea lor şi pe G.Bariţ, anunţând la
începutul lunii martie 1884 că vor pune bazele „Ateneului Român”şi
„Institutului tipografic” la Sibiu, cu scopul de a fonda un ziar ca organ al
„partidei naţionale române”8. Îşi propuneau să apere programul Partidului
Naţional Român din 1881, dar respingeau ideea ca noua gazetă să fie organ
de presă al partidului. „Între celelalte servicii ce le va aduce naţiunii – scrie
Românul , organul central de presă al Partidului Naţional Liberal din
România – va fi desigur şi acela de a amuţi cu desăvârşire glasul foaiei
mitropolitane, care de câtva timp, condusă de ideile mironiene( dacă idei se
pot numi), nu poate contribui decât la încurajarea spiritelor şi
compromiterea cauzei”9.
Sibienii îi comunică lui Slavici hotărârea lor de a ajunge la o
înţelegere cu braşovenii. Eugen Brote îl înştiinţează pe Andrei Mureşianu,
în scrisoarea din 2 martie 1884, că Slavici avea „cunoştinţă despre ideile
noastre „fuzioniste”şi dânsul consimte”10. Se presupunea că directorul
noului ziar urma să fie Nicolae Cristea, iar Ioan Slavici să se ocupe de
partea literară11. În realitate, sibienii susţineau la conducerea noului periodic
pe Andrei Mureşianu12.
Slavici soseşte la Sibiu la începutul lui aprilie 1884, chemat de către
foştii redactori de la Telegraful român şi de la Foişoara „Telegraful român”.
Viaţa sa de familie se transformă într-un infern, obligându-l să părăsească
Capitala, cu toate insistenţele de a rămâne, venite de la regina Elisabeta,
Vasile Alecsandri, Titu Maiorescu, P.P.Carp, Carol Davila, D.A.Sturdza.
Alţii l-au sfătuit să procedeze „cum îl trăgea inima: Mihail Kogălniceanu,
Teodor Rosetti şi I.C.Brătianu. „Slavici mergea în Ardeal - scrie Nicolae
7

Dimitrie Vatamaniuc, op. cit., p. 10.
Ibidem.
9
Românul din 16 februarie 1884.
10
Andrei Mureșianu, Un document important relativ la geneza Tribunei, în Țara Bârsei,
nr.2, martie-aprilie 1936, pp.129-132.
11
Familia, nr.12 din 18/30 martie 1884, p. 143.
12
Ioan Slavici, Opere, vol.9, Memorilistică, ( în continuare Ioan Slavici, Opere, vol.9,
Memorialistică), Ed.Minerva, București, 1978, pp. 271-272.
8
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Iorga - pentru a începe o activitate ziaristică de un caracter mai nobil şi de
un efect mai folositor decât robotul la foaia unui grup de boieri aroganţi”13.
Eugen Brote împreună cu Slavici, probabil însoţit şi de alte
persoane, pleacă la Braşov pentru a purta discuţii cu Andrei Mureşianu,
directorul Gazetei Transilvaniei cu privire la „fuzionare”.şi se ajunge la
înţelegere după discuţii deosebit de aprinse. În reuşita acestui demers, un rol
important l-a jucat Diamandi Manole care a manifestat în acest sens, mult
tact şi pricepere. „Şaguna, înfiinţând Tipografia arhidiecezană şi Telegraful
român - argumentează el – ne-a pus în mână un pistol să ne apărăm de
tâlhari. Dacă guvernul l-a silit pe mitropolit să ne scoată din mână pistolul,
noi avem să ne adunăm mijloace ca să ne înfiinţăm un tun, „Institutul
tipografic”şi un ziar”14. Andrei Mureşianu solicită câteva zile pentru
reflectare şi apoi îi informează pe sibieni, că nu acceptă „fuzionarea” şi îşi
retrage semnătura de pe convenţia abia încheiată. Mai mult, se grăbeşte să
transforme Gazeta Transilvaniei în cotidian, începând din 4/16 aprilie 1884.
După ce la 18/30 octombrie1883 s-a semnat la Viena Tratatul secret
de alianţă cu Austro-Ungaria, Ioan Slavici spera ca situaţia românilor din
Ungaria să se rezolve, cu atât mai mult cu cât , la Conferinţa de la
Budapesta a fost ales ca preşedinte mitropolitul Miron Romanul, iar în
fruntea Comitetului Central de la Sibiu a ajuns Partenie Cosma. Toate
acestea constituiau semne încurajatoare în ceea ce priveşte intrarea
românilor în parlamentul de la Budapesta, determinându-l pe scriitor, la
stăruinţele prietenilor, Nicolae Cristea, Diamandi Manole şi Ioan Bechnitz
să se întoarcă în Ardeal pentru înfiinţarea „Tribunei” 15. Sibienii publică în
Familia un Prospect la 18/30 martie 1884, informând despre înfiinţarea la
Sibiu a unei „tipografii naţionale”, semnat de fondatorii celui de-al doilea
cotidian transilvănean: I.Bechnitz, Aurel Brote, N.Cristea, Ioan Dusoiu,
Simeon Mărgineanu, Diamandi Manole, Ioan Neagoe, George B.Popp,
I.D.Preda şi Ioan Slavici.
Apariţia Tribunei este întârziată de I.Bechnitz, care pe lângă faptul
că fixează titlul noului ziar, ţinea foarte mult la ţinuta noii publicaţii
transilvănene. Actul de angajament se semnează la Braşov de către
Diamandi Manole, George B.Popp şi Ioan Slavici la 4/16 martie 188416.
Ioan Slavici venea la Sibiu şi ca om politic şi în acest sens prima
acţiune pe care o întreprinde este vizita protocolară la adversarii viitorului
13

D. Vatamaniuc, op. cit., p. 11.
Ioan Slavici, Opere, vol. 9, Memorialistică, p. 269.
15
Ioan Slavici, Bizantinisme(II), în Tribuna poporului, Anul III, nr. 91 din 10/22 mai 1899,
p. 1.
16
Dimitrie Vatamaniuc, Ioan Slavici și lumea prin care a trecut, Ed.Academiei, București,
1968, p. 277.
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ziar. „Mi-am făcut vizitele - îl informează Slavici pe Maiorescu - la
notabilităţile de aici. Mitropolitul Bologa şi Cosma m-au primit prea bine.
Cât despre mitropolitul îndeosebi, el este foarte descurajat; nu crede de loc
că situaţia e astfel ca românii să se poată impune….Eu, în tot cazul, voi face
să înceteze atacurile violente, la care a fost expus pân-acum, să-l ţinem
izolat, dar să-l rezervăm pentru cazul când guvernul ar voi să intre în tratări,
căci cu noi tot n-o să intre…”17.
Slavici prefigura, ca un om politic, o primă direcţie în activitatea sa
în Transilvania. Revista „Tribuna” apărută la Sibiu a fixat - prin Slavici – un
moment de referinţă în istoria nu numai culturală din Transilvania. Efortul
constructiv al primului său director nu poate fi înțeles – ca şi proces de
emergenţă şi de cristalizare în spirit – decât în contextele geopolitice şi,
astăzi, istorice. Tribuna sibiană înfiinţată sub girul lui Slavici la 1884, apoi
Tribuna poporului de la Arad, reînvierea Tribunei – exclusiv politică de data
aceasta – în preajma primei conflagraţii mondiale, apoi Tribuna clujeană
condusă între anii1938-1940 de Ion Agârbiceanu, Tribuna Ardealului, în
fine, cu existenţă damoclesiană în anii teroarei şi ai ocupaţiei(1940-1944),
reprezintă tot atâtea momente care leagă generaţiile.
Într-o scrisoare adresată lui Bechnitz, Ioan Slavici îşi exprimă încă o
dată neîncrederea sa
în realizarea unei înţelegeri între români şi
maghiari.Ideea conlucrării româno – maghiare s-a manifestat la „Tribuna”
prin Ioan Slavici, dispărând odată cu scepticsmul crescând al acestuia.
„ Încercarea pe care am făcut-o ca să ajungem la înțelegere cu maghiarii , na reușit și după sentimentul meu nici că poate reuși decât după un război” 18.
Aceeași atitudune, mult mai clar exprimată, reiese și dintr-o altă scrisoare a
redactorului sibian:„ După experiențele pe care le-am făcut de când mă aflu
la Sibiu, m-am convins că o înțelegere cu maghiarii, o rezolvare pașnică a
conflictului dintre România și dânșii nu este cu putință. Prevăd că, mai
curând ori mai târziu, fie în urma provocărilor maghiare, fie după impulsuri
pricinuite din afară se va produce o ciocnire, ale cărei consecințe nu se pot
prevedea. M-am întors în Ardeal anume sperând că în unire cu amicii mei
politici de acolo vom putea face să se evite un asemenea conflict la timp
inoportun. Simt însă din zi în zi mai mult că nu putem ține piept cu curentul
și tot mai mult suntem împinși în o direcție care nu ne convine și în care
îndeosebi eu nu voiesc să merg, cel puțin nu pe propria mea răspundere.
Căci se pun în joc interesele tuturor românilor, nu numai ale ardelenilor. De
17
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aceea cred că trebuie să mă retrag poate pe la finele acestui an, dacă până
atunci nu se vor fi schimbat împrejurările” 19. În broșurile apărute după 1890,
Slavici a ajuns să considere inoportună și imposibilă orice tentativă
conciliatoristă româno-maghiară20. Conciliatorismul s-a diminuat simțitor
după anul 1885, anul primului proces de presă, iar actul său de deces a fost
semnat de Slavici după ce fusese condamnat, cu puțin timp înainte de a intra
în închisoare. Rămâne de constatat eșecul unei inițiative care probabil a
produs destule nedumeriri printre contemporani. La rândul său , Ioan
Bechnitz însuşi avea îndoieli în acest sens, dar pleda pentru „cestiune de
lealitate față de monarchul şi faţă cu monarhia”,solicitând „ să facem tot ce
ne stă în putinţă, ca să se producă o sinceră apropiere între români şi
maghiari şi ca lupta să nu se înăsprească ”21. Titu Maiorescu era convins că
Ioan Slavici a plecat la Sibiu să ia parte la continuarea lucrării începute de
Andrei Şaguna şi nicidecum să pornească o politică sau să organizeze vreo
acţiune străină de interesele românilor. Edificatoare sunt în acest sens
cuvintele adresate de Maiorescu lui Slavici: „…ori e adevărat că nu se poate
rezolva în statul ungar chestiunea română şi atunci e zadarnic, ori nu e
adevărat, şi atunci e de prisos jertfa pe care o aduci, căci lucrul se face şi
fără dumneata”22. Sturdza nu a cunoscut gândurile lui Slavici, acesta
neavând legături cu el, dar Titu Maiorescu, „fără de ştirea căruia noi nu
făceam atunci nimic”, ştia de care este adevărul. Ioan Slavici era convins că
fără el nu s-ar fi putut realiza unitatea culturală a românilor şi mişcarea
literară românească din Transilvania a cărei intensitate a scăzut după
plecarea lui „ pentru românii din Ardeal soarele luminilor sufleteşti răsare şi
azi tot la Bucureşti şi aceasta îmi este mie destulă compensaţiune pentru
jertfa ce-am adus”23. Aşadar , nu Sturdza l-a sfătuit pe Slavici să înfiinţeze
„Tribuna”, publicaţia urmând să apară, cu siguranţă, şi fără implicarea lui
Slavici, cum singur recunoaşte.
După doi ani de la apariţia „ Tribunei”, în 1886, Ioan Brătianu îi cere
lui Ioan Slavici să-şi apere interesele aşa cum ştie şi să-l informeze cu
privire la toate problemele ce se petrec în Ardeal. Mai mult, şi tribuniştii
19
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erau interesaţi să cunoască starea de spirit din România, schimburile de
informaţii constituind din totdeauna legături fireşti ce s-au statornicit din
totdeauna între românii din Ardeal şi fraţii lor de dincoace de Carpaţi. O
dată cu stabilirea legăturilor diplomatice dintre România şi Austro –
Ungaria, autorităţile de la Bucureşti stăruiau să se înlăture cât mai grabnic
orice conflict dintre românii ardeleni şi maghiari, dar guvernul maghiar nu a
depus eforturi în acest sens, motivând că buna înţelegere între cele două
popoare nu se poate realiza, deoarece guvernul României nu are nici un fel
de putere în faţa mişcării „ iredentiste” care îi ţine pe românii din Ardeal în
continuă agitaţie24. Opoziţia de atunci din România era acuzată că susţine pe
„iredentişti”, pentru a crea greutăţi guvernului, care şi aşa avea destule
probleme. În acest timp procuratura sibiană percheziţionează „Tribuna” din
Sibiu, insinuând că guvernul de la Bucureşti prigoneşte „ iredentiştii” din
România, dar îi susţine pe cei din Ardeal. Noii veniţi la putere în urma
retragerii liberalilor, nu îi mai sprijină pe „ tulburătorii păcii”25.
În toată această perioadă, Ioan Slavici era în temniţă, unde a aflat că
poziţia guvernului este în dificultate, iar Titu Maiorescu, care a ajuns
ministru, insistase ca, după ce va ieşi din închisoarea de la Vaţ, să se
întoarcă la Bucureşti. Ioan Slavici i-a urmat sfatul, fiind convins că şi fără el
se va face ce mai trebuia făcut. Întors în capitala României, scriitorul s-a
ţinut departe de viaţa publică, n-a cerut nici o funcţie, făcând eforturi
deosebite să nu supere pe nimeni, renunţând chiar la prieteniile sale literare,
pentru a-şi câştiga liniştea necesară continuării scrisului. Cu toate acestea,
Ioan Slavici nu a avut parte de tihna mult dorită, deoarece „ruina morală a
României făcută de fanarioţi a rămas astfel că omul, ce nu ştie să simuleze,
să spună neadevărul, să calomnieze…, nu-şi găseşte loc”26.
Liberalii lui D.A.Sturdza s-au străduit , fără să reuşească, împreună
cu baronul Banffy, să liniştească spiritele în Ardeal, pentru că – subliniază
Ioan Slavici – „cu maghiarii nimeni nu se poate învoi, deoarece oamenii lor
de stat sunt incapabili şi fără autoritate. Statul maghiar e impotent politiceşte
şi puternic poliţieneşte, lucru pe care opoziţia din România nu are curajul
să-l recunoască, deşi îl ştie”27. Ioan Slavici era de părere că trebuie să li se
spună românilor ardeleni, în legătură cu libertatea lor, că aceasta nu se poate
asigura, atâta timp cât primul consilier al regelui Carol I „a trădat ţara şi
neamul”28. „România şi Germania au relaţii cu monarhia dualistă Austro –
24
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Ungaria, dar nu cu Ungaria şi nici cu Austria şi astfel e un interes …” şi în
virtutea acestuia, „o să ia conducerea afacerilor publice în România oameni
care nu „îndeamnă”şi „sprijinesc”pe cei ce susţin că numai în monarhia
habsburgică, care încă nu există, s-ar putea asigura libertatea de dezvoltare a
românilor, oameni care sunt ştiuţi de toată lumea ca având legături cu
cercurile politice care la Viena şi Praga combat învoiala cu maghiarii.
Acesta era rostul notiţei publicate de Maiorescu” 29 - afirmă în încheiere Ioan
Slavici. Cu acest gând s-a pornit şi la înfiinţarea Ligii pentru unitatea
culturală a românilor, iar din documentele acesteia se poate dovedi că „noi
nu voiam să pornim o luptă politică, ci să întreţinem mişcarea culturală, care
se pornise atât în Ardeal cât şi în Bucovina”. Ioan Slavici nu a făcut parte
din Liga pentru unitate culturală a românilor, pentru că şi ea a alunecat spre
politică.
Acuzaţiile lui Maiorescu nu se referă numai la Ioan Slavici, ci şi la
cei care au colaborat cu el la „Tribuna” din Sibiu. În acest sens, Slavici este
obligat să dea noi lămuriri, menţionând, cu suficientă tărie că, „ îi preţuieşte
şi stimează” pe cei care au lucrat cu el la periodicul sibian, deoarece „ei sunt
oameni întregi, bărbaţi în puterea cuvântului, care combat răul şi fără de
care nici un bine nu se poate face”30.
Ioan Slavici a păstrat tăcere în toate aceste probleme, atâta vreme cât
D.A.Sturdza era prim-consilier al regelui Carol I. Toate acestea erau
cunoscute de Maiorescu, iar tăcerea lui se pare că a fost luată drept
„confirmare”. Dacă vorbea, s-ar fi putut interpreta că „ stăpânul i-a poruncit
să vorbească, căci om sărac în lumea noastră va să zică „slugă umilită”şi
cuvintele sale puteau fi răstălmăcite astfel, ca să devină pentru români
dovezi de „trădare”, iar pentru duşmanii lor , dovezi de uneltire”31.
Atitudinea lui Titu Maiorescu este „justificată”, deşi i-a adus
suferinţă lui Ioan Slavici, ca o condiţie a acceptării sale în mijlocul
oamenilor cu care s-a însoţit, sacrificându-se atunci când cauza a cerut-o.
Această poziţie nu reprezintă altceva decât un principiu „suprema auctoritas
este”, care sună astfel: „Nu e cu mine , cel ce nu e duşman al celor ce sunt
contra mea”32. După ce consideră că argumentele expuse sunt suficiente
pentru a înlătura toate „suspiciunile” asupra sa , Ioan Slavici adaugă că nici
unul dintre colaboratorii săi din Ardeal nu ar putea declara că l-ar fi sfătuit
în privinţa atitudinii lui politice. Rostul său a fost de a convinge, atât cât i-a
stat în putinţă, că nu românii sunt vinovaţi, dacă pacea şi înţelegerea nu pot
29
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fi restabilite în statul ungar, „ să rabde, să stăruie, să aştepte şi să –şi
concentreze toate puterile în lucrarea culturală, pentru ca să fie bine
închegaţi atunci când monarhia va face apel la dânşii, ca să-şi dea partea lor
la crearea stărilor europeneşti, care în regatul ungar azi nu sunt cu putinţă”33.
Subliniind că n-a simpatizat niciodată cu vreun partid politic din
România, nu întârzie să observe că, faţă de oamenii politici care l-au
respins, a păstrat întotdeauna rezerva cuvenită, motivându-şi astfel poziţia:
„Noi ne-am luptat pentru o cauză dreaptă şi ne-am folosit în lupta noastră
numai de a nu ne apropia de oamenii care ne considerau drept agitatori
politiceşti compromişi”34. Şi adaugă el : „ Acela care fuge de voi - mi-a zis
odată M. Kogălniceanu - vă acuză, se uneşte cu cei ce vă prigonesc şi se
amestecă în treburile voastre; acela care fuge după voi, vă caută, ca să-i
face-ţi treburile”35.
Se căutau argumente pentru a convinge şi a demonstra că tot ceea
ce se face este numai pentru adevăr, şi în numele românilor. În acest sens,
la un moment dat, Ioan Slavici pare indiferent atât faţă de Titu Maiorescu,
cât şi faţă de D.A.Sturdza, apoi avertizează cu suficiente accente de ironie,
declinându-şi răspunderea faţă de drumul pe care şi l-a ales, ireversibil,
Maiorescu: „…îmi caut de treaba mea şi e în interesul lucrării mele să nu mă
stric nici cu dl.Maiorescu, de dragul d-lui D.A.Sturdza, nici cu
dl.D.A.Sturdza, de dragul d-lui Maiorescu…dacă dl.Maiorescu se pune
alături cu Bacalbaşa, cu Caşolţeanu şi cu Popa Voina, ni-e foarte greu să-l
scoatem din societatea în care a fost împins de succesul evenimentelor
politice”36.
Un remarcabil portret al lui Ioan Slavici, în deplină concordanţă cu
părerile sale privind înfiinţarea „Tribunei”din Sibiu şi lupta „tribuniştilor”
pentru drepturile românilor transilvăneni, îl găsim sub semnătura lui Tiberiu
Vuia, la un deceniu de la trecerea sa în lumea umbrelor danteşti: „ Despre
Ioan Slavici , fiul ţinuturilor noastre atât de indiferente şi greu de antrenat în
preocupări ce par abstracte, ale frumosului literar, ne revine să scriem,
pentru atâtea referinţe ale existenţei sale cu locurile pe care le-a încadrat în
opera sa, cât şi pentru semnificaţia pe care scriitorul şirian o are în
topografia spirituală a românismului…”37. Sfătuit de unii într-un fel, iar de
alţii în alt fel, învinuit că ar fi unealta guvernului de la Bucureşti, nevoit a
declara că nu va face o propagandă pentru junimişti în coloanele „Tribunei”
33
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sibiene, Ioan Slavici şi-a îndeplinit misiunea de adevărat apostol al fraţilor
săi din Ardeal, luptând cu cea mai nobilă armă pentru drepturile românilor
ardeleni - limba română. El a rămas – cum singur avea să mărturisească „mângâiat de gândul că mulţumită zelului şi jertfelor pe care le-au pus cu
toţii…”, misiunea sa era împlinită, „ …nimeni de aici înainte nu mai putea
să-i abată pe românii de peste Carpaţi din direcţiunea literară şi culturală în
care i-a pus şi îi ţine „Tribuna”38.
După plecarea lui Slavici la Bucureşti, urmat la scurtă vreme de
E.Brote şi A.C.Popovici, între tribuniştii sibieni şi conducerea Partidului
Naţional Român încep să se manifeste tot mai multe disensiuni, care
mocneau de mai multă vreme .Chiar Slavici mărturisea, mai târziu, că „în
coloanele unui organ de partid nu se poate spune adevărul decât în mărginile
trase de interesele de partid”39. Externalizarea disputelor din interiorul
Partidului Naţional Român avea să conducă la o conturare şi mai clară a
celor două grupări: pasiviştii, în frunte cu Ioan Raţiu şi tribuniştii avându-i
ca exponenţi pe V.Mangra şi E.Brote, ambele grupări susţinând însă în mod
oficial programul partidului stabilit în 1881. Dar, pe măsură ce creşte
influenţa arădenilor în rândul tribuniştilor, tactica activismului politic va fi
tot mai mult vehiculată ca o particularitate care îi deosebea pe tribunişti de
pasivişti. În condiţiile în care Ion Raţiu controla - patrimonial şi ideologic ziarul „Tribuna” şi suplimentul „ Foaia poporului”, tribuniştii resimţeau acut
necesitatea unei gazete. După numeroase contacte şi consfătuiri, derulate pe
tot parcursul anului 1896, tribuniştii decid înfiinţarea unui nou ziar la Arad.
De altfel, E.Brote şi I.Slavici, aflaţi la Bucureşti şi în strânsă legătură cu
liberalii, conştientizau necesitatea apariţiei unei noi gazete, care să conducă
lupta românilor din Transilvania şi să ducă mai departe spiritul tribunist
inaugurat la Sibiu. La Arad se înfiinţase încă din 1887 banca Victoria,
argument economic invocat de tribuniştii arădeni în ideea tipăririi noului
ziar la Arad.
În vara anului 1896 au loc discuţii la Măgurel , nu departe de
Bucureşti, unde Ioan Slavici era profesor pe atunci, iar tribuniştii iau
hotărârea definitivă de a edita noul ziar la Arad. E.Brote, care are, se pare,
rolul decisiv în alegerea Aradului ca locaţie pentru noua gazetă, este de
părere că „ Aradul mai are încă o însuşire , care ar lipsi atât Blajului, cât şi
Sibiului şi care astăzi cu deosebire este de preţuit. Înţeleg calitatea Aradului
a fi locul cel mai potrivit, unde s-ar putea întâlni maghiarii şi românii la o
38
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înţelegere oarecare…Trebuie făcută o încercare serioasă şi anume la
Arad”40. În amintirea vechii Tribune sibiene şi pentru a simboliza
continuarea curentului tribunist, noul ziar se va numi „Tribuna poporului”,
iar numărul de probă este scos – altă manifestare simbolistică - tocmai de
sărbătoarea Naşterii Mântuitorului - 25 decembrie1896. Primul număr al
cotidianului „Tribuna poporului” apare la 1 ianuarie 1897 şi va continua,
neîntrerupt, până la 28 februarie 1912, când fuzionează cu Românul de la
Arad. Alături de Gazeta Transilvaniei, Dreptatea şi Tribuna, noul ziar
arădean „Tribuna poporului” face parte dintre gazetele cotidiene considerate
a fi organe ale Partidului Naţional Român, toate declarând că se conduc
după programul politic din 1881.
Dacă la „Tribuna”din Sibiu Ioan Slavici a fost preocupat mai ales de
problemele politice şi culturale. La „Tribuna poporului”din Arad el se
apleacă mai cu seamă asupra problemelor literare. În această nouă etapă
tribunistă ,Ioan Slavici scrie şi publică mai multe lucrări literare. Prima este
nuvela Anghel, reprodusă la numai o lună de zile după „Convorbiri literare”.
Dintre cele şapte romane scrise de Slavici, Corbei a apărut doar în coloanele
„Tribunei”din Arad, între anii 1906-1907.
Vederile politice ale lui Ioan Slavici nu se pot discuta decât într-un
context istoric determinat şi anume după „ pactul dualist”din 1867, când
Transilvania a fost încorporată la Ungaria, anulându-i-se autonomia. Ceea
ce nu poate fi negat – şi nici blamat- este faptul că Slavici a fost un apărător
consecvent al intereselor naţionale ale românilor ardeleni, articolele sale
publicate în „Tribuna” din Sibiu între anii 1884-1887, aducându-i câteva
procese de presă, soldate cu un an de închisoare la Vaţ (1888). Slavici
credea cu obstinaţie în ideea că organizarea federativă a monarhiei
habsburgice ar fi oferit naţionalităţilor din graniţele sale inclusiv românilor,
un cadru favorabil de dezvoltare. Teoreticianul acestei orientări politice era
Aurel C.Popovici, care în lucrarea sa apărută la Leipzig în 1906, Die
Vereigniten Staaten von Gross-Osterreich(Statele Unite ale Austriei Mari),
preconiza renunţarea la dualismul austro-ungar şi transformarea Imperiului
într-un stat federativ, care să cuprindă ca membre cu drepturi depline, toate
naţiunile din Imperiul cezaro-crăiesc. Aceste idei s-au bucurat de o primire
favorabilă în anturajul arhiducelui Franz-Ferdinand, moştenitorul tronului
Habsburgilor. Slavici era adeptul ideii că se poate trăi alături de ceilalți și nu
vedea necesitatea unirii românilor într-un singur stat. Conviețuirea, mai
bună sau mai rea, nu impunea în viziunea sa neaparat, ieșirea de sub
administrația Curții imperiale de la Viena și unirea cu țara. Unirea este astfel
o posibilitate și un deziderat.
40
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Criza morală evidențiată de Slavici la începutul secolului al XX-lea
se regăsește aproape le fel după un secol: „Oameni pociți, fie proști, fie
mișei, au fost și vor fi întotdeauna și pretutindeni, căci natura e nesecată-n
forme și intrarea-n ființă nu se face după calapoade. Societatea românească
nu s-ar fi închegat însă și nici n-ar putea să dăinuiască acă cei mai mulți
dintre oameni n-ar fi cumsecade și n-ar avea destulă putere ca să îndrumeze
pe cei proști și să ție-n frâu pe cei mișei, Ceea ce lipsește – după părerea lui
Eminescu, în societatea noastră e această putere a celor mulți, care tolerează
mișeii și se lasă terorizați de mișei”41. Acesta era și crezul lui Ioan Slavici.
Îndată după izbucnirea războiului în 1914, Slavici – şi din motive de
ordin material -este solicitat şi acceptă să conducă ziarul „ Ziua”, fondat de
comunitatea evanghelică germană cu sprijinul legaţiei austro-ungare din
Bucureşti. Ziarul avea o orientare progermană în sensul că informaţiile de
pe front sunt prezentate din perspectiva Puterilor Centrale 42. Cum era firesc ,
susţinătorii intrării României în război alături de Antanta, întâmpină cu
ostilitate apariţia publicaţiei condusă de Slavici, ziare ca Epoca, Neamul
românesc, L’ independance roumaine, prezentându-l pe scriitor ca „trădător”
al
intereselor
naţionale,
„vândut
nemţilor”,
„bătrân
cobzar
hodorogit”( Octavian Goga). Se impune însă a remarca faptul că articolele
din „Ziua” îl arată pe Slavici ca apărător al neutralităţii şi nicăieri în
articolele sale, el nu cerea intrarea României în război de partea Antantei
sau a Puterilor Centrale. În cele din urmă, la mijlocul lui iulie 1915, Slavici
este înlăturat de la conducerea ziarului „Ziua”, patronii publicaţiei
convingându-se că acesta era în realitate un apărător al „neutralităţii
cinstite”, inaccesibil politicii de susţinere a războiului43.
În preajma intrării României în război alături de Antanta, Slavici se
afla la Panciu, unde lucra la o gramatică a limbii române. Reîntors la
Bucureşti este cercetat de oamenii stăpânirii şi trimis în domiciliu forţat la
Domneşti (Ialomiţa), învinuit de simpatie faţă de Puterile Centrale. La
intervenţia unor prieteni este transferat la hotelul Luvru din Bucureşti la
începutul lui septembrie 1916, iar după mai multe săptămâni este pus în
libertate. După ocuparea Capitalei de către armatele germane, Slavici devine
– din greşeală - colaborator la ziarul Bukarester Tagelblatt, apărut în 1878.
În cele peste cincizeci de articole scrise la această publicaţie, Slavici
pledează pentru încetarea războiului, prea costisitor pentru România, atacă
41
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pe cei care l-au dezlănţuit - englezii după părerea sa-şi condamnă pe
oamenii politici români care s-au grăbit să arunce ţara în război44.
După încheierea păcii şi consfinţirea victoriei şi a unităţii naţionale,
începe urmărirea celor care , într-un fel sau altul, s-au manifestat în favoarea
Puterilor Centrale. Slavici este arestat şi trimis în faţa Curţii Marţiale la 18
ianuarie 1919. După o anchetă sumară este închis la mănăstirea Văcăreşti,
devenită închisoare după secularizarea averilor în 1864. Este adus apoi în
Capitală şi internat, împreună cu alţi şase ziarişti la hotelul Modern. La 22
februarie 1919, Curtea Marţială a Corpului II de Armată începe judecarea
procesului ziariştilor: Ioan Slavici, D. Karnabatt, S. Grossmann, Dem.
Teodorescu, Tudor Arghezi şi alţii. La învinuirile procurorului că s-ar fi
vândut nemţilor, Slavici exclamă: ”dacă m-am vândut acum, atunci eu, care
toată viaţa mea, timp de cincizeci de ani încoace, am spus aceleaşi lucruri,
pe care le spun acum, mereu m-am vândut. Cum se poate ca să fiu cu toate
acestea, om sărac, după ce m-am vândut şi azi şi ieri şi alaltăieri?” 45. El
afirmă că va fi condamnat doar pentru că : „n-am voit să mă leapăd şi eu
când s-au lepădat alţii de convingerile în care au stăruit bunii şi părinţii
noştri, şi până ieri am stăruit şi noi cei încă în viaţă” 46. Slavici, Arghezi şi
Dem.Teodorescu sunt condamnaţi la cinci ani de închisoare. În apărarea
celor condamnaţi au luat poziţie alţi ziarişti. Gala Galaction într-un articol
patetic afirma că „ce a greşit Slavici e simplu de tot. Şi-a permis să păstreze,
în ultimele memorii, aceleaşi credinţe, aceleaşi idei, aceleaşi convingeri
politice pe care le-a avut o jumătate de veac”47.
În urma presiunii opiniei publice şi pe fundalul amplificării
tensiunilor sociale, guvernul român consimte să-l elibereze pe Slavici şi pe
ceilalţi ziarişti, la sfârşitul lunii decembrie 1919.
Concluzii
Consecvent cu sine însuşi, chiar dacă vederile sale politice au fost
contrazise de desfăşurarea ulterioară a evenimentelor, Ioan Slavici rămâne
prin opera sa , unul din scriitorii cei mai preţuiţi de toate generaţiile de
cititori, dar în acelaşi timp un jurnalist deplin ancorat în contextul
evenimentelor epocii, poziţionat în orientările doctrinare europene de la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, apărător al
drepturilor românilor din Transilvania. Ioan Slavici ne oferă exemplul unei
personalităţi care n-a acţionat în funcţie de jocul capricios al unor
44
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întâmplări, ci pe baza unor principii etice care, în acea epocă deosebit de
zbuciumată, au fost afirmate de scriitor cu consecvenţă. Dincolo de
adversităţile trecătoare, Slavici a păstrat faţă de contemporanii săi înţelegere
şi respect faţă de opinii. Era convingerea sa fermă că spiritul public al epocii
poate progresa numai prin aşezarea lui pe temeinice baze morale. Ioan
Slavici a fost mereu un susținător al lumii/Europei civilizate și nu și-a
schimbat viziunea, plătind scump pentru crezul și convingerile sale, trăind
într-un spațiu românesc și într-un timp al disputellor naționaliste, firești
până la un punct. Pentru a-l cunoaște cu adevărat și a-l judeca se impune
deschiderea/redeschiderea
dosarului/dosarelor Slavici. Și problema
maghiară, și problema cu imperialii, și problema evreiască, și problema cu
rușii(cu slavii), dar și , mai ales, problema cu românii. Deschiderea a fost
făcută prin conceptul de geografie literară48, dar trebuie continuat, pentru a-l
așeza pe Ioan Slavici acolo unde îi este cu adevărat locul în cultura și viața
politică din România.

48
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Constantin Nedelcu (1882-1967) un valoros om de cultură
bănăţean
Ion Traia,
Muzeul Satului Bănățan, Timișoara

Constantin Nedelcu a fost o mare
personalitate bănăţeană din prima jumătate a
secolului XX pe care l-am descoperit
întâmplător pe vremea când mă documentam
în ceea ce priveşte viaţa şi activitatea marelui
Traian Vuia. Puţinul ce l-am găsit atunci
dintr-o carte poştală, intuitiv mi-a sugerat că
am în faţă un om deosebit şi nu m-am înşelat,
cercetările ulterioare mi-au conturat imaginea
unui om de mare valoare, cu preocupări
multiple, cu o cultură ferm aşezată şi orientată, cu un stil gazetăresc inovativ
şi realist, cu un suflet generos şi altruist.
Documentarea mea asupra subiectului C-tin Nedelcu a beneficiat de
aportul informativ adus de cercetarea domnului prof. Univ. Dr. Alimpie
Ignea, care a scris un dezvoltat articol despre C-tin Nedelcu în revista
„Nedeia” iunie 2016. De un real folos mi-au fost amintirile lui Aurel Cosma
Jr. in ceea ce priveşte viaţa şi activitatea prof. C-tin Nedelcu găsite la
Arhivele Statului, cât şi informaţiile luate de pe internet. Mai sunt multe de
cercetat, din aproape în aproape găsesc noi informaţii ce completează
biografia unui mare Om şi sunt în asentimentul dlui Alimpie Ignea ce
mărturiseşte la sfârşitul articolului său : „Desigur, nu cred cã am reuşit să
acopăr cu suficiente date personalitatea extrem de inedită, sub toate
aspectele, a celui care a fost profesorul Constantin Nedelcu. Pornind însă
de la o informaþie infimã, participarea sa în redacţia revistei „Almăjul“,
presupun că am reuşit să stârnesc interesul pentru acest bănăţean care şi-a
dedicat întreaga viaţă realizării unor idealuri româneşti”.
Pentru început câteva date biografice obţinute după luni de zile de
căutări. C-tin Nedelcu s-a născut la 20 oct. 1882 în satul Cacova (azi
Grădinari) jud. Caraş-Severin, părinţii săi au fost Iova Nedelcu (1862-1920)
şi Rachila (Rafila) născută Balica. Iova Nedelcu era frate cu Ion Nedelcu
doctor în drept, avocat la Oraviţa, luptător pentru unire, prefect şi deputat.
514

La şcoala confesională din satul natal face primii ani de şcoală, apoi
îşi continuă studiile la Biserica Albă unde termină liceul în anul 1902,
eminent in toate clasele.
Perioada vacanţelor şi le petrece la Cacova, Oraviţa şi Mercina de
unde face excursii în împrejurimi.
1902-1904, este student la Budapesta la Facultatea de litere şi
filozofie specialitatea, limbile clasice şi moderne, filozofie şi pedagogie.
Membru al Societăţii „Petru Maior” al studenţilor români, fiind in anii 1902,
1903 secretar de şedinţe, iar în anii 1903 şi 1904 membru al comisiei
literare1.
Societatea „Petru Maior”, de aceea vreme era condusă de un comitet
compus din Sebastian Stanca preşedinte, George Gîrda, vicepreşedinte,
Const. Nedelcu, secretar; Horia Petra-Petrescu şi Alexandru Bojincã, notari;
Mihai Şerban, casier. Majoritatea colegilor din acest comitet au manifestat
tot timpul vieţii un interes susţinut faţă de problemele culturale, Horia PetraPetrescu, Sebastian Stanca şi Const. Nedelcu, fiind publicişti cunoscuţi în
Ardeal şi Banat2.
A activat susţinut în această societate studenţească având colegi şi
prieteni pe Oct. Goga, Oct. C. Tăslăuanu, Ion Lupaş, Aurel Vlaicu, Ion
Lepădatu, Gheorghe Gârda, Ghiţă Pop, C-tin Bucşan, Leonida Domide
(compozitor), Ştefan Mărcuş, Sebastian Stancu, Ghiţă Crişan, Alexandru
Bojincă, Horia Petra-Petrescu şi alţii.
În vacanţa de Paşti a anului 1903 merge în excursie în Italia şi
vizitează: Fiume, Roma (au o întrevedere cu Papa Leon al XIII-lea),
Ancona, Florenţa şi Veneţia.
In anul 1904 împreună cu corul societăţii „Petru Maior” face o
excursie culturală la Arad şi zonele Ghioroc, Miniş şi Şiria, organizată de
Dimitrie Birăuţiu directorul ziarului „Foaia poporului român” de la
Budapesta. Au participat: Oct. Goga, Oct. Tăsluanu, Cornel Popescu
dirijorul corului, Sebastian Stanca preşedintele Societăţii „Petru Maior” şi
alţii. De la Arad o parte din excursionişti merg la Lugoj să participe la
producţia lui Ion Vidu „Crai Nou” de Ciprian Porumbescu3.
1904-1906 este student la Sorbona la College de France, aici este
secretarul studenţilor români, liga având sediul la Cafee Voltaire.
1

Aurel Cosma jr. Amintiri Constantin Nedelcu, Fond Aurel Cosma jr, dosar 59, Arhivele
statutului, filiala Timiş.
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Iată ce scria Victor Eftimiu în „Portrete şi Amintiri”: „ (pe Traian
Vuia, n.n.) îl vizitează tineri prieteni şi admiratori veniţi de acasă. Printre
aceştia, prea puţini la număr - Banatul e atât de departe - este şi tânărul
student înscris la Sorbona, Constantin Nedelcu, profesorul de mai târziu,
omul care şi astăzi, după mai bine de o jumătate de veac, duce mai departe,
cu sfinţenie, devotamentul arătat lui Traian Vuia şi, mai târziu, lui Aurel
Vlaicu.”
Între membrii ligi şi prieteni ai tânărului Nedelcu găsim pe: Traian
Vuia, George Enescu, C-tin Brâncuşi, Eustaţiu Stonescu (pictor), Vasile
Diamandi, Istrate Micescu, Marin Ştefănescu, C-tin Popovici (astronom), .
Tot în aceea perioadă este membru al societăţii studenţilor români, sârbi şi
bulgari denumită „Liga Danubiana”4.
Pe de altă parte, în 1905, Brâncuşi, aflat doar de un an de zile la
Paris, este înregistrat în asociaţia „Cercle des etudiants roumains”, în care îi
mai găsim pe George Enescu, Ion Pillat, Ştefan Popescu, Camil Ressu, dar
şi „grupul aviatorilor”, în special Traian Vuia, Aurel Vlaicu şi Henri Coandă
sau pe Constantin Nedelcu, cel care îl va seconda pe Vlaicu la începuturile
sale de constructor şi zburător în România. Prof. C. Nedelcu era GeneralCommissioner of the Boy Scouts (cercetași, adică) of România. L-a vizitat
pe Brâncuși la Paris și i-a scris: “Acum, după ani și evenimente cari au
schimbat fața lumei, am găsit alt atelier, alte încercări de a rezolva ceea ce
este mai greu, poate imposibil, dar am găsit aeelași suflet drept și onest.”5.
Perioada sept.-decembrie 1905 îl întâlnim din nou la Budapesta unde
este preşedintele societăţii „Petru Maior”. În decembrie 1905 se reîntoarce
la Paris entuziasmat de experienţele lui Traia Vuia de care îl leagă o
prietenie pe viaţă.
Deşi nu participă personal, Constantin Nedelcu cunoşte amănuntele
evenimentului de la Monteson din 18 martie 1906, când savantul român
Traian Vuia a reuşit prima desprinde de pământ cu un aparat de zburat
conceput şi realizat de el.
„Povesteşte prietenilor de acasă tot ce ai văzut aici. Am dovedit că
se poate zbura cu «mai greu decît aerul». Acum, după ce s-au convins de
posibilitatea zborului mecanic, numărul experimentărilor va creşte rapid,
specialiştii vor realiza motoare speciale, aviaţia va avea o industrie
înfloritoare pe temeiul experienţei mele, devenită bun comun. Nu m-am
ascuns, am experimentat în văzul tuturor. Vor continua alţii, tot mai mulţi.
4
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Aşa se realizează progresul“, îi spunea Vuia în august 1906 prietenului său,
prof. Constantin Nedelcu. Lipsit de vanitate, visător, entuziast, savantul
român a făcut o greşeală. I-a lăsat şi pe alţii să se „inspire“ din realizarea lui.
Alţii, din ţări dezvoltate, care ştiau să-şi adjudece şi să-şi popularizeze
invenţiile, fără însă a-l pomeni şi pe românul care le-a luat-o înainte6.
După cum remarca profesorul Constantin Nedelcu, modelul
aeroplanului realizat de Vuia în 1904-1906 reprezinta tocmai „tipul
standard, adoptat de constructorii ulterior şi păstrat până astazi, în vreme
ce toate celelalte tipuri au dispărut cu desăvârşire”7.
Periada anilor 1907-1909 este profesor la şcolile confesionale din
Braşov, administrate de Eforia bisericii Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului.
Funcţionează la catedra de limbă maghiară şi germană, inclusiv poartă
corespondenţa comercială în aceste limbi de la şcoala superioară de comerţ,
fiind acolo director Arsenie Vlaicu.Aici are colegi profesori pe Andrei
Bârseanu, Ion Socaci, I.C Panţu etc. Şcoala era ameninţată cu desfinţarea,
acuzată că intenţionat din ostilitate politică a rămas în urmă la limba
maghiară şi germană. Se cere îndreptarea situaţioei, Nedelcu este chemat ca
profesor de Vasile Goldiş. In 1908, doi inspectori ministeriali de la
Budapesta vin în control sever să verifice progresul la cele două materii
amintite. După 3 zile de inspecţie, convoacă conferinţa profesorilor şi se
declară satisfăcuţi de rezultatele obţinute felicitându-l pe profesorul de
specialitate (Ctin Nedelcu), şcoala fiind salvată. Rezultatele bunes-au
confirmat şi la examenul de absolvire. La liceul Andrei Şaguna a avut colegi
pe: Virgil Oniţiu, Iosif Blaga, Gheorghe Dima (compozitorul), Ion Petrovici
(după Marea Unire, inspector şef şcolar la Timişoara), Ion Bunea, Alex
Bogdan, etc. Între elevii de la Şcoala de Comerţ s-au aflat Ştefan Meteş şi
Ion Maşotă. În săptămâna luminată a anului 1908, Consistoriul din Sibiu i-a
încredinţat conducerea „Săptămânii pedagogice” cu învăţătorii şcolilor
confesionale din protopopiatul Mediaş.
În anul 1909, vara îşi ia un concediu de la Braşov pentru terminarea
tezei de doctorat, începută la Paris despre scriitorul medieval Petrus
Alphonzi şi lucrarea acestuia în limba latină „Disciplina clericalis”8.
În 1909, publică un articol intitulat „Biserica româneascã ortodoxã
din Cacova“, în care aratã cã: „una dintre bisericile noastre, de la sate, a
fost clădită după norme artistice, atunci când astfel de puncte de vedere au
fost, aproape totdeauna, complet neglijate sau greşit aplicate chiar şi când
6
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clădirile erau destinate pentru oraşe. Bisericile sunt singurele clădiri
monumentale ale noastre. şi e de mirat, că încă n-am ajuns a le da o formă
frumoasă şi cât de originală, chiar nici celor mai noi... La Cacova s-a
inaugurat, în sfârşit, o direcţie nouă care ar fi bine să fie urmată. Prin
desăvârşirea armoniei, prin gingăşia liniilor, prin frumseţea şi
originalitatea construcţiei, biserica aceasta este o lucrare de valoare
artisticã durabilã. Cel ce a creat-o, tânărul şi excelentul arhitect Dim.
Boitor din Oravţa, e român şi, afarã de aceea, cã îşi pricepe perfect
meseria – pentru care e înzestrat şi cu gust artistic – este şi un bun
cunoscător al vechilor tradiţii de zidire românşti. De motive româneşti s-a
inspirat la alcătuirea acestei lucrări, de cele mai frumoase motive păstrate
la minunatele mănăstiri şi biserici din România şi Bucovina, pe care apoi
le-a prelucrat şi a fãcut planul Bisericii din Cacova care, fără a fi o
imitaţie, e întreagă în stil românesc...“ 9.
În anul 1911 în 15 august se sărbătoreşte la Blaj jubileu de 50 de ani
de la înfinţarea asociaţiei „ASTRA”, eveniment organizat de secretarii
asociaţiei Oct. Goga şi Oct. C. Tăsluanu. Împozantă participare de
intelectuali, ia parte şi Aurel Vlaicu care zboară cu avionul său „Vlaicu II”
pe deasupra Câmpiei Libertăţii. Eveniment epocal ce l-a impresionat pe
Wickam Steed ziarist la marele cotidian londonez „Times”, care se întoarce
plin de entuziasm la Viena.
„Ce român adevărat acest Vlaicu! Român adevărat în bunătatea lui,
în seninătatea temperamentului, în felul deschis şi sincer în raportul cu
oamenii, în modestia tipică pentru poporul nostru, care îl face sã considere
creaţiunea sa ca o simplă împlinire a unei datorii oarecare, – câţi sunt cei
ce, fără să fi prestat a suta parte din ce a produs dânsul, nu-şi mai gãsesc
loc destul de potrivit între muritori! – în grija de a fi ireproşabil şi de a nu
cădea nimănui sarcină... Monoplanul Vlaicu e cel mai perfect între cele
expuse la Viena, aceasta este impresia şi convingerea tuturor vizitatorilor
dezinteresaţi”, mărturiseşte C. Nedelcu despre prietenul său10.
În anul 1912, îl regãsim la Viena, activ la „Societatea pentru
realizarea unei Biserici Ortodoxe române în Viena“; astfel, aflăm că iniţial a
fost ales casier de Adunarea general, pentru ca apoi sã devinã secretar II în
aceeaşi societate. Tot la Viena, participã la „Ziua naţionalã de 10 mai care

9
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s-a serbat solemn la Viena cu serviciu divin, celebrat de părintele
protoiereu Pavel Boldea“11.
În anii 1910-1913 C-tin Nedelcu este la Viena, unde face profunde
cercetări istorice şi literare în bibliotecile şi arhivele statului. În acelaşi timp
devine publicist colaborator la Ziarele „Românul” din Arad, director Vasile
Goldiş, „Drapelul” din Lugoj, director Valeriu Branişte, „Gazeta
Transilvaniei” din Braşov, director Voivu Niţescu şi „Telegraful român” din
Sibiu, cotidian, redactor T.V. Păcăţianu. Bun cunoscător şi a limbii engleze
este în bune relaţii cu Scotus Vistor şi Wickam Steed de la „Times” un mare
cotidian din Londra şi de asemenea este colaborator pentru probleme
româneşti la marele cotidian vienez „Reichespost”.
În toată această perioadă susţine o intensă activitate în mijlocul
coloniei de români de la Viena., unde are relaţii foarte bune cu: Aurel C.
Popovici, Dr. Şt. Ciurcu, Mihai Popovici, Nicolae Teclu, Lazăr Popovici,
generalii Nicolae Domâşneanu, Şandru şi Materinga şi activează în cadrul
societăţii studenţilor de la Viena „România Jună”.
În iunie 1912, la Viena Aspern se desfăşoară un celebru concurs
internaţional de zboruri, participă cu mult succes şi Aurel Vlaicu, care este
şi premiat, în perioada iulie-august 1912, Aurel Vlaicu face un lung turneu
de zboruri prin centrele româneşti din Ardeal şi Banat: Arad, Lugoj, Vârşeţ,
Haţeg, Orăştie, Alba Iulia, Sălişte, Dumbrăveni, Tg-Mureş, Bistriţa,iar în
august Vlaicu se întoarce la Bucureşti, iar Nedelcu la Viena 12.
Despre zborul peste Cetatea ridicată de austrieci pe spatele ţăranilor
români povestește Aurelia Vlaicu, nepoata pionierului aviației române:
„Trecând pe acolo acceleratul, s-a luat după el şi l-a întrecut. Când a voit
să aterizeze, lumea s-a îngrămădit, acoperind tot câmpul, inclusiv terenul
pe care trebuia să coboare. Atunci Vlaicu a luat din nou înălţime şi a
aterizat dincolo de public. Ca la toate zborurile din Ardeal, şi la Alba Iulia
a fost însoţit de prof. Constantin Nedelcu, un mare admirator al său.
Nedelcu avea misiunea de a contabiliza banii câştigaţi la fiecare zbor. Ca
să scape de mulţime, Vlaicu s-a aşezat din nou în avion, elicele au pornit şi
în clipa următoare maşina s-a ridicat ca un porumbel, săgetând văzduhul.
Clipa aceasta a fost cea mai frumoasă, cea mai mişcătoare şi uimitoare!“,
povesteşte Aurelia Vlaicu, pentru revista „Dacoromania“13.
11
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În toamna anului 1912 începe războiul balcanic, în februarie 1913,
Vlaicu îl vizitează pe C-tin Nedelcu la Viena, fac planul continuarii
turneului de zboruri prin Ardeal în vară la Cluj, Oradea, Satu-Mare, Baia
Mare, Sighetul Marmaţiei, Zalău etc. În aprilie 1913 Aurel Vlaicu îi scrie
confidenţial lui Nedelcu că turneul poate deveni problematic, la Bucureşti se
vorbeşte de mobilizare, dacă va izbucni al doilea război balcanic.
În iulie 1913, ziarul „Reichespost” din Viena îl trimite pe Const.
Nedelcu corespondent de război la Bucureşti, fiindcă începuse cel de-al
doilea război balcanic. Vine din Viena prin Cracovia, Lemberg, Cernăuţi,
Burdujani, Bucureşti şi să prezintă la Preşedintele Consiliului de Miniştri,
Titu Maiorescu şi la şeful Statului Major al armateiromâne, generalul
Alexandru Averescu.Pleacă în teatrul de operaţiuni cu alţi corspondenţi de
război la Olteniţa, Cernavodă, Constanţa, Balcic şi Bazargic la cartierul
generalului Ion Culcer.
În august se înapoiază la Bucureşti şi se întâlneşte cu Aurel Vlaicu
asimilat ca pilot militar, se mută în locuinţa acestuiadin str. SF. Ionică, nr. 7,
cas Olbrich, lângă Palat. Pacea de la Bucureşti sărbătorită cu banchete şi
serbări.
La 31 august/13 septembrie 1913 la Băneşti, Prahova, Aurel Vlaicu
se prăbuşeşte cu avionul, fiind în drum spre Ardeal pentru a participa la
Congresul Astrei. Const. Nedelcu l-a urmat cu maşina şi ajunge la locul
dezastrului printre primii.
Merge cu tatăl lui Aurel Vlaicu la Castelui Peleş la regele Carol I şi
la regina Carmen Silva.. Renunţă la întoarcerea la Viena, preocuparea sa
principală rămânând realizarea testamentului lui Aurel Vlaicu, monoplanul
Vlaicu III14.
Într-un articol din “Magazin istoric”apărut în numărul din November
2013 aflăm următoarele:„Dupã sfârşitul prematur al inginerului aviator
Aurel Vlaicu, la 13 septembrie 1913, prietenii sãi au hotãrât să termine
construcţia avionului „Vlaicu nr. III“ şi să îl încerce în zbor. Familia a fost
de acord şi, prin procura nr. 5.772/7 (30) septembrie 1913, Dumitru Vlaicu
– tatăl inventatorului – i-a desemnat ca şi mandatari ai succesiunii
regretatului sãu fiu pe dr. Nicolae Lupu şi pe prof. dr.(?) Constantin
Nedelcu, din Bucureşti. Întrucât era nevoie de o sumã importantã de bani
pentru terminarea avionului „Vlaicu nr. III“, dr. Nicolae Lupu şi prof. dr.(?)
Constantin Nedelcu au cerut sprijinul Ministerului de Război, condus de
generalul Constantin Hârjeu“15.
14

Aurel Cosma jr. Amintiri Constantin Nedelcu, Fond Aurel Cosma jr, dosar 59, Arhivele
statutului, filiala Timiş
15
http://magazinistoric.ro/avionul-vlaicu-iii-a-zburat/
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Prof. Constantin Nedelcu a ajuns la Bucureşti în vara anului 1912,
dar devine profesor de latină la Liceul „Gheorghe. Lazăr“ din Bucuresti
pentru clasele VII şi VIII în septembrie 1914, când predă şi orele de limba
romănă la Şcoala germană din Bucureşti.
La Liceul „Gheorghe. Lazăr“ din Bucuresti se integreazã în
mişcarea cercetaşilor, devenind unul dintre primii instructori de cercetaşi
(cel puţin din ianuarie 1916), fiind comandantul cohortei„Păstorul Bucur“.
Efectueazã cu primele centurii de cercetaşi excursii în Bucureşti şi în
împrejurimi, punând accent pe educaţie, dezvoltarea deprinderilor acestora,
dar şi pe cunoaşterea culturală a locurilor vizitate.
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“Latineşte am învăţat cu Constantin Nedelcu. A apărut ca profesor
suplinitor în clasa a Il-a şi totodată ca şef al cercetaşilor de la Liceul Lazăr.
Era bănăţean, ştia carte multă şi întrebuinţa unele expresii particulare, cum
era, de pildă, „într-aceea". Prepoziţiile latineşti, cu acuzativul şi cu ablativul,
le-am memorat sub formă de poezii. Avea o bună metodă de predare şi se
apropiase de copii prin faptul că făceam cu el, în calitate de cercetaşi,
excursii. Erau excursii mai mici, în jurul Bucureştilor, la Pantelimon,
Plumbuita, Cernica, Pasărea, Călugăreni, dar şi unele mai mari, la Sinaia,
Curtea de Argeş, Cumpăna, Târgovişte. Graţie lui Nedelcu am văzut pentru
întâia dată, înainte de intrarea noastră în primul război mondial, în
primăvara lui 1915 şi 1916, toate aceste localităţi. La Curtea de Argeş am
vizitat biserica lui Neagoe şi biserica domnească unde însă nu se
descoperise încă mormântul lui Radu I Basarab, nici inscripţia despre
moartea întemeietorului ţării „Marele Basarab voievod" la Câmpulung în
1352. La palatul episcopal ne-a primit regina Elisabeta care se retrăsese
acolo după moartea soţului ei, regele Carol I. Ma impresionat contrastul
între faţa ei foarte roşie şi părul 86 alb ca zăpada. Ne-a tratat cu cozonac şi
cacao. Ne-am dus apoi cu trenul forestier până la Cumpăna unde, în nişte
buruieni ude de ploaie, am prins un fel de şopârlă mare, neagră cu pete
galbene şi i-am dus-o lui Nedelcu. „E o salamandră" - ne-a spus el şi ne-a
povestit apoi despre credinţa superstiţioasă a celor vechi care socoteau că
salamandra are puteri deosebite şi că trăieşte în foc. Tot atunci am văzut şi
un guşter verde: sta pe o lespede sură şi i se bătea repede guşa. In aceste
excursii care erau pentru noi adevărate bucurii - aşteptam duminicile cu
nerăbdare ca să pornim la drum, noi cei mai mici în frunte, cei mai mari, din
cursul superior, în coadă - am învăţat pc teren zoologie şi botanică, istorie şi
geografie. Mişu Istrati cânta din ocarină imnul cercetaşilor iar noi, pe două
voci, cu „prof. “Const. Nedelcu" - aşa se iscălea - îl acompaniam. îmi sună
şi acum în urechi cuvintele şi melodia imnului:
„Cu noi e tot ce se răsfaţă,
Sub cerul lin de dimineaţă,
Şi toate câte în amurg,
Pe ape curg.
Sorbiţi puteri de viaţă nouă,
Din vânt, din soare şi din rouă,
Şi peste-a grijilor povară,
Cântaţi un imn de primăvară!"16.
Cercetăşia a apărut la sfârşitul sec.al XIX-lea, când un aristocrat
englez cu idei progresiste a avut un moment de inspiratie de la care au
16

Constantin C. Giurescu, Amintiri, Bucureşi, 197, p. 87-88.
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pornit o carte si o tabara experimentala. In caţiva ani, iniţiativa a triumfat,
depăşindu-i aşteptarile. Indemnul sau inspirat este valabil şi pentru
vremurile de astăzi: "Incercaţi să lăsaţi lumea un pic mai bună decât aţi
găsit-o".

Pagină din jurnalul cercetaşului Ioan Dimancescu cu semnătura
lui Const. Nedelcu
Mişcarea cercetaşilor a fost infiinţată de Robert Baden-Powell, un
general britanic care îşi dorea ca prin jocuri să educe tinerii in spiritul păcii.
De la iniţialele numelui sau (BP) a pornit şi mottoul acestora - „Be
Prepared!” (Fii Pregătit!). Toate acţiunile la care au participat membrii
acestei organizaţii de-a lungul timpului au avut drept scop slefuirea lor
fizică, spirituală şi mentală, astfel incât aceştia să ajungă să aibă un rol
constructiv în societate. “Adevărata cale prin care dobândeşti fericirea este
de a oferi fericire celorlalţi. Încercaţi să părăsiţi acest pământ după ce l-aţi
făcut ceva mai bun decât l-aţi găsit" - Sir Robert Baden-Powell
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Volumul de faţă a aparut in anul 1916 la Bucureşti, fiind editat
de Stabilimentul de Arte Grafice “Energia”. Face parte din Biblioteca
Asociaţiei “Cercetaşii Romaniei”, primul din seria B, serie care işi
propunea să grupeze carţi de literatura, ştiinţă sau cercetăşie pentru “a
sta in biblioteca fiecărui cămin şi in casele cercetaşilor”
Cum a fost posibil? Erau câteva elemente de atracţie care îi puteau
impresiona pe copiii acelor vremuri: tentaţia aventurii, o schimbare faţă de
viaţa sufocantă din oraşe - aglomerate şi insalubre -, ritualuri incitante,
tovărăşia unor copii de aceeaşi vârstă, chiar sentimentul plăcut al datoriei
împlinite. Cercetăşia se sprijină pe două elemente tradiţionale. Unul este
Promisiunea (un fel de legământ privind modul în care fiecare cercetaş îşi
va îndeplini treaba); celălalt este Legea - un ansamblu de câteva principii de
gândire şi purtare ce caracterizeaza viaţa de cercetaş. Cum copiilor le plac
ritualurile, solemnităţile pe care le implică învăţarea Promisiunii si a Legii iau atras intotdeauna, iar tendinţa de a se organiza în grupuri, pe criterii de
vârstă, exista oricum in firea oamenilor. Poate că, în paralel, băieţii asimilau
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şi alte lucruri - cele la care se gândise B-P. El avusese în vedere, probabil,
inculcarea unor idealuri ce caracterizau Anglia edwardiana: loialitate faţă de
ţară şi de autorităţi şi acceptarea senină a realităţii, a ordinii lumii aşa cum
era ea. B-P prefera, de altfel, un om supus unuia isteţ - rămăşitţă a educatiei
militare, care valoriza supunerea in faţa ordinelor comandantului. E
paradoxal, dacă stăm să ne gandim: cercetaşia urmarea să formeze tineri
descurcareţi, capabili să gândească independent, dar în acelaşi timp supuşi şi
sustinători ai ordinii sociale existente.
La numai câţiva ani de la publicarea carţii Scouting for Boys,
România capătă propria organizaşie cercetaşeasca. "Autorul" ei a fost
Gheorghe Munteanu-Murgoci, un om de ştiinţă român care, aflat în vizită in
Anglia, lua contact cu cercetaşia "model Baden-Powell", iar odată intors in
ţară, avea să infiinţeze şi să conducă primele grupuri de cercetaşi români.
"Ziua de naştere" a fost 12 mai 1914, dată la care Asociaţia
Cercetaşii României a fost infiinţată şi recunoscută in mod oficial în ţara
noastră..
Asociaţia „Cercetasii Romaniei” va lua fiinta la 12 mai 1914, cand
colonelul Grigore Berindei este ales primul ei presedinte. In vara anului
1914, cand primul razboi izbucneste in Europa, presedintele asociatiei
obtine o audienta si prezinta cercetasia si situatia ei in Romania catre regele
Carol I si principii (viitorii regi) Ferdinand si Carol. In baza contextului
international (o intrare a Romaniei in razboi parea iminenta) si realizand
contributia pe care cercetasii ar putea-o aduce, colonelul Berindei obtine
sprijin total, fapt care se va traduce prin implicarea principelui Carol la nivel
de reprezentare (devine Comandantul Marii Legiuni a Cercetasilor
Romaniei) si prin sustinerea asociatiei de catre structurile statului roman
(guvern, ministere, parlament) si societatea civila17.
Trebuie mentionat ca, prin natura sa, cercetăşia era si a ramas o
miscare apolitică si facultativa, neexistand o obligativitate de inscriere a
elevilor. Scopul declarat al asociatiei era de „a dezvolta in tinerii de orice
clasa sociala, insusiri individuale, ca: vigoare, indemanare fizica, initiativa,
curaj, demnitate si onoare, precum si insusiri sociale si umanitare, ca:
solidaritate, patriotism si altruism. In chipul acesta se vor forma viitoarele
generatii de oameni cu caracter si cetateni constienti de indatoririle lor si
folositori patriei”18.
17

http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2013/09/100-de-ani-de-cercetasie-in-romaniaepisodul-iii-infiintarea-asociatiei-cercetasii-romaniei/ Gheorghe D. Mugur, “O scoala de
imputernicire”, Stabilimentul de arte grafice “Energiea”, Bucuresti, 1916.
18
Ibidem, Statutele si Regulamentele Asociatiei “Cercetasii Romaniei”, Revista
Automobila, nr. 106, octombrie 1914, colectia dr. Nicolae Pepene.
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Sectia cercetaşilor ciclişti din Cohorta “Păstorul Bucur”, Bucureşti,
Parcul Carol
In timpul primului Război Mondial, cercetaşii români au dat o mână
de ajutor în spatele frontului, îngrijind bolnavii sau slujind drept calauze,
curieri ori telegrafişti. Mulţi dintre ei şi-au pierdut viaţa, iar în memoria lor,
la Tecuci, a fost ridicat un monument, primul de acest fel din lume.
În perioada Primului Rãzboi Mondial, C-tin Nedelcu comandă
Detaşamentul Cercetaşilor care se va retrage în Moldova (taberele Soleşti şi
Sculeni), fiind adjunctul profesorului Gh. Mugur, comandantul Marii
Legiuni (1916-1918). Constantin Nedelcu organizeazã acolo activitatea
şcolarã, în ciuda marilor privaţiuni la care fuseserã supuşi tinerii refugiaţi19.
După rãzboi, la începutul anului 1919, se întoarce la Liceul
„Gheorghe Lazãr“ din Bucureşti, unde, din corpul profesoral fãcea parte şi
Camil Petrescu. Aici i-a vorbit Constantin Nedelcu lui Camil Petrescu, „cu
atîta însufleþire despre Banat“ încât l-a convins să meargă la Timişoara.
Participă la alegerile din 24 aprilie 1921, împreunã cu Camil Petrescu şi
Valeriu Branişte, într-o circumscripţie din zona Oraviţa. Fiind foarte

19

Dan Alecu, O şcoală în aer liber, Constanţa, Dobrogea Jună, 1927, în, Dr. Alimpie
Ignea,op. cit., p. 103.
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cunoscut în zonă, alegerile s-au încheiat cu victoria lui Constantin
Nedelcu20.
„Unchiul meu (este vorba despre Aurel Cosma, n.n.), ca prefect, a
convocat delegaţia desemnată de „Liga bănăţeană“, care să plece la
Conferinţa de pace de la Paris, unde se dezbătea şi problema Banatului,
pentru a sprijini cu o documentată competenţă pe reprezentaţii României,
chemaţi să susţinã teza statului nostru unitar. Fondurile pentru acoperirea
cheltuielilor în acest scop le punea la dispoziţie prefectul Aurel Cosma. Din
delegaţia bănăţeană fãceau parte: profesorul universitar Iosif Popovici24,
reputatul istoric Ion Sîrbu, publicistul Avram Imbroane şi profesorul
Constantin Nedelcu. Această delegaţie a venit atunci, în prealabil, să se
consulte cu Aurel Cosma, care le acordase ajutorul material şi financiar ca
să poată face călătoria în Franţa şi să aibă cu ce să-şi acopere cheltuielile
trebuincioase în timpul şederii la Paris. Delegaţia era condusã de istoricul
Ion Sîrbu. El a elaborat la Paris documentaţia care să susţină poziţia
României în problema Banatului.“21.
În anul 1923, prof. Nedelcu publică articolul „Frontiera Banatului“
în care arată dificultăţile întâmpinate la Paris pentru stabilirea frontierelor,
precum şi consecinţele pe care le implică divizarea Banatului, pe multiple
planuri22. În acelaşi an, apare la Cluj o publicaţie sãptãmânalã „Conştiinţa
românească“, sub conducerea unui comitet, ca organ al „Asociaţiei de
Propagandă pentru Solidaritatea Naţională şi Socială a Românilor“. Primul
număr a apãrut la 28 ianuarie 1923, iar ultimul la 8 noiembrie 1923.
Colaboratorii sunt: Florian Ştefãnescu- Goangã, Vasile Bogrea, Constantin
Nedelcu, A. Neguş, Dan Rădulescu, M. Ciutea, Nicolae Iorga, Sextil
Puşcariu, Victor Lazãr, Virgil I. Bărbat, Horia Petra-Petrescu23.
Tot în „Problema bănăţeană“ este primit în audienţă de către regele
Ferdinand. În calitate de „fost prefect şi membru al comisiei pentru
rectificarea frontierei bănăţene“, profesorul Nedelcu, îi expune cu o
„bogată colecţie de date statistice, problema rectificării frontierei
bănăţene“24.
Dintr-un raport cu titlul „Refacerea totală a Oraviţei“ din 1923,
aflăm că din „Comisia Permanentă“ fãceau parte localnici orăviţeni sau
20

Dr. Alimpie Ignea, op. cit., p. 103.
Aurel Cosma, Prin Timişoara de altã dată, Ed. Facla Timişoara, 1977, în Dr. Alimpie
Ignea, op. cit., p. 103-104.
22
Ţara noastră, 1923, anul IV, nr. 2. Dr. Alimpie Ignea, op. cit., p. 104.
23
Istoria jurnalismului din România în date. Enciclopedie cronologicã, volum coordonat de
Marian Petcu, Ed. POLIROM, 2012, Bucureşti, în Dr. Alimpie Ignea, op. cit., p. 103-104.
24
Vestul României, Anul II, Nr. 9, Vineri, 25 Ianuarie 1924, Oradea Mare, în Dr. Alimpie
Ignea, op. cit., p. 104.
21
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personalităţi originare din Oraviţa, precum învăţătorul Gh. Jianu, preotul
Cornel Jurca, prof. Constantin Nedelcu, directorul minelor Hendrich,
comerciantul D. Boitor, directorul inspectorilor veterinari A. Perian, alături
de directorul U. D. R., Martian, de preotul I. Orăviţeanu etc25.
Cu prilejul sfinţirii monumentului lui Mihai Eminescu, la 11
octombrie 1925, la Sânnicolau Mare, face parte din „Comisia de concurs a
corurilor” alături din: Sabin V. Drãgoi, Octavian Goga şi Ion Minulescu26.
În anul 1927, deputatul Constantin Nedelcu participă la aducerea în
ţarã, de la Viena, a rămăşiţelor pãmânteşti şi la înmormântarea cântăreţului
Traian Grozãvescu. Luând cuvântul la acest eveniment, „a arãtat, între
altele, cã de la moartea tragic a lui Aurel Vlaicu, Ţara Românească nu a
mai avut de îndurat o pierdere atât de tragică şi ireparabilă.“27.
Din 1928 devine inspector în cercetăşie şi este membru în delegaţia
României la a treia Jamboree internaţională (Olimpiadă strãjereascã, n.n.)
din Birkenhead (oraş din Anglia, n.n.), în 1929, fiind distins şi cu Virtutea
Cercetăşească28.

25

http://obiective-turistice.romania-tourist.info/oravita— etalii#sthash.prQ9PV3Y.dpuf, în
Dr. Alimpie Ignea, op. cit., p. 104.
26
0h t t p : / / w w w . b a n a t e r r a . e u / r o m a n a / f i l e s /
15_viata_culturala_si_muzicala.pdf, în Dr. Alimpie Ignea,op. cit., p. 104.
27
Românul, Anul XII, Arad, Duminecã, la 27 Februarie 1927, nr. 10, în Dr. Alimpie Ignea,
op. cit., p. 104.
28
Dan Alecu, Şcoală în aer liber, Constanþa, Dobrogea Junã, 192, în Dr. Alimpie Ignea,
op. cit., p. 105.
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Fotografia de mai sus reprezinta pe lordul Robert Baden Powell
intemeietorul cercetaşiei şi seful suprem al cercetaţilor din lumea
întreagă, în mijlocul delegaţiei trimise să reprezinte România.
In randul întâi de la dreapta spre stânga sunt: Locot.-colonel
Ulisse Samboteanu, directorul cercetaşiei şi şeful delegatiei, lordul
Baden Powell, d-l profesor Const. Nedelcu, ataşat pe langă delegaţia
oficială.
In randul al doilea, de la dreapta spre stânga: Capitan Ioan
Dimancescu, comandantul cohortei 1 Bucuresti; d-l profesor Goia,
comandantul cohortei Cluj si d-l Alex. Daia, comandantul cohortei III
Bucuresti, - toţi membrii oficiali ai delegaţiei
Cea mai importantă întâlnire cu lord Baden Powell are loc la a treia
Jamboree Internaţională (Arrowe Park, Birkenhead, Marea Britanie, 29
iulie-12 august 1929), când Romania participă cu o delegaţie de 5
comandanti (lt. col. Ulisse Samboteanu - directorul Cercetasiei, prof. Const.
Nedelcu, cpt. Ioan Dimancescu, comandantul cohortei I Bucuresti; prof.
Aurel Goia, comandantul cohortei Cluj si prof. Alexandru Daia,
comandantul cohortei III Bucuresti).
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Constantin Nedelcu a scris şi pentru Enciclopedia României, un
paragraf dedicat istoricului cercetăşiei în România29.
Dintre toate proiectele politice, instituţionale şi culturale legate de
numele lui Carol al II-lea, Straja Ţării se detaşează în mod evident prin
importantul rol educaţional, social şi naţional ce îi fusese trasat. Straja Ţării
este probabil singura instituţie (continuată sau apărută) în timpul domniei lui
Carol al II-lea care s-a menţinut în memoria colectivă. Probabil însă că acest
fapt nu ar trebui considerat o surpriză, deoarece străjeria se adresa tuturor
copiilor şi tinerilor între 7 şi 21 de ani. Uniformele, cultul suveranului,
marile manifestări pe stadioane (cu defilări şi monograme regale alcătuite
din trupuri de copii şi tineri, ca urmare a unor exerciţii gimnastice de
ansamblu), alcătuirea unui sistem de publicaţii şi a unui gen literar
„propriu”, nu în ultimul rând imnul Străjii Ţării („Tricolorul” compus de
Ciprian Porumbescu) – toate acestea au inflăcărat imaginaţia şi mentalitatea
tinerilor.
În paginile ce urmează, voi analiza descrierea făcută în Enciclopedia
României instituţiei Straja Ţării. Pe lângă analiza textului propriu-zis şi
aşezarea acestuia în contextul epocii, al numeroaselor scrieri teoretice
despre Straja Ţării, îmi propun să aduc în discuţie personalitatea şi rolul
autorilor subcapitolului.
Temeliile organizaţiei Straja Ţării fuseseră puse în 1934 şi, după o
perioadă de discretă punere la punct, reorganizată la 24 ianuarie şi apoi la 8
octombrie 1937, pentru a deveni cu adevărat o temă de discuţie pentru
spaţiul public între 1938-194030. În Enciclopedia României subcapitolul
despre „Straja Ţării” a fost inclus în capitolul al VIII-lea, în care erau tratate
aspectele privind organizarea cultelor, sistemul de învăţământ, sănătatea
publică, asistenţa socială, instituţii precum Crucea Roşie sau Casa Muncii
C.F.R., nu în ultimul rând asigurările sociale şi regimul general al pensiilor.
Această aşezare nu trebuie înţeleasă ca fiind conjuncturală. Străjeria avea un
rol educaţional, social şi politic bine definit. Ea preluase, legal, atribute şi
structuri ale tuturor instituţiilor de stat şi particulare cu rol în educarea şi
bunăstarea tineretului.
„Organizarea spirituală a tineretului”, descrisă de Cezar Petrescu în
încheierea volumului I al Enciclopediei României, a fost unul dintre
proiectele de lungă durată ale lui Carol al II-lea, pus în practică prin
intermediul a numeroşi profesori, militari, oameni de ştiinţă. Transformările
aduse de primul război mondial, fără a fi specifice României, erau grevate
29

Ibidem
A se vedea, pe larg, Decret-lege pentru organizarea şi funcţionarea „Straja Ţării” din 8
Octombrie 1937, Bucureşti, Universala Alcalay & Co., [1937], passim.
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de nevoia de a asigura unitatea şi stabilitatea statului rezultat în 1918. Altfel
spus, considera Cezar Petrescu, peste problemele cu care se confruntase deja
Vechiul Regat se adăugau cele noi, aduse pe de o parte de procesul de
unificare, iar pe de altă parte de transformarea radicală a societăţii, cauzată
de trauma marelui război. Familia şi şcoala, dezorientate de aceste
schimbări, produceau „inadaptaţi”, iar aceştia erau „inamicii societăţii”.
„Starea de răsvrătire e numai un efect [s.a.] al unor cauze mult mai
profunde, psihologice, de desechilibru interior”, scria Cezar Petrescu, pe
linia unui curent de gândire deloc străin de o parte a societăţii româneşti.
Răspunsul suveranului a fost crearea Oficiului de Educaţie a Tineretului
Român şi a Străjii Ţării (în 1934), ambele descrise de Cezar Petrescu drept
„o terapeutică sufletească. Un corectiv al educaţiei din şcoală,
neîndestulătoare şi adesea vătămătoare. O altfel de pregătire a viitorului”31.
Toate aceste idei directoare se regăsesc şi în subcapitolul despre
Straja Ţării (cuprins între paginile 482-489), scris de maiorul Teofil
Sidorovici, generalul Ion Manolescu şi profesorul Constantin Nedelcu. Cei
trei autori (doi militari de carieră şi un profesor de liceu) activaseră în
organele de conducere ale asociaţiei Cercetaşii României, organizaţie aflată
de la bun început sub patronajul principelui Carol. După cum voi arăta mai
jos, Straja Ţării revendica o filiaţie directă din mişcarea cercetăşească
românească, căutând să întărească în acest mod continuitatea de preocupări
a suveranului şi, de asemenea, să eludeze acuzele de a fi o mişcare
conjuncturală, concepută numai pentru a se opune curentelor de extremă
dreaptă.
Motto-ul textului lui Sidorovici şi Manolescu este un fragment, des
citat în epocă, din discursul prin care regele inaugurase, la 1 decembrie
1935, emisiunea radiofonică „Ora străjerilor”. În cuvintele suveranului,
noua organizaţie, destinată unui „tineret fără ideal”, avea menirea de a aşeza
străjerul într-un cadru de disciplină, de spirit de corp, de camaraderie şi de
solidaritate. […] Noi nu suntem o şcoală, noi suntem o credinţă, un avânt”32.
Pentru vârsta critică a adolescenţii, vârsta singurătăţilor pline de
primejdii, sfâşiată de numeroase crize sufleteşti, Străjeria vine ca un balsam
al tumultului nestăvilit, învingând şovăirile, dând sens vieţii, verificând
aptitudinile33.
31

Cezar Petrescu, Domnia Regelui Carol al II-lea, în Enciclopedia României, I, Bucureşti,
1938, p. 956. Cezar Petrescu (1892-1961) a fost între 1938-1940 directorul cotidianului
România, oficios al Palatului şi, ulterior, organ oficial al Frontului Renaşterii Naţionale.
32
Discursuri culturale ale M.S. Regelui Carol II 1930-1936 (martie), Bucureşti, Universala
Alcalay & Co., f. a., p. 159-160.
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Straja Ţării, în Enciclopedia României, I, Bucureşti, 1938, p. 482.
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În prima parte a paragrafului dedicat apariţiei Străjii Ţării,
Constantin Nedelcu a încercat să întărească ideea descendenţei acesteia din
mişcarea cercetăşească românească apărută în 1913 (cercetăşia feminină
abia în 1930). Constantin Nedelcu a accentuat faptul că echivalarea
termenilor boy-scout şi eclaireur cu cel de cercetaş i-a aparţinut lui Carol, de
asemenea că acesta a supravegheat la faţa locului organizarea cohortelor şi
legiunilor din teritoriu. Esenţială pentru identitatea Marii Legiuni a
României a fost retragerea în Moldova. Pentru a comemora pe tinerii morţi
din cauza frigului şi a îngrijirii precare, la Tecuci fusese ridicat singurul
monument (cel puţin pe atunci) dedicat cercetaşilor. Cercetăşia a continuat
să există în timpul exilului lui Carol, intrând din nou sub patronajul acestuia
după Restauraţie34.
„Principiile de viaţă străjerească” încheie subcapitolul apărut în
1938. În cuvintele autorilor, din practica doctrinei străjereşti, un om nou se
va naşte – omul eroic al României de mâine 35. Conceptul de om nou circula
deja în epocă. Ideea creată prin străjerie, nu era originală. Fusese exprimată
şi de Episcopul Armatei, Partenie Ciopron, care susţinea că străjeria avea:
un scop precis: crearea omului nou. Omul nou e al viitorului, iar viitorul e al
tineretului36.
Pentru a crea omul nou, ideologii străjeriei porneau de la ortodoxie.
În fond, scria patriarhul Miron Cristea în 1937, Biserica este mulţumită să
afle adunaţi la un loc atâţia copii de diferite vârste37.
Cultul regelui şi dinastiei, comemorarea zilelor naţionale şi a
simbolurilor naţionale, respectul faţă de ierarhiile de orice fel, ridicarea
satelor, cultul pentru muncă şi o mai bună aşezare a relaţiilor inter-umane
prin camaraderie – acestea erau, pe scurt, dezideratele străjeriei. Nu
pregătirea pre-militară, ci deprinderea cu ordinea şi disciplina erau ţelurile
finale ale instituţiei38.
În perioada 1937-1940, prof. Constantin Nedelcu a fost preşedintele
acestei asociaţii Straja Ţării în judeţul Timiş, organizând, coordonând şi
conducând organizaţiile locale cu pricepere, dinamism şi un pronunţat simţ
pedagogic39.
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ibidem, p. 483-485.
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În anul 1933, îl gãsim la Timişoara la aniversarea Liceului „Carmen
Silva“ în calitate de inspector general al Ministerului Instrucþiunii Publice40
şi în acelaşi an a participat la şedinţa „Astrei“ din 8 Septembrie, în calitate
de reprezentant al guvernului41.
Anul 1935 este încărcat cu evenimente culturale; astfel, împreunã cu
Octavian Beu42, organizeazã la Academia Română din Bucureşti, o expoziţie
închinată memoriei lui Horia, Cloşca şi Crişan, de la moartea cărora se
împlineau 150 de ani43.
Iată ce conţine o scrisoare adresată de Constantin Nedelcu lui Sabin
Drăgoi cu ocazia premierei operei Constantin Brâncoveanu44: Scumpe
Maestre şi Frate Drăgoiu, vin de la Operă.. S-a repetat „Brâncoveanu“, în
decorul complet, cu întreagă figuraţia pe scenă şi în orchestră. La Teatrul
Naţional, m-am despărţit de dnii Perlea, Folescu, Sahighian, toţi sub
impresia puternicã a primei înfãţişări depline. Seară caldă, cu lunã plină pe
cer senin, meridional. Pe Calea Victoriei, întâlnesc grupări de cunoscuţi,
membri ai Congresului naţional bisericesc, convorbind despre problemele
zilei – alegeri de episcopi, rivalitatea gratuită (între, n.n.) Caransebeş –
Timişoara, Maglavitul tulburat de intervenţia dlui Iorga. Le mãrturisesc, de
la ce fel de sobor arhieresc vin eu, cu sufletul plin de melodiile absorbite,
întraripatele imnuri către
Sfta Treime, înţelegerea „neînţeleasă“, întru
preamărirea martirului credinţei româneşti „Sfânt–Brâncoveanu“, demult
canonizat de evlavia poporului nostru înţelept şi nobil. Un bănăţean,
profesor de teologie şi poet, saţiat de vorbăria stearpă a zilei şi a serii, vine
atent mai aproape şi ascultând intuiţia spectacolului de pe scena Operei şi
evocarea înlănţuirii măiestre a armoniilor sacre de polifonii vocale şi
orchestrale, uneori năvalnictumultuoase ca marea agitată, alteori lin
răcoritoare ca roua, toate luminos înălţate spre cerul ce se deschide peste
sufletele îngenunchiate în extaz, se înduioşează pãtruns de simpla istorisire
şi îl zăresc uscându-şi ochii înlăcrimaţi de emoţie, de bucurie. Aşa,
odinioară, dupã premiera „Năpastei“, cu câteva zile numai, în Oraviţa
40

Şcoala şi Biserica, Anul LVII Arad, 10 Decembrie 1933, nr.50, în Dr. Alimpie Ignea, op.
cit., p. 105.
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Banatului nostru, unde mai întâi am dus ştirea despre minunea ce ai
înfãptuit, ochii ascultãtorilor s-au umezit, de emoţie, de mulþumire. Da,
deja „Năpasta“ era culme neegalată. Alăturea se înalţă acum, încă mai
sus, extazul religios „Brâncoveanu“, pisc solitar, menit să lumineze
departe, prin toate zările lumii. Înduioşare şi lacrimi, la simplă istorisire
grăbită. Ce zbucium va avea să fie la premieră! Publicul nu bănuieşte ce
valuri de senzaţii răscolitoare îl aşteaptă, ce freamăt patetic, ce înălţări
furtunoase, ce alinări eterice, ce purificãri – Katharsis (greacă: pur, curat,
fără pată, n.n.) – ca după cele mai desăvârşite realizări ale artei clasice
eterne. În această atitudine de aşteptare încântată, îmi răsar în gând
versurile inspirate, cu care poetul latin Propertius anunţa contemporanilor
săi şi ai lui Vergilius, pe la anul 26 înainte de Hristos, la Roma, faima
Eneidei, încă în lucru:
„Cedite, Romani scriptores, eedite Graecii:
Nescio, quid maius nascitur Illade“
(„Faceţi loc, scriitori romani, faceţi loc şi voi Grecii: pare că se naşte ceva
mai măreţ decât chiar Iliada“).
Este cazul, unicul caz, de a putea cita, aplicat la noi, distihul
profetic. Ferice de cine va fi de faţă la premieră, martor al clipei istorice,
cum fericiţi îl considerã cei ce au fost prezenţi, în acea memorabilia seară
de 30 Mai a anului 1928, când opera „Năpasta“ a deschis epocă în muzica
românească. Acestea sunt clipe de istorie trăită, motive de mângâiere şi de
înălţare, dăruite de Cerul a-tot-bun. În mijlocul grijilor tot mai
cotropitoare, aceastã operă liturgică de frumuseţi miraculoase, monument
de pietate şi de credinţi, apoteoza sacrificiului lui Brâncoveanu Constantin,
Boier vechi şi domn creştin, va fi balsam pe răni, semn bun rãscolitor de
speranţe, rãpitor îndemn de încredere nouă, la jertfă, la biruinţã. Cu noi
este Dumnezeu, înþelegeţi neamuri!
Premiera e fixată pentru 25 Oct. şi se va difuza la Radio. Ar fi bine
sã fii aici, de acuma, pentru ultimele nuanţe de regizare. Repetiţiile
continuă zilnic. Artiştii şi toţi colaboratorii sunt neobosiţi, în entuziasmul
lor fascinant.
Deci, la revedere.
Prof. Const. Nedelcu
În aceeaşi paletă a artei, în anul 1936, găsim că45 „Ecoul premierei
capodoperei enesciene a fost semnalat ºi într-un periodic lugojean, despre
tragedia lirică „Oedip“ de George Enescu, la Opera Mare de la Paris, întrun material semnat de prof. Constantin Nedelcu: „Desigur, nicăieri mai
mult decât în Banatul pasionat de artă, în Banatul corurilor şi al fanfarelor,
45
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în Banatul simţitor pentru orice manifestaţie de conştiinţă românească, nu
se va fi primit cu însufleţire mai entuziastă ştirea despre succesul strălucit
pe care maestrul G. Enescu l-a recoltat săptămâna trecută la Paris, cu
opera Oedip cântată în primă audiţie la Opera Mare“.
Anul 1937 consemneazã o serie de activităţi internaţionale Astfel, în
iarna acelui an, îl găsim pe „prof. Constantin Nedelcu din Bucureşti,
cunoscutul inspector cultural şi misionar, fãcând o călătorie de studiu la
Viena... unde a conferenţiat despre educaţia paraşcolarã, materie în care dsa are experienţă bogată dupã o activitate spornică, de mulţi ani şi a cărei
cunoaştere şi preţuire dincolo de graniţele ţării îi poate servi drept cea mai
nobilă satisfacţie şi preameritată răsplãtire“46.
Cu ocazia jubileului ziarului „Nădejdea“ din Vârşeţ, care a împlinit
10 ani de existenţă, a trimis un „articol de urare la mai bine, care se
potriveşte şi la noi, dincoace, unde, durere, nu se poate spune că armonia
dintre fraţi e mai mare decât la Vârşeţ şi împrejurimi. A zecea aniversare a
ziarului românilor din Iugoslavia venind deodatã cu sărbătoarea
domnească a Paştilor, cuvintele de felicitare, de salut, de îndemn nou, ce
voim să trimitem „Nãdejdei“ şi cititorilor ei, scânteiază, în mod firesc, de
reflexul valului de lumină, de bunătate, de iubire, de împăcare, pe care îl
revarsă misterul Învierei Domnului asupra lumii înviorate de fericirea, că
prin jertfirea Fiului sãu pe Cruce, Dumnezeu-Taăãl a iertat neamul
omenesc cãzut în rătăcire şi beznă – (din cauza ispitei viclene, de care
Adam n-a ştiut să se ferească) – şi l-a adus din nou pe calea luminii“47.
Scrisoarea nu a rãmas fără ecou deoarece în toamnă, „nobila floare
plantată primăvara, a rodit bogat toamna, când, deunăzi, cele douã
„partide“ adverse (din Banatul sârbesc, n.n.) s-au împăcat spontan şi de
aici înainte, vor activa împreună, ca „Asociaţiune pentru cultura poporului
român din Banatul Jugoslav– Astra“48.
În acelaşi an, participă la încoronarea Suveranilor britanici unde
prezintã un articol omagial publicat în cotidianul londonez „The Times“49.
De asemenea, se află în fruntea unei delegaþii care s-a deplasat în Statele
Unite pentru a reprezenta tricolorul românesc „în mijlocul celor 30.000 (de)
46
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cercetaşi adunaţi în metropola nord-americanã (Europa orientalã şi
centralã a fost reprezentatã numai de Români şi Poloni), precum şi
vizitarea, în scop de propagandã culturalã şi naţionalã, a aşezărilor
româneşti din Statele Unite, a fost atinsă cu demnitate. Gândul la unirea şi
solidarizarea tuturor Românilor în râvna pentru înălţarea şi fericirea naţiei
noastre, ori unde s-ar afla ea în lume“50.
În anul 1938, participă – fără remuneraţie – în cadrul Astrei,
Despărţământul Central Judeţean din Oraviţa, cu o serie de conferinţe51:
1. La 30 Octombrie 1938, a comemorat, cu parastas, pe Mareşalul Averescu
cu care ocazie a conferenţiat despre Viaţa şi opera Marelui dispărut, în sala
Prefecturii Oraviţa.
2. La 27 Noiembrie 1938, a deschis cursurile şcolii ţărăneşti din comuna
Berlişte, când a conferenþiat despre „Patrie, Naţiune şi rege“.
3. La 1 Decembrie 1938 a organizat, cu concursul şcolilor din localitate
(Oraviţa, n.n.), un festival artistic, unde a vorbit despre „Unirea Ardealului
şi Banatului cu patria mamă”.
În anul 1939 este numit comandantul „Ţinutului străjeresc Timiş“. I
se dedicã o carte de către preotul Traian Constantin, „Texte biblice la
ridicarea pavilionului“, Oraviþa, 193952 şi participă cu o conferinţă
„Menirea eternă a educaţiei“ la Universitatea Nicolae Iorga de la Vãlenii de
Munte53. Din cele două articole rezultã şi faptul că: „De mulţi ani, încã de
înainte de Rãzboi, profesorul Constantin Nedelcu, originar din Banat, se
numără printre devotaţii Universităţii „N. Iorga“ din Vãlenii de Munte. An
de an, d-sa se gãseşte în Vãleni deodatã cu inaugurarea ciclului, şi de câte
ori e liber, rãmâne credincios, până la încheierea stagiunii cu excursia
tradiţională. Câţiva ani la rând şi-a adus şi cercetaşii săi din cohorta
„Pãstorul Bucur“ şi i-a instalat în Tabăra de vară în lunca Teleajenului,
conducându-i alternativ, când la conferinţe, când în escapade prin regiune,
pânã pe Zăganul sau în pelerinaj, la Tabla Buţii.
50
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Exemplu de interes şi de atenţiune întru urmărirea comunicărilor, d.
Nedelcu însuşi e unul dintre cei mai simpatizaţi şi ascultaţi conferenţiari ai
Universităţii „N. Iorga“, atât pentru seninătatea, claritatea şi avântul
expunerii, cât şi pentru originalitatea şi spontaneitatea concepţiilor ce (le)
lanseazã, totdeauna cu convingere caldă şi sinceră, care farmecă, impune
şi răpeşte. Lecţiile sale luminoase, despre Aurel Vlaicu ori despre Sabin
Drăgoiu, evocările din Danemarca ori amintirile de la Românii din
America, au rămas în comoara tuturor amintirilor celor care le-au ascultat
încântaţi, înduioşaţi. În programul din acest an, a fost primită cu deosebit
interes comunicarea d-lui profesor Nedelcu despre „Idealurile eterne ale
educaţiei“. În mijlocul exaltării generale în goana după „noutate“, cu
licitãri şi supra-licitări în preamărirea „metodelor“ prezentate ca unic
mântuitoare şi care, tot mai pripite, se înghit reciproc, toate greşite şi
sterpe, dar fiecare contribuind cu ceva la haotizarea învăţământului şi la
anarhizarea educaţiei, a fost binefăcător de a asculta îndemnurile
luminoase ale prof. Nedelcu din conferinţa sa, care s-a întâmplat sã fie
ultima din sesiunea 1939 de la Vãlenii de Munte.
„E timpul suprem de a ne opri în loc din alergarea rătăcitã, din
prigoana deşartă dupã noutăţi efemere, vătămătoare şi sterpe! E timpul
suprem sã ne aducem aminte de valorile nepieritoare, şi să orientăm
tineretul spre idealurile eterne! Spre Bine şi Frumos, spre Adevãr şi
Dreptate. şi, mai ales, spre izvorul altruismului, spre Bunătate. Spre
Bunătatea nelimitatã, care îmbrăţişează totdeauna tot, şi nu se eclipsează
niciodată, vădindu-şi prin universalitatea sa, esenţa divină şi constituind
prin aceasta legătura omului cu Cerul, cu Dumnezeu. Bunătatea e virtutea
izbăvitoare, talismanul Păcii, condiţia fericirii câtă poate fi atinsã de om pe
pământ. Căci, nimeni nu poate fi fericit decât cel bun: „Nemo felix nisi
bonum (lat. Nici un om nu este fericit fără a fi bun, n.n.)“, ne învaţă
înţelepciunea veacurilor, pedagogia veşnic nouă... Vom îndruma, deci,
tineretul României spre bunătate, spre iubire, spre iubirea creştineascã
venită din ceruri! Spuse cu zel de apostol şi cu convingere de misionar,
îndemnurile lui C. Nedelcu au impresionat cu atât mai adânc, cu cât cei ce
îl ascultau, ştiau cã însăşi viaţa sa a fost şi este (o) pildă de bunătate şi de
jertfã pusã în slujba binelui public românesc. A fost ca o rugãciune de
încheiere, ca un imn, la sfârşitul ciclului 1939 de la Vãlenii de Munte, ciclu
deosebit de bogat şi de rodnic, închinat de marele ctitor N. Iorga cultului
vitalităţii româneşti“.
În anul 1941, „Comitetul Central al Ligii Culturale“ a organizat o
serie de conferinţe despre „Contribuţia provinciilor la
cultura
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româneascã“, ciclu încheiat cu comunicarea prof. Constantin Nedelcu
„Contribuţia Banatului şi Crişanei la cultura româneascã“54.
„Înainte de a intra (în) expunerea subiectului, conferenţiarul,
cunoscut maestru al cuvântului, a sintetizat, sugestiv şi luminos, tâlcul
simbolic al seriilor de manifestări culturale cu character constructiv în
spirit naţional-patriotic şi creştinesc ... Abordând subiectul, dl Nedelcu a
avut evocări inspirate, ascultate de public cu emoþie crescândă. „Ca în o
procesiune sacră împrejurul unui sanctuar de mare preţ, aşa peregrinează,
cucernic, duhul colectivităţii noastre etnice. Împrejurul hotarelor sfinte ale
pãmântului românesc de la Nordul şi Sudul Dunãrii, cât se întindea
odinioarã Tracia–Mare, care este şi rămâne patrimoniul nostru spiritual
intangibil ...
Amintirea epopeii străbune trebuie sã rãmânã pururea vie între noi,
acoperind şi respingând lamentările tânguirilor sterpe, ca şi nesfârşitele
autoacuzări ieftin – banal – exagerate, perfid sugerate şi întreţinute de
vrăjmaşi, anume, cu gândul diabolic, de a împiedeca vindecarea, de a
întârzia cicatrizarea, de a menţine şi adânci prãpastia...
Melodii de tonalitate majoră să vibreze în conştiinta voastră, aşa
cum au vibrat în fapta şi în cugetul conducătorilor profetici de odinioară;
cântec eroic sã intonăm, solemn, avântat, exaltând luminos comorile
patrimoniului strămoşesc, vorbim de milenii, şi a cărui coeziune spirituală,
punerea vie în conştiinţa noastră colectivă, nu poate fi atinsă de nici un fel
de forţă materială, aşa cum n-a putut fi zdrobită nici în trecut, ci sub
apăsări şi împilări goale, infernal repetate, şi-a păstrat cursul liniştit în
străfunduri, continuând a-şi rostogoli înainte undele limpezi-cristaline,
oglindind în cristalul lor Natura şi Cerul şi Virtuţile eternităţii: bunătatea,
credinţa, adevărul, dreptatea: esenţa spiritualităţii româneşti...“.
Prezentând în evocãri de intenţie sugestivã înfăţişarea pitoreascã a
graniţei de vest a Românismului, de la cursul superior al Tisei până la
vărsarea ei în Dunăre, dl Nedelcu a ilustrat poetic peisajele fermecãtoare
din Banat – Crişana – Bihor pânã în Maramureşul evocat dinamic, cu
suferinţa şi dârzenia sa biruitoare... Variaţiile peisajului, repetate şi în
infinit de bogatele nuanţe ale costumului, ale obiceiurilor şi tradiţiilor, în
genere: – ale ethosului românesc, dl Nedelcu le arată indisolubil unite în
comunitatea rădăcinii, în conştiinþa aparţinerii la aceeaşi familie dacoromanã, statorniciţi din timpuri imemoriale pe aceeaşi vatră ...
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IX,

Nr.

Septembrie-

Bănăţenii au fost prezentaţi, în concluzie, cu nobila lor menire de a
fi avangardă, cap de coloane a progresului, atât economic, cât şi spiritual,
cu îndemnul: „să râvnească a păstra întâietatea moştenită, spre bucuria
Românilor de pretutindeni, care privesc cu admiraţie şi mândrie calităţile
fraţilor Bănăţeni necunoscãtori de regionalism“, cum i-a elogiat
conferenţiarul, în aplauze. În caracterizarea silinţelor culturale din Bihor,
conferenţiarul a fãcut elogiul fundaţiilor „Gojdu“ şi „Jiga“, al cãrturarului
Iosif Vulcanu, cu revista sa cuprinzând dintr-un început întreg Românismul,
„Familia“...
Dupã cum a anunţat de la început, dl Nedelcu nu a fost părtinitor
pentru Banat, ci cu acelaşi optimism luminos a evidenþiat prestigiul
Crişanei şi al Bihorului, care în condiþii deosebit de grele au păstrat
conştiinţa demnităţii româneşti... În încheierea comunicãrii sale avântate,
dl Nedelcu a accentuat atitudinea unanimă a tuturor Românilor faţă de
problemele naţionale vitale şi atingând cu demnitate anumite fluctuaţii,
care au lăsat răni deschise, în aplauzele entuziaste ale asistenţei înflăcărate
a anunţat, inspirat, formula magică, rostită cândva, profetic de Roma
eternă: „Non possumus“ (lat. noi nu putem, în sensul de: noi nu putem uita!
n.n.). Conferinţa d-lui prof. C. Nedelcu a fost un prilej de manifestare de
solidaritate, de coeziune şi de omogenitate româneascã din cele mai
fericite, vrednică de tradiţia strălucitã a Ligii pentru unitatea culturală a
tuturor Românilor“.
În anii urmãtori referirile la Constantin Nedelcu devin tot mai
reduse. Astfel, în anul 1943, într-un studiu referitor la publicistica din Banat,
este inclus şi Constantin Nedelcu55, iar în 1944, i se publică o scrisoare
omagială adresatã profesorului Augustin Popa56 cu ocazia venirii acestuia la
direcţia ziarului „Curierul“ din Capitală57.
În 1950, Traian Vuia a revenit în ţară, grav bolnav. La scurt timp de
la repatriere, la 3 septembrie, s-a stins din viaţă. Din păcate, recunoaşterea
meritelor sale nu a avut întotdeauna un drum neted, nici în ţara sa, nici în
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Augustin Popa (1893–1974). Studiazã la Blaj şi Viena, cu doctorat în
filosofie. Este profesor de drept canonic şi sociologie la Academia de
Teologie Greco–Catolicã din Blaj. A colaborat în perioada interbelicã la
„Unirea“ şi „Cultura creştinã“. Fruntaş al P.N.Þ., deputat în Parlamentul
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străinatate58: Arhiva de Istorie Orală a Radio România păstrează două
mărturii în acest sens: aceea a unui adjutant al primului ministru dr. Petru
Groza, precum şi aceea a unui istoric al aviaţiei. Consemnăm mărturia lui
Alexandru Stancovschi, ofiţer activ, adjutantul primului ministru, dr. Petru
Groza.
„Despre Traian Vuia ştiam foarte puţin până în perioada 1948.
Având prilejul să colaborez cu preşedintele de atunci, dr. Petru Groza, în
discuţiile multiple pe care le-am avut cu domnia sa, ne-am referit de multe
ori la peronalitatea lui Traian Vuia. Petru Groza mi-a spus de nenumarate
ori că l-a cunoscut pe Vuia încă din 1906 cand Vuia lucra intens la invenţia
lui. Şi iată că o împrejurare fericită a constat dintr-un telefon pe care într-o
zi l-am primit de la un cetăţean care s-a prezentat inginer Lipovan
Gheorghe. L-am întrebat ce doreşte, despre ce este vorba, şi dânsul mi-a
spus aşa: “Să ştiţi că sunt unul dintre cei care au colaborat direct la Paris,
ani mulţi, cu Traian Vuia. Am fost mulţi ani un fel de secretar al dânsului şi
am o arhivă întreagă de documente din care se pot desprinde lucruri foarte
interesante…” Mi-a povestit mai în amănunt despre lucrurile pe care mi lea spus la telefon şi i-am înlesnit imediat o audienţă la preşedintele dr. Petru
Groza care a fost entuziasmat de ce i-a povestit acest om.
A venit între timp şi profesorul Constantin Nedelcu, o personalitate,
care mulţi ani a stat la Paris pe lângă Traian Vuia. Cunoştea toate
amănuntele despre realizarile lui Traia Vuia, despre viaţa lui Traian Vuia,
aşa încât s-a asociat şi acest profesor universitar Nedelcu la acţiunea
noastră de a reabilita personalitatea lui Traian Vuia. Şi am început această
acţiune de strângere a materialului. Preşedintele Groza a luat legătura cu
directorul Editurii Tehnice, i-a arătat materialele. Directorul Editurii
Tehnice a fost entuziasmat şi el şi ne-a dat tot sprijinul ca să apară
volumele respective [de documente]. Între timp, Petru Groza a ţinut o
legătură permanentă la Paris cu Traian Vuia, prin scris şi chiar prin
telefon. Am aflat că Traian Vuia era deja bolnav şi trăia destul de modest în
ultimul timp. Petru Groza a insistat: “Vuia, să vii în ţară, te aduc în ţară!
Nu ţi se va întâmpla nimic, din contră, vei fi primit aşa cum meriţi!” şi l-a
convins să vină în ţară. Şi, într-adevăr, Petru Groza a fost cel care a
organizat sosirea la Bucureşti a lui Traian Vuia. Petru Groza a avut
asentimentul câtorva personalităţi de atunci: Gheorghiu Dej, Bodnăraş…
Pe drum Vuia fost însoţit de un alt colaborator.
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În Gara de Nord, la primirea lui Traian Vuia au luat parte
preşedintele dr. Petru Groza, subsemnatul, profesorul Constantin Nedelcu,
inginer Lipovan şi încă vreo două-trei persoane de care nu-mi amintesc,
care nu aveau o legătură prea mare cu Traia Vuia. La început Traian Vuia
a fost cazat la Hotelul Athenee Palace unde i-am organizat o primire
corespunzatoare, i s-a dat o cameră frumoasă. El, săracul, nu putea să mai
circule. Stând pe scaun ne-a povestit ce bucuros este că îşi revede ţara de
care este atât de legat. Starea sănătăţii lui nu era strălucită.
După vreo săptămână i-am găsit o locuinţă, o menajeră, o femeie
foarte cumsecade. Traian Vuia era entuziasmat de câte ori ne duceam
acolo: “Să ştiţi că în viaţa mea nu am fost atât de fericit ca acum! Uite,
această doamnă care se poartă aşa de omeneşte cu mine…” – avea grijă de
el, gătea. Noi ne duceam în fiecare zi ca să ne convingem de acest lucru.
Şi, la scurt timp, într-o dimineaţă, am aflat că Traian Vuia a încetat din
viaţă. Petru Groza s-a ocupat personal de funeraliile lui Traian Vuia. Petru
Groza a solicitat ca să participe Academia Romană, să participe presa, eu
am mobilizat personalităţi mai modeste. Şi peste două-trei zile
înmormantarea a avut loc la cimitirul Bellu unde din partea Academiei
Române nu a participat decât secretarul de atunci al Academiei Republicii
Populare Române, academicianul Nicolau. Cel care a luat cuvântul la
înmormântare a fost preşedintele Petru Groza, care a vorbit în numele ţării.
A vorbit şi academicianul Nicolau… Din partea presei au fost prezenţi
câţiva ziarişti, nu ştiu de la ce cotidiane erau, oricum nu erau ele multe.
Din păcate, nici a doua zi, nici a treia zi nu a apărut nimic în presa de
atunci despre funeraliile lui Traian Vuia. S-a facut o slujba religioasă. A
fost o înaltă faţă bisericească care a oficiat serviciul religios, având alături
de dânsul doi-trei preoţi. (Arhiva de istorie orală, interviu realizat de
Octavian Silivestru, 27 octombrie 1995)
Se stia ca Vuia, fiind sarac si foarte modest, n-a putut sa-si
popularizeze realizarea sa cum au facut-o mai tarziu Santos-Dumont si
ceilalti, care dispuneau de apreciabile capitaluri. Trebuia demonstrat cu
documente ţării şi lumii prioritatea lui Vuia. S-a constituit un colectiv
compus din prof.dr. Nedelcu, ing. Lipovan, ing. Radu Stoika, Andrei
Metianu, care sub Indrumarea dr. Petru Groza si sub egida Academiei
Romane, au scos In relief ADEVARUL istoric, demonstrand cu fapte o
realitate de necontestat59.
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Referitor la experimentarea generatorului de abur cu ardere
cataliticã „Traian Vuia“, din 1955, iată ce aflăm60: La aceste experienţe a
asistat şi un vechi prieten al lui Vuia, care a participat şi la zborul istoric de
la Montesson, prof. Constantin Nedelcu.( La zborul de şla Monteson
Nedelcu nu a participat ) Iată în ce termeni salută d-sa reuşita acestei prime
experimentări cu caracter industrial a generatorului „Vuia“, printr-o
scrisoare adresatã autorului (Andrei Meţianu, n.n.), în calitatea sa de
iniţiator al acelei experienţe: „... 28 octombrie 1955, când, în Gara de Est,
plimbaţi cu ajutorul generatorului ,,Vuia“, trăirăm o zi istorică, epocală,
similară cu cea de la 18 martie 1906 la Montesson, data primului zbor
mechanic în sensul de astăzi, standardizat şi uimitor dezvoltat, dupã
modelul fericit inaugurat atunci de marele nostru prieten bănăţean.
... Toţi participanţii au fost impresionaţi când au început a rula cele 62 de
tone puse în mişcare de un motoraş (un generator), aproape cât o jucãrie,
aşa cum puternicã a fost emoţia dupã primul salt al aeroplanului de
experimentare al lui Vuia, la 18 martic 1906.
Totuşi, ei nu îşi pot da seama cât de mare a putut fi bucuria noastră,
a celor care am stat aproape de genialul inventator şi am fost martorii
silinţelor sale, iar dv. chiar şi colaborator predestinat sã îi desăvârşească
în ţară această a doua mare operă a sa, generatorul său de abur“.
Inchei prin a condemna mărturisirile a două mari personalităţi
româneşti, prof.dr. Constantic C Giurescu şi dr. Aurel Cosma Jr.
“A fost bun Constantin Nedelcu cu toţi elevii lui, cu noi, cei de la
Lazăr, cu cei cu care a pornit în Moldova, în toamna tristă a lui 1916, cu cei
de după război; numai cu el n-a fost bun, numai de el n-avea grijă. Nu şi-a
dat examenul de capacitate ca să devie profesor secundar titular; nu s-a
căsătorit, n-a întemeiat un cămin, n-a avut copii. A trăit pentru copii altora.
La urmă era într-o situaţie grea; în învăţământ nu mai avea ore; ajunsese la
vârsta pensiei, dar n-avea pensie; i se dăduse un post minor la Casa
Şcoalelor unde făcea expediţia pachetelor de cărţi. Locuia într-o mansardă
pc strada Alexandru Sahia, înconjurat de o droaie de pisici - cred că erau
peste treizeci, unele agresive dc-a dreptul. Când l-am vizitat o dată,
împreună cu Dragomirescu-Pipin şi cu Murgcanu, ne-am îngrozit: în odaie
era o duhoare înspăimântătoare, de nesuportat, din cauza pisicilor, şi o
murdărie la fel; pisicile, slabe, nemâncate - deşi din puţinii lui bani le lua
zilnic bojoc - foiau în toate părţile, unele ieşind prin „tabacheră" pe
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acoperiş;
pe
jos,
vrafuri
de
cărţi,
reviste
şi
gazete, pline de praf şi de necurăţenii; drept pat avea o saltea de paie
imundă; cred că nu se mai făcuse curăţenie în acea odaie de ani de zile. Ar fi
putut avea o încăpere mai bună, dar a preferat mansarda, ca să poată pisicile
slăbiciunile lui - să se plimbe pc acoperiş. După ce-am plecat, ne-am făcut
planul; într-una din zile, Nedelcu a fost luat de acasă şi dus într-o excursie
până a doua zi scara; în lipsa lui, s-a procedat la o curăţenie generală:
mansarda a fost deşertată de tot ce avea şi spoită bine cu var; pisicile reduse
la număr, un pat de campanie cu saltea ca lumea, iar revistele şi cărţile
aşezate în vraf în două colţuri. Nu ştiu dacă în sinea lui a fost mulţumit,
probabil că nu, fiindcă dispăruseră din pisici. După cel de al doilea război
mondial, s-a apropiat de Petru Groza şi, cu sprijinul acestuia, a strâns
materialul volumului despre Vuia (1954). îl vedeam în ultimul timp; îşi
păstrase firea lui; era împăcat cu soarta; la sosire, ca şi la plecare, „voie
bună". Când a fost să mă înscriu la cercetaşi, la începutul clasei a treia de
liceu, am avut oarecare dificultăţi acasă. Tata era de acord, dar mama se
temea: cum să mă duc, câte o zi sau chiar două, în excursii, de capul meu?
Numai după ce i-am explicat amănunţit că suntem o grupă întreagă, că
mergem cu profesorul Nedelcu, că nu e nici o primejdie, că, în definitiv,
sunt băiat mare şi că s-au înscris şi din clasa a doua, a cedat şi ea61.
“Pe Constantin Nedelcu l-am cunoscut şi întâlnit prima dată în
primul an după Unirea de la Alba-Iulia, când eram student în anul 1919 la
Bucureşti şi venea printer tinerii bănăţeni sosiţi în capital României la studii,
sprijinindu-ne cu tot elanul şi dragostea sa de roman în nevoile noastre în
special cultural şi spiritual, ţinând cu noi şedinţe neoficiale şi improvizate ca
să ne dea lămuriri utile despre oamenii şi viaţa în Bucureşti, care ni se părea
la început cu aspect şi obiceiuri diferite de ale noastre de acasă din Banat.
Constantin Nedelcu era un bănăţean insufleţit şi îndrăgit de
provincial sa. M-am văzut după aceea de multe ori cu el. Iar în anul 1927,
când am intrat prima datăca deputat în Parlamentul României se întâlnea
regulat cu mine. Ulterior mi-a devenit colaboratoe la revista “Luceafărul” de
la Timişoara în anii 1935-1937, iar după aceea m-a ajutat în acţiunile noatre
cultural de la “Astra Bănăţeană” Constantin Nedelcu a fost un om admirabil,
de un vibrant entuziasm”.
“În ziua de 20 august 1967 eram tocmai în vizită la Mitropolitul
Banatului în biroul reşedinţei Inali Prea Sfinţiei Sale Dr. Nicolae Corneanu,
când a sunat telefonul. A fost o convorbire cu oficialităţi ecleziastice din
Bucureşti, mitropolitul Banatului insistând ca omul de cultură Constantin
Nedelcu decedat ieri să fie îngropat creştineşte şi cu toate onorurile
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bisericeşti, în pofida dorinţei exprimată anterior de acest valoros bănăţean ca
în caz de moarte să fie incinerat în crematoriu. La stăruinţa mitropolitului
Nicolae Corneanu, Constantin Nedelcu a fost înmormântat în cimitirul Belu
cu slujbă religioasă şi redat pământului românesc.
Prohodul din ziua înmormântării de la 22 august 1967 s-a oficiat de
preoţii parohiei, Nedelcu fiind ăn enoriaş credincios al bisericii.Slujba nu a
fost pompoasă, cu numeroşi participanţi, prieteni şi mai ales foşti elevi ai
profesorului62.

22 august 1967 slujba religioasă a înmormântării lui Constantin
Nedelcu în cimitirul Belu din Bucureşti
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statutului, filiala Timiş.
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Laurenţiu Oanea (1888–1970)
Noi considerații biografice1
Felicia Aneta Oarcea,
Complexul Muzeal Arad

Exponent al generaţiei de intelectuali ai
sfârşitului de secol XIX şi debutul următorului,
Laurenţiu Oanea a reprezentat cu demnitate
dezideratele unirii românilor, contribuind la
înfăptuirea Marii Adunări de la Alba Iulia. A
fost un om al epocii sale, care a continuat şi în
anii grei ai comunismului să îşi afirme propriile
ideile, manifestându-şi oprobiul faţă de
nonvalori. Educaţia aleasă, raporturile de
prietenie şi colaborare cu oamenii politici ai
vremii sale, au reliefat personalitatea puternică a
acestuia.
Născut pe plaiuri năsăudene, în 16/17
august 1888, la Sângeorz Băi (Sângeorzul
Românesc)2, din părinţii Pantelimon şi Pelagia,
1. Laurenţiu Oanea cu
de religie greco-catolică, i-a avut ca nași de
soţia
botez pe Vasile Măriuş şi soţia sa Saveta. După
ce a parcurs clasele primare, acesta, între anii 1899-1907, a urmat cursurile
Liceului grăniceresc „George Coşbuc” din Năsăud, ale cărui porţi s-au
deschis în 4 octombrie 18633. Conform unui raport publicat la sfârşitul
anului şcolar 1906-1907, Laurenţiu Oanea a finalizat cu calificativul „matur
cu eminenţă”4. Şi-a desăvârşit cariera profesională între anii 1907-1911, la
universităţile din Cluj, Budapesta, Graz şi Viena, studiind dreptul. Până în
1
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1919, a practicat avocatura la Târgul Mureş, apoi a cerut să intre în baroul
de avocatură al judeţului Ilfov.
S-a împlinit şi în plan familial, având doi copii5.
Încă din studenţie a publicat diverse articole în periodicele
transilvănene, apoi, din 1918, a scris unele cu conţinut juridic în Pandectele
Române. A continuat până la instaurarea regimului comunist să readucă în
atenţia cititorilor scrieri cu caracter istoric, unele fiind reeditate după 19906.
Ca intelectual de marcă şi apărător al poporului în calitatea sa de
avocat, s-a implicat activ în viaţa politică. Cunoscut pentru discreţie,
loialitate şi spirit combativ, a fost nominalizat de oamenii politici
contemporani lui să îndeplinească misiuni secrete care aveau menirea de a
4

Ioan Ghetie, Raportul al XLIV-lea despre Gimnaziul Superior Fundaţional din Năsăud
pentru anul şcolar 1906/1907, Bistriţa Năsăud, 1907, p. 73. Publicaţia se află în
patrimoniul Arhivelor Statului din Bistriţa Năsăud, nr. inv. 7245. Aducem mulţumiri dlui
Alexandru Dărăban.
5
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Alexandru Darăban, care, cu multă bunăvoinţă, mi-a expediat câteva fotografii cu Laurenţiu
Oanea.
6
Laurenţiu Oanea, „Constituirea Senatului Naţional Român din Comitatul Bistriţa Năsăud,
în Glasul Vremei, Bistriţa, 1918, nr. 1, p. 2; Idem, România şi Statul romano-catolic
unguresc din Transilvania, Bucureşti, 1932; Idem, Mesajul Tronului, 1935; Idem, „Am
semnat pergamentul Unirii” în Magazin istoric, Bucureşti, 1988, Anul XXII, nr. 12 (261),
pp. 16-19; Idem, „Am semnat pergamentul Unirii” în Pisanii Sângeorzene, Sângeorz-Băi,
2015, Anul IV, nr. 12(40), pp. 8-9; Idem, „Virtuţi năsăudene”, în Plaiuri Năsăudene,
Bucureşti, 1943, Anul I, nr. 2-3, 20 iulie-10 august, p. 1, 4; Idem, „Virtuţi năsăudene”, în
Pisanii Sângeorzene, Sângeorz-Băi, 2015, Anul IV, nr. 12 (40), pp. 10-12; Idem, „O
biruinţă maramureşeană”, în Plaiuri Năsăudene, Bucureşti, 1944, Anul II, nr. 17-18-19, 1
iulie 1944; Idem, „O biruinţă maramureşeană”, în Pisanii Sângeorzene, Sângeorz-Băi,
2015, Anul IV, nr. 9 (37), pp. 37-38; Idem, „Năsăudul şi-a făcut datoria”, în Plaiuri
Năsăudene, Bucureşti, 1943, Anul I, nr. 1, 1 iulie, p. 1, 7; Idem, „Năsăudul şi-a făcut
datoria”, în Pisanii Sângeorzene, Sângeorz-Băi, 2015, Anul IV, nr. 7(35), pp. 24-26; Idem,
„Publicistul şi istoricul graniţei năsăudene”, în Plaiuri Năsăudene, Bucureşti, 1944, Anul
II, nr. 14-15-16 (20 martie-20 mai), p. 3; Idem, „Publicistul şi istoricul graniţei năsăudene”,
în Pisanii Sângeorzene, Sângeorz-Băi, 2015, Anul IV, nr. 6 (34), pp. 18-19; Idem,
„Someşenii martiri şi biruitori”, în Plaiuri Năsăudene, Bucureşti, 1944, Anul II, nr. 11-12,
1-20 februarie, p. 3; Idem, „Someşenii martiri şi biruitori”, în Pisanii Sângeorzene,
Sângeorz-Băi, 2015, Anul IV, nr. 5(33), pp. 42-45; Idem, „Unirea Ardealului şi Partidul
Naţional-Liberal”, în Pisanii Sângeorzene, Sângeorz-Băi, 2014, Anul III, nr. 1 (17),
ianuarie, pp. 22-28; Idem, „Statul romano-catolic unguresc din Transilvania”, în Pisanii
Sângeorzene, Sângeorz-Băi, 2014, Anul III, nr. 2 (18), februarie, pp. 11-35; Idem,
„Răspunsul domnului profesor Nicolae Iorga”, în Pisanii Sângeorzene, Sângeorz-Băi,
2014, Anul III, nr. 3 (19), martie, pp. 11-18; Idem, „Năsăudenii şi Unirea Ardealului”, în
Plaiuri Năsăudene, Bucureşti, 1943, Anul I, nr. 8, 1 Decembrie, p. 1; Idem, „Năsăudenii şi
Unirea Ardealului”, în Pisanii Sângeorzene, Sângeorz-Băi, 2014, Anul III, nr. 12 (28),
decembrie, pp. 25-27.
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contribui la realizarea unităţii politice a românilor. El a fost delegat al
Comitetului Naţional Român din Ardeal, la Iaşi.
Apropiat al lui dr. Ştefan C. Pop şi al familiei sale, i s-a propus să
rămână în Arad pentru a contribui la organizarea evenimentului unirii. A
îndeplinit funcţia de secretar al Adunării de la Alba Iulia 7, după ce aşa cum
mărturisea „destinul m-a rânduit ca – după scăparea din internarea de la
Sopron din ani 1917-1918, după eliberare, să fiu lângă şi la dispoziţia
membrilor Marelui Consiliu Naţional, în calitate de curier, secretar, neobosit
executor al poruncilor primite şi al însărcinărilor luate asupra mea, de multe
ori cu periclitarea vieţii”8.
Laurenţiu Oanea a fost unul din cei opt notari ai Biroului Marii
Adunări Naţionale de la Alba Iulia. În această calitate, el a figurat în lista
celor 250 de membrii ai Marelui Sfat Naţional9.
Regretul profesor universitar dr. Vasile Popeangă, care, aşa cum am
amintit în rândurile de mai sus, a fost colaborator al lui Laurenţiu Oanea, a
editat, în anul 1978, manuscrisul acestuia, Delegarea mea la guvernul
român din Iaşi. Motivele care au provocat-o şi sarcinile primite10.
Dr. Laurenţiu Oanea a descris misiunea sa politică, ca delegat al
C.N.R.C., redând traseul şi obstacolele acestui drum. Aceasta a fost una
dintre delegaţiile trimise de Consiliul Naţional Român la guvernul de la Iaşi,
pentru a face cunoscute realităţile şi doleanţele românilor transilvăneni.
Celelalte două delegaţii, ambele plecate de la Arad, au fost cea condusă de
profesorul de teologie, viitorul mitropolit al Ardealului, Nicolae Bălan, o
alta de căpitanul Victor Precup, iar cealaltă formată din Gheorghe Crişan şi
Teodor Roxin11.
Fragmente din conţinutul documentului reliefează caracterul secret
al misiunii sale şi, totodată, importanţa demersului. „..., chiar în zilele de 1
şi 2 noiembrie 1918, m-am declarat gata, cu toate riscurile inerente, să îmi
asum sarcina de a trece Carpaţii în Bucovina şi de acolo să ajung cu orice

7

Lucian Predescu, Enciclopedia României Cugetarea. Material românesc oameni şi
înfăptuiri, Ediţie anastatică, Ed. Saeculum I. O., Ed. Vestala, Bucureşti, 1999, p. 610.
8
Dr. Laurenţiu Oanea, Unirea de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, București, 1964,
manuscris, p. 1.
9
Dan Demşea, „Laurenţiu Oanea”, în Magazin istoric, Bucureşti, Anul XXII, 1988, nr. 12
(261), pp. 16-17.
10
Dr. Laurenţiu Oanea, Delegarea mea la guvernul român din Iaşi. Motivele care au
provocat-o şi sarcinile primite, în Vasile Popeangă, „Anuarul Liceului Pedagogic Arad pe
anul şcolar 1977-1978”, Arad, 1978, p. 177-182.
11
Vasile Popeangă, Eparhia Aradului în perioada instituţionalizării culturii naţionale.
1807-1948, „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2006, p. 273-274.
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preţ la Iaşi, după ce în Bucovina voi transmite şi către factorii în drept
comunicările Consiliului Naţional Român din Transilvania”12.
Ajuns la Dej, a primit din partea lui Teodor Mihali, Alexandru
Vaida-Voevod şi Emil Haţieganu „... delegaţia necesară şi o scrisoare către
guvernul din Iaşi, verbal dându-mi-se instrucţiunile detaliate cu privire la
problemele de soluţionat, am plecat către Vatra Dornei”. După ce a ajuns la
Iaşi, el a „transmis adresa adusă de la Dej, dând tuturor factorilor de
conducere toate lămuririle necesare şi datele cerute, cu privire la situaţia din
Transilvania ...”13. S-a solicitat, de asemenea, ajutorul armatei române.
„În ziua de 14 noiembrie 1918, marele stat major ne-a pus la
dispoziţie două autoturisme militare şi un camion cu combustibil, iar din
partea guvernului au fost desemnaţi ca delegaţi speciali: Solomon Haliţa,
inspector general al învăţământului primar în timpul ministeriatului lui Spiru
Haret, originar din Sângiorz-Băi, jud. Năsăud, fost prefect de Iaşi în timpul
războiului 1916-1917, şi dr. Ioan Bordea, ofiţer voluntar ardelean, delegaţi
anume la Dej, ...”14.
Misiunea acestora era aceea de a menţine legăturile permanente între
guvernul de la Iaşi şi Reg. 1 de Grăniceri din Vatra Dornei cu Marele Stat
Major General al Armatei, dar şi de a culege informaţii despre posibilităţile
şi căile de aprovizionare a trupelor române care urmau a intra în
Transilvania. L. Oanea a notat următoarele: „Eu dădusem asigurări că în tot
cuprinsul Transilvaniei sunt asigurate posibilităţile de aprovizionare, dar
problema era prea importantă ca să nu fie examinată în faţa locului ...”.
Despre misiunea lui dr. Laurenţiu Oanea la Iaşi nu aveau cunoştiinţă
decât membrii Consiliului Naţional Român Central şi „..., toţi prietenii mei”,
fapt pentru care a dorit să rămână în anonimat cu scopul de a se putea
întoarce la Dej, Cluj şi Arad15.
Ajuns la guvernul refugiat la Iaşi, acesta a primit din partea lui Ion I.
C. Brătianu o scrisoare, datată joi 1/14 nov. 1918, adresată Consiliului
Naţional Român Central, din a cărei conţinut redăm următoarele:
Iaşi, Joi, 1 Noiembrie 1918
Cea mai sfântă aspiraţiune a neamului se îndeplineşte.
Peste suferinţele trecătoare, generaţiile vor râvni la zilele pe care
le trăim.
12

Dr. Laurenţiu Oanea, Delegarea mea la guvernul român din Iaşi..., p. 177-182.
Ibidem, p. 177.
14
Ibidem
15
Ibidem, p. 178-179; Complexul Muzeal Arad, Colecţia de Istorie, Fond Muzeu Oraş, nr.
inv. 2311, Aradul. Centrul acţiunilor naţional-revoluţionare din lunile oct. şi noiembrie
1918, manuscris, f. 2.
13
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Fără mirare am văzut că, despărţiţi în cele mai grele împrejurări,
ne-am regăsit cu aceeaşi simţire şi cu acelaşi gând.
Grabnic acum este stăpânirea încercărilor vrăjmaşe ale ungurilor,
ale anarhiei, ale demagogiei, prin organizaţie, prin propagandă, prin forţă.
Pentru organizare şi propagandă, temeiul este fireşte: UNIREA
DESĂVÂRŞITĂ A TUTUROR SUFLETELOR ŞI A TUTUROR
ŢINUTURILOR. TOŢI ÎN JURUL REGELUI, CARE ŢINE DRAPELUL,
SIMBOL AL ACESTEI UNIRI.
Dezvoltare larg democratică: reforme electorale şi agrare,
condiţiuni de viaţă pentru muncitorime care să le asigure legitimele lor
revendicări şi parte de folosinţă la rodul muncii lor.
Azi se grăbeşte trimiterea forţelor armate, precum s-a cerut.
Reamintim Preşedintelui Dv. Întâlnirea noastră de la Sinaia, după
ce fusese primit de Regele Carol, vă zic tuturor cu dragoste frăţească:
CREDINŢA NOASTRĂ NE-A MÂNTUIT. SĂ PĂŞIM ÎNAINTE CU
NECLINTITĂ ÎNCREDERE ÎN MENIREA NEAMULUI ŞI NEŢĂRMURIT
DEVOTAMENT ÎN SERVICIUL LUI.
(ss) Ion I. C. Brătianu16.
Dr. Laurenţiu Oanea şi-a continuat călătoria pe drumul de întoarcere
alături de căpitanul dr. Ioan Boeriu, ce s-a oprit la Turda, şi de locotenentul
Gavril Petri. După ce au fost reţinuţi două zile din cauza zăpezii mari la
Paşcani, au continuat călătoria spre Vatra-Dornei şi Bistriţa, apoi la Dej 17,
unde au fost aşteptaţi de membrii locali ai C.N.R.C., Teodor Mihali şi dr.
Alex. Vaida-Voevod. De la Dej, Oanea a plecat spre Cluj „…, mi-am
procurat o legitimaţie în limba maghiară din partea Consiliului Naţional
Maghiar din Cluj pentru Comisarul Guvernului Maghiar de la Budapesta din
Arad, dr. Varjassy Lajos”. Aici, a fost provocată o situaţie tensionată între
garda românească şi cea maghiară din cauza generalului comandant Siegler.
În timpul nopţii, acesta a plecat din Teiuş spre Arad. Iată ce relatează: „În
ziua de 19 noiembrie 1918, am sosit la Arad. Am tras de-a dreptul la
locuinţa şi biroul Preşedintelui Dr. Ştefan C. Pop, unde am rămas mobilizat
până în ziua de 30 noiembrie 1918”.
Ajuns la Arad, acesta consemna: „Am înmânat preşedintelui dr.
Ştefan C. Pop scrisoarea adresată dânsului de către Ion I. C. Brătianu, adusă
de la Iaşi şi i-am făcut un raport detaliat asupra însărcinărilor avute şi a
16

Dr. Laurenţiu Oanea, Mesajul Tronului, Unirea Ardealului şi Partidul Naţional-Liberal,
Discurs rostit la adresa de răspuns la Mesajul Tronului în şedinţa Senatului de la 17
decembrie 1934, Bucureşti, 1935, pp. 3-16.
17
„La Dej am raportat toate cele necesare aduse de la Iaşi pentru dr. Teodor Mihali şi dr.
Alexandru Vaida-Voevod.” (dr. Dr. Laurenţiu Oanea, Aradul. Centrul acţiunilor naţionalrevoluţionare, f. 2)
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îndeplinirii lor, informându-l şi cu privire la rostul şi misiunea delegaţiei
Guvernului român, rămasă la Dej18, condusă de Solomon Haliţă19”.
În urma raportului întocmit de dr. Laurenţiu Oanea, care a fost
analizat de dr. Ştefan C. Pop, preşedintele C.N.R.C., au fost întruniţi toţi
membrii într-o şedinţă în cadrul căreia urmau să fie luate măsurile necesare
ce se impuneau în realizarea actului unirii20.
Momentele unice, trăite la Adunarea de la Alba Iulia, le-a descris în
lucrările sale.
Ca urmare a activităţii politice asidue derulate în vederea realizării
actului unirii tuturor românilor din 1918, Laurenţiu Oanea a îndeplinit
funcţia de deputat de Năsăud în anii 1919 21, 1920, 1926, 1927 şi cea de
senator în anul 1931.

2.
Laurenţiu Oanea (în dreapta) 3. Casa lui Laurenţiu Oanea (Sângiorz Băi)
18

Dr. Laurenţiu Oanea, Aradul. Centrul acţiunilor naţional-revoluţionare, f. 2-3.
Solomon Haliţă (1859, Sângiorz Băi, Bistriţa Năsăud-1926, Sângiorz Băi) - a studiat în
Năsăud şi Viena, activând în cadrul societăţii „România Jună”. După finalizarea studiilor
universitare, în anul 1883, a fost profesor la Dorohoi, Galaţi şi Bârlad, unde a fondat revista
„Gh. Lazăr” (1887-1889). La Galaţi a înfiinţat „Asociaţia corpului didactic”. A fost, apoi,
numit de către Spiru Haret, inspector al învăţământului. După ce, în 1905, a fost transferat
la Iaşi, în noiembrie 1918 a dat sprijin delegaţiei Consiliului Naţional Român, condusă de
Nicolae Bălan şi căpitanul Victor Precup. (Alexandru Dărăban, Solomon Haliţă. Om al
epocii sale, Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Alexandru Dărăban, pp. 13-76;
Vasile Popeangă, Şcoala românească din Transilvania în perioada 1867-1918 şi lupta sa
pentru unire, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1974, p. 127.)
20
Dr. Dr. Laurenţiu Oanea, Delegarea mea la guvernul român din Iaşi... p. 179-182; Idem,
Aradul. Centrul acţiunilor naţional-revoluţionare, f. 3-4.
21
Faptul că a îndeplinit funcţii politice la Bucureşti, după 1918, reiese şi din telegrama
adresată lui Al. Vaida Voevod, la 5 martie 1919.
19
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Discursul rostit în Parlamentul României cu prilejul aniversării Marii
Uniri vibrează peste timp. El a fost publicat de prof. univ. Gheorghe Sbârnă.
Din acesta desprindem menirea unirii, care „completează cununa unităţii
naţionale”, iar România „a fost răscumpărată cu suferinţe de veacuri şi botezate
cu sângele celor 800.000 morţi pe culmile Carpaţilor”. Îşi încheie cuvântarea
subliniind „... să rugăm Providenţa să ne întărească credinţa în destinele acestui
neam, să ne înalţe inimile pentru a înlătura dintre noi toată vrăşmăşia şi
neînţelegerile dintre fraţi, ...”22.
Dr. Laurenţiu Oanea a fost desemnat, în anul 1930, preşedinte al
Uniunii Foştilor Întemniţaţi şi Internaţi din Motive Politice.
Calitatea sa de senator de Năsăud îl va obliga să intervină în procesul
intentat ieromonahului Bâznog, care înființase o biserică ortodoxă pe pământul
părinților săi, din Sângiorz-Băi. Laurenţiu Oanea a înaintat o petiție Consiliului
Național Bisericesc și Episcopiei Ortodoxe din Cluj, în 4 februarie 1932.
Acesta sublinia „...mă văd nevoit să vin în sprijinul ieromonahului Ioan
Ioachim Bâznog, inițiatorul cultului ortodox, şi nu numai, din această comună,
aflat în judecată cu Parohia Ortodoxă din Năsăud. ... În interesul bine priceput
al Bisericii și al propagandei necesare, în interesul Ortodoxiei, aş recomanda cu
căldură ca Episcopia din Cluj să lase funcţiunea de administrator parohial pe
ieromonahul Ioachim Bâznog, în baza drepturilor deja acordate şi ca
recunoştinţă pentru zidirea bisericii şi achiziţiile făcute de domnia-sa. ...” 23.
În anul 1967, dr. Lurenţiu Oanea, în calitate de colaborator al
Institutului de Ştiinţe Istorice şi Sociol-Politice de pe lângă Comitetul Central al
Comitetului Central al P.C.R., a înaintat conducerii Liceului din Sângiorz-Băi
un memoriu în care sublinia importanţa activităţii în domeniul învăţământului a
lui Solomon Haliţă şi că instituţia şcolară ar trebui să îi poarte numele. La acel
moment, demersul nu a avut rezultatul scontat 24.
Potrivit certificatului de deces, nr. 459, din 1970, dr. Laurenţiu Oanea sa stins din viaţă în 29 martie 1970, la Bucureşti.
Chiar dacă a locuit în subsolul propriei sale case, singur, în condiţii
insalubre, a închis ochii cu o împăcarea propriului sine cu evenimenţialul
politic şi cotidian. Harul scriitoricesc l-a ajutat să supravieţuiască într-o lume cu
valori mediocre.
Aniversarea centenarului Marii Uniri din 1 Decembrie 1918 de la Alba
Iulia constituie momentul oportun de a supune atenţiei noastre pagini din istoria
trăită.
22

Gheorghe Sbârna, Marea Unire în Parlamentul României, Ed. Cetatea de Scaun,
Târgovişte, 2007, p. 134.
23
Alexandru Dărăban, Pagini de ortodoxiei sângiorzană, Editura Mega, Cluj-Napoca,
2018, p. -176-181.
24
Solomon Haliţă, op. cit., p. 78; Arhiva Liceului „Solomon Haliţă”, document nr. 90078,
din 1 august 1967.
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Nicolae Table
și Convocarea la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Petru Opruţ,
Voislava, Judeţul Timişoara

Personalitate de seamă a culturii şi vieţii politice din perioada
interbelică Nicolae TABLE s-a născut în satul Măru1, judeţul CaraşSeverin, la 19 februarie 1897, a făcut şcoala elementară în satul natal, după
care a continuat la liceul maghiar din Caransebeş, de unde după terminarea a
4 clase a fost admis la şcoala normală de învăţători din Kiskunfeleg-haza, pe
care a terminat-o în iunie 1916.
Solicitând numirea sa de învăţător în satul său natal, a fost refuzat
dat fiind în vigoare atunci legea Apponyi care a format un cordon în jurul
frontierei cu România, în care trebuiau numiţi numai maghiari, cu scopul
desnaţionalizării românilor. Nerealizarea idealului său, de a fi misionar
cultural în satul în care s-a născut, l-a determinat să continue învăţătura mai
departe, dă diferenţa la liceul din Timişoara unde a luat şi bacalaureatul,

1

Numele satului apare pentru prima dată într-un document din anul 1387 al regelui
Sigismund al Ungariei, prin care acesta donează o moșie din Almafa familiei Bogdan de
Mîtnic. În anul 1913 se maghiarizează toate numele comunelor din Banat, devenind Almafa
pînă în anul 1918 data făuririi României Mari, când revine la numele Măru. Prin legea de
arondare a teritoriului României, Măru devine sat component al comunei Zăvoi.
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după care s-a înscris la Universitatea din Cluj, Facultatea de drept, unde în
anul 1925 a luat doctoratul în drept2.
În februarie 1934 a fost numit secretar general al Primăriei
Municipiului Timişoara, unde a funcţionat până la 1 mai 1941 când s-a
pensionat pentru caz de boală3. În perioada 11.01.1938 - 17.02.1938,
Nicolae Table a fost Primarul Timişoarei.
În Monografia satelor Măru și Poiana Mărului (manuscris), juristul
dr. Nicolae TABLE descrie participarea la Marea Unire de la Alba Iulia din
1918, într-un mod original și cu devotamentul unui român adevărat. Cum
descrie în paragraful ce va urma, delegația de la Măru a plecat spre Alba
Iulia „...purtînd un drapel național“, acest lucru spunându-ne că în preajma
și în timpul Marii Uniri din 1918 toți românii din toate părțile țării utilizau
tricolorul național românesc4. Dintre toate însemnele tricolore de atunci,
insigne, steaguri, panglici, o semnificație aparte a dobândit-o drapelul
românesc.
Manifestările din anul 1918, i-a determinat pe români să se
organizeze pentru a prelua puterea în Transilvania, odată cu destrămarea
monarhiei austro-ungare. După realizarea Declarației de la Oradea, citită în
parlamentul maghiar de Alexandru Vaida-Voievod, s-a înființat Consiliul
Național Român Central și gărzile naționale, cu scopul de a menține ordinea
și de a impune administrația românească în Translivania. La cererea
Consiliului Național Român Central, în toate satele din Transilvania s-au
format consilii locale și gărzi naționale locale5.

Familia
2

Ion Traia, Nicolae Table, în periodicul „Glasul Voislovei“, Nr. 11, Anul VI, 2017, p. 10.
Ibidem.
4
Augustin Mureșan, Ioan Popovici, Drapelul Gărzii Naționale Române din Cuvin (1918),
în Administrație românească arădeană. Studii și comunicări din Banat – Crișana. 95 de
ani de la Marea Unire, (Coordonatori Doru Sinaci, Emil Arbonie), Volumul VII, „Vasile
Goldiş“ University Press, Arad, 2013, p. 332.
5
Ibidem, p. 337.
3
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lui Table Nicolae din Măru, în port naţional romînesc tradiţional
în luna Septemvrie 1915

Dela stînga la dreapta:
Mărie soră de 24 ani, Tata Nicolae de 62 ani, Eu autorul monografiei
Nicolae de 18 ani, Nepotul Nicolae de 9 ani, Isac, Mama Şofronia de 45
ani, Sora Ecaterina de 27 ani măritată Isac. „Trei generaţii“.

Nicolae Table povestește în monografia6 satului natal, despre
evenimentele de la 1918:
„Consiliul Național Romîn a plecat și cu delegații Partidului Social
Democrat, întrunit în Arad în casa lui Cicio Pop luptător naționalist,
lansează apelul convocării Marei Adunări Naționale la Alba Iulia pe ziua
de 1 decembrie 1918, a poporului romîn din Ardeal, Bănat și părțile
ungurene, care să-și autodetermine soarta de viitor, conform condițiilor
păcii impuse de președintele american Wilson, autodeterminarea
popoarelor din imperiul austro-ungar.
6

Dr. Nicolae Table, Monografia satelor Măru și Poiana Mărului – manuscris, Timișoara,
1980.
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Sfatul Național al comunei Măru deleagă la acea Mare Adunare,
pe următorii: Gheorghe Popovici preot, Nicolae Table învățător, Sinesie
Țunea plugar și Iova Bistrean cantor bisericesc.
Delegații au plecat în ziua de 30 noemvrie 1918, în sania trasă de
caii împodobiți cu tricolorul național și purtînd un drapel național, pînă în
gara Cireșa, unde a sosit trenul special plecat din Caransebeș sub
conducerea venerabilului protopop al Caransebeșului și Președintele
Sfatului Național de acolo Andrei Ghidiu, care a colectat pe tot parcursul
pînă la Alba Iulia pe toți delegații satelor, unde am ajuns în seara zilei de
30 noemvrie. În gară fiind primiți de organizatorii Adunării am fost poftiți
la Hotelul Dacia unde ne aștepta Iuliu Maniu, președintele Consiliului
Național, să ne vorbească, care într-o documentată cuvîntare ne-a arătat
scopul adunării: Unirea cu Țara Mamă și deci făurirea Romîniei Mari
după care am tînjit secole dearîndul.
A doua zi, 1 decembrie 1918 dimineața s-au întrunit delegații
speciali aleși pe circumscripții electorale și reprezentanți ai diferitelor
asociații și instituții, pentru a formula hotărîrea de unire, care a fost apoi
prezentată dela trei tribune de către Episcopul ortodox Miron Cristea,
episcopul unit Hosu și delegatul social-democrat Jumanca, celor de peste
100.000 de romîni adunați pe Cîmpia Libertății. Aceștia într-o însuflețire și
înfrățire au aclamat unirea pe veci a romînilor în formarea Romîniei Mari.
Delegații Mărului reîntorcîndu-se acasă au depus drapelul în
biserică, să rămînă dovadă a participării satului la marele act al unirii.
În ziua de 4 decemvrie 1918 preotul Gh. Popovici a făcut în biserică
o amplă expunere în fața lumii adunată despre cele petrecute la Alba Iulia,
transmițînd în cuvinte emoționante hotărîrea de unire a tuturor romînilor în
Romînia Mare și că de acum înainte sîntem liberi în țara dulce romînească.
După această manifestare a bucuriei reîntregirii neamului nostru sa înscris în istoria satului Măru și o pagină tragică, după cum urmează: în
satul Măru s-a stabilit prin anul 1874 familia de evreu Fishl Geza
comerciant și birtaș. Această familie a dominat viața comercială și politică
a satului, exploatînd docilitatea sătenilor, s-a îmbogățit în văzul tuturor și
acel Fishl Geza s-a creiat relații cu toate autoritățile ungurești, cari în anul
1912 l-au făcut primarul comunei Măru, contrar protestelor oamenilor de
vază ai satului. În această calitate însă a inițiat și construit actuala clădire
a școlii, după toate cerințele moderne, pe locul vechii școli din lemn
construită în 1778, învechită. Sătenii doreau construirea școlii pe locul
numit „Corcel“, unde este teren pentru joaca copiilor. Îmi spunea
regretatul meu tată care a fost susținătorul acestei soluții, că Fishl Geza a
construit pe vechiul loc al școlii, care nu avea teren suficient pentru joaca
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copiilor, cu scopul ca să poată vinde pentru lărgirea spațiului, imobilul său
din strînsa vecinătate a școlii. Deși ideea atunci ascunsă a lui Fischl G.
părea dăunătoare intereselor comunei, acum în situația în care ne găsim cu
lucrurile evoluate, privit acel plan-interes, dacă s-ar fi realizat, azi școala
ar avea un teren mare, pe care s-ar putea face laboratoare, teren de sport,
parc, grădină de legume, etc.
Fischl Geza căruia ia căzut în vara anului 1914 în primele lupte
băiatul său avocat tînăr și sublocotenent, a plecat din Măru la Timișoara,
lăsînd în locul lui pe ginerele său Schatelez. El apoi s-a internat într-un
sanatoriu din Viena, unde a și decedat. Schatelez cu soția sa Sara n-au fost
prea simpatizați de săteni, așa se explică, că în noaptea de 4 decembrie
1918 spiritul revoluționar pătrunzînd și în satul Măru, mulțimea înfuriată a
devastat casa cu prăvălia și birtul lui, din care Sara a scăpat fugind pe
fereastră, la vecini. În schimb a căzut jertfă sluga credincioasă romînul
Trifu Nicolae, care nevoit să cedeze mulțimii înfuriate să deschidă ușa
ferecată, a fost împușcat prin ușă, fără intenție. Dîndu-se seama despre
gravitatea cazului, s-a raportat Cons. Naț. Caransebeș, luîndu-se toate
măsurile pentru întărirea gărzii naționale cu elemente tinere. Clipe grele
pentru conducătorii mulțimii în astfel de împrejurări, cînd trebuie să se
contopească iubirea, prudența cu severitate în fiecare clipă.
După întărirea gărzii sub conducerea energicului sergent Table
Dumitru, care a primit dispoziția președintelui ca să folosească arma față
de oricine, dacă-l vor ataca și nu se vor supune ordinei, spiritul s-a potolit,
intrînd totul în făgașul normal.
Soarta însă a voit, ca prin fărădelegile diplomației, Bănatul a mai
stat vreo 8 luni în nesiguranța alipirei la țara mamă. În acel interval au
intrat, ca trupe aliate cele sîrbești în Caransebeș sprijinind alipirea
întregului Bănat la Voivodina lor. În fruntea județului se afla șovinistul
maghiar Isekuz, care a dat călăuză sîrbii pe jandarmii unguri concentrați
din sate în Lugoj.
Evreul Schatelez voind să se răzbune pentru devastările gospodăriei
lui, cumpărînd cu bani pe comandantul sîrbilor Panta Sveici de profesie
zidar, a reușit să obțină un pluton de 40 soldați însoțiți de 20 jandarmi
maghiari, cu cari în 22 decembrie 1918 duminecă în zorii zilei satul a fost
înconjurat sub comanda Lct. Gheorghe Popovici fiu de preot din Valea
Timocului.
Primul deținut a fost președintele Consiliului Național Gh. Popovici
care escortat între baionete a fost predat Căpt. de jandarmi Gașpary, care
la întîmpinat cu cuvintele „astăzi s-a isprăvit cu viața“ la cari cuvinte un
jandarm ungur ripostează „pentru acestea trebuie ștreangul“. Pînă la ziuă
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toți trecuții pe lista evreului au fost ridicați și aduși la școală, bănuiți cu
împușcarea lui Trifu și devastarea casei și puși sub pază cu mitraliera gata
să tragă.
Interogatoriul a ținut pînă seara. Primul interogat a fost învățătorul
Table Nicolae, azi pensionar în Timișoara subcomandant al gărzii
naționale și ultimul preotul Popovici. Aceștia neavînd nici un amestec cu
dezordinele din sat, li sa imputat participarea la Marea Adunare Națională
dela Alba Iulia și manifestarea naționalistă pentru unirea cea mare.
În această situație grea în care ne găseam, am avut ajutorul fostului
șef de post din Măru cu numele Popovici de origină romînă din părțile
Făgetului, cu care am avut relații bune și înainte, care venea din cînd în
cînd să mă informeze despre mersul anchetei și a celor ce se proiecta. Așa
am găsit, că s-a proiectat că seara să ne escorte acasă sîrbii și pe la spate
să ne împuște. Dat fiind, că în acel timp toate cazanele de fiert țuică
funcționau și soldații sîrbi le-au vizitat des, primind țuică pînă s-au îmbătat,
devenind apoi foarte agresivi, așa că Comandantul lor Lct. Popovici a
ajuns să se desbrace de mantaua de ofițer și să le spună: luați-o voi și
comandați voi, dacă nu ascultați de mine. După această scenă, văzută de
mine, s-au mai potolit, dar exista totuși pericolul din partea lor a
împușcării noastre. Căpitanul de jandarmi Gașpary, avînd încă simțul
răspunderii și a legalității, ca să prevină o dramă a dispus, ca la fiecare
escortă a sîrbilor să fie însoțitor un jandarm ungur, căruia i s-a dat ordin
să împiedice orice abuz a soldaților sîrbi.
Seara am fost conduși la casele noastre, în aceste condiții, fără să ni
se întîmple ceva, iar pe cei la domiciliul cărora s-au găsit obiecte furate din
gospodăria evreului, au fost reținuți pînă dimineața în școală și a doua zi în
6 sănii au fost transportați la procuratura Caransebeș, de unde au fost
eliberați de valorosul avocat naționalist Dr. Murariu, care și-a făcut
datoria sprijinit de Comitetul Național din Caransebeș.
Pentru aceste suferințe locuitorii satului Măru au fost reabilitați,
instalîndu-se prefect la Lugoj Dr. Dobrin, un vechi luptător naționalist și sa introdus administrația și justiția romînă, desăvîrșindu-se astfel unirea cu
țara mamă, moment de veacuri așteptat.
Am narat evenimentele istorice de mai sus, fiind participant
personal la desnodămîntul lor, pe cari le-am complectat cu însemnările
fostului preot Gh. Popovici, participant și el la evenimente, transmise prin
Ionel Munteanu“.
Ultima activitate publică a fost în funcţia de Consilier juridic la
Cooperaţia de Consum Timişoara de unde s-a pensionat în anul 1967. În
anul 1980 scrie o bogată monografie a satelor Măru şi Poiana Mărului,
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regretând că nu poate să o tipărească pentru a face cunoscută bogata lor
istorie şi cultură. În anul 1983 decedează şi este înmormântat în cimitirul din
satul natal Măru.
Acum, la Centenarul Marii Uniri 1918 – 2018, când scriu acest
articol spun cu mândrie că românul Nicolae TABLE a luptat pentru apărarea
gliei străbune și a naționalității noastre, împreună cu ceilalți români,
deoarece numai cu această mentalitate de luptători au intrat în țara întregită.
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24 aprilie: 99 de ani de la executarea notarului erou din
Vârfurile, Gheorghe Ionescu
Andrei Ando,
Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad

 Judecat, condamnat şi executat în patru ore.
 Şi-a săpat singur groapa, sub privirile sătenilor.
 Exhumat după patru luni şi înmormântat la Cimitirul Eternitatea,
din Arad.
 Ideea lui Traian Mager, înfiinţare pe lângă unul dintre Căminele
Culturale din regiunea Hălmagiului a unui muzeu care să prezinte
ideea luptei din Munţii Apuseni – o utopie...
În ajunul Paştelor Morţilor s-au împlinit 99 de ani de la dramatica
trecere în nefiinţă a unuia dintre eroii Aradului şi ai României, personalitate
respectată şi apreciată în epocă, dar dispărută total din conştiinţa publică
actuală – notarul Gheorghe Ionescu. Viaţa sa aventuroasă, idila uneia dintre
fiicele sale cu moştenitorul tronului austro-ungar, au fost subiectul unui
roman istoric romanţat. La fel de bine ar putea deveni, însă, scenariul unei
pelicule de succes despre una dintre cele mai frământate şi delicate perioade
ale istoriei noastre moderne. Într-o societate care îşi minimalizează valorile,
dacă nu chiar le ignoră şi le uită pentru totdeauna, evocarea martiriului lui
Gheorghe Ionescu este indispensabilă pentru sănătatea conştiinţei noastre
publice.
O familie românească cu rădăcini profunde
Familia Ionescu ar fi avut un fiu, Simion, care ar fi ajuns preot în
Semlac pe la mijlocul secolului XVIII şi căruia i-ar fi urmat la parohie fiul
său Petru, trecut în neființă în 1812. Din această familie s-ar trage Maria
Ionescu, măritată cu preotul Ioan Rusu, parohul bisericii catedrale din Arad
în perioada 1862-1886 şi directorul Institutului Teologic din Arad (lui i se
datorează traducerea Istoriei sârbe scrisă de arhimandritul Jovan Rajiǽ,
publicată la Viena în 1794-95 şi traducerea fabulelor lui Dimitrie
Ţichindeal, tipărite de Obradovici în limba sârbă). „În familie au fost
consilieri imperiali la Viena (Petru Ionescu), deputaţi în Dieta Ungariei
(Dumitru Ionescu, Lazăr Ionescu), primul director al Colegiului Moise
Nicoară după 1918 (Nicolae Mihulin), protopopul Aradului (Vasile Beleş,
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soţul Sofiei Ionescu), prim preşedintele Tribunalului Brad (Sever Barbură),
director de bancă (Adrian Ganea). Alţi membri ai familiei au avut şi ei
relaţii sonore de rubedenie: Maria, măritată cu Dumitru Ciorogaru, a fost
mama viitorului episcop Roman Ciorogaru; dar şi o altă doamnă, mama
avocatului şi scriitorului Tiberiu Vuia (m. 1975), fost preşedinte al
Asociaţiei Ziariştilor şi Publiciştilor din Arad, vicepreşedinte al Asociaţiei
Scriitorilor Români din Banat. Majoritatea descendenţilor familiei Ionescu
din Semlac a lucrat în parohii şi şcoli, fiind astfel vorba, iată, despre o
veritabilă dinastie românească pusă în slujba culturii şi spiritualităţii
româneşti. Muzeograful Rodica Colta constată că „înrudirile familiei
Ionescu se întind numai până la Unire pe şase generaţii iar alianţele
matrimoniale încheiate acoperă o arie largă de oameni care s-au susţinut şi
au luptat împreună pentru un ideal”1.
IONESCU GHEORGHE, notar în Vârfurile, jud. Arad, plasa
Hălmagiu, s-a născut în 1852, la Semlac, din tată preot. A încetat din viață
ca Martir al Neamului la data de 24 aprilie 1919, când a fost executat în
Ungaria sub acuzaţia de spionaj pentru România Mare. A fost căsătorit cu
Rozalia Costina, din Hălmagiu, cu care a avut copii: Lucreţia, măritată cu
dr. Eugen Barbul, director adjunct al Bibliotecii Naţionale din Budapesta,
ulterior director al Bibliotecii Universitare Cluj (copii: Nicolae Barbul,
avocat, Bucureşti; Gheorghe Barbul) şi Mărioara, măritată cu Teodor
Baniciu, decedeat în 1925 (copii Gheorghe şi Teodor), măritată apoi cu dr.
Paul Bărbăteiu, preşedintele Tribunalului Cluj (copil: Maria-Ligia). Alţi
copii ai familiei Rozalia şi Gheorghe Ionescu au fost Valeria, Valer,
Gheorghe, Melania.
În lucrarea „Aspecte din Munţii Apuseni, Contribuţiuni la istoria
unirii 1918-1919, Jurnal”2, Traian Mager face o amplă trecere în revistă a
mişcării de rezistenţă din Ţinutul Hălmagiului. Cercetătoare Rodica Colta
constată că patru pagini ale acestei monografii-document sunt dedicate
istoriei notarului Gheorghe Ionescu, mai exact rectificării unor informaţii
false, „care fie îl creditau pe martir cu merite necuvenite, fie îi minimalizau
martiriul, fie duceau evenimentele către un fapt divers derizoriu, nedemn de
sfârşitul tragic al unui erou3”.
1

Elena Rodica Colta, Reţeaua de rudenie a intelighenţiilor româneşti – o formă de întărire
a identităţii naţionale în imperiu, în Simpozion - comunicãrile celui de-al XXI-lea
simpozion al cercetătorilor români din Ungaria Giula, 2012 (Budapesta, 26–27 noiembrie
2011), p. 96, disponibil la adresa: http://mariaberenyi.hu/Simpozion%202012.pdf
2
Traian Mager, Aspecte din Munţii Apuseni. Contribuţiuni la istoria Unirii.1918-19, vol.
IV, Tiparul Tipografiei Diecezane, Arad, 1936
3
Elena Rodica Colta, op. cit, p. 97.
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Unirea este apărată de centre de rezistenţă armată la Vârfurile
şi Hălmagiu
Din documentul privind organizarea Gărzilor Naţionale Române din
Ardeal, în luna noiembrie 1918, reţinem că „în vreme ce se ducea lupta
împotriva acţiunii de la Cluj, la Arad se constitue factorul politic al
Ardealului, organizându-se de aci Consiliile şi Gărzi Naţionale. Avem:
Consiliu şi Gardă de Secţie (corespunzând plasei sau ţinutului) şi Consiliul
şi Garda Judeţeană. În teorie, Consiliul se îngrijeşte de înfiinţarea şi
susţinerea Gărzii, al cărui comandant este numit de către «Comandantul
Suprem al Gărzilor Naţionale Române din Ungaria şi Transilvania”, care
este maiorul Alexandru Vlad, cu reşedinţa în Arad. În practică, însă, –
organizarea Consiliilor şi Gărzilor a pornit, mai peste tot, din iniţiative
locale, centrului rămânându-i însărcinarea onorifică să confirme lucruri
împlinite. Consiliul înfiinţa, dispunea şi se îngrijea de susţinerea Gărzii, cu
scop de poliţie; dar au fost cazuri; între acestea şi cazul de la Hălmagiu,
când comandamentul Gărzii s-a impus de sine: înfiinţând şi susţinând unităţi
armate, cu scop combativ; provazând totodată şi întreaga administraţie a
Secţiei (ţinutului)4”.
La Vârfurile s-a înfiinţat şi a activat un centru puternic de rezistenţă
împotriva atacurilor trupelor maghiare. Acest centru a cuprins și comuna
Hălmagiu. Garda din Hălmagiu a confiscat armamentul local de la jandarmii
maghiari și a devenit astfel bine înarmată. Ca fiecare gardă românească,
avea o mare determinare și o mare mobilitate, o disponibilitate la deplasare
și acțiuni imediate. Ea a protejat populaţia Hălmagiului în această perioadă
dificilă, în care reașezările administrative și politice de după Marea Unire au
determinat turbulențe interetnice. Este simptomatic pentru atmosfera
timpurilor că sub coordonarea Consiliului Național Român se desfășurau
raiduri aeriene în zonă și se făcea uz de armament.
Hălmagiu şi regiunea sa, cu precădere localitatea Vârfurile, au jucat
un rol important în economia mişcării armatei româneşti. Revenim cu
această precizare pentru a înţelege faptul că persoana cea mai importantă din
comună, notarul român Gheorghe Ionescu (în vârstă de 67 de ani) era
implicit considerată elementul cel mai duşmănos în relaţia cu structurile
militare, administrative şi politice ungare. Avea să plătească tribut de sânge
şi să piară, condamnat la moarte şi executat în regim de urgenţă.
Gheorghe Ionescu face parte dintr-o elită românească de preoţi, dascăli,
notari, proaspăt cristalizată, întinsă pe generaţii succesive, cel mai adesea
unită prin legături de familie, prin alianţe de acelaşi rang şi nivel cultural,
4

Traian Mager, Aspecte din Munţii Apuseni (…).
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care a preluat şi susţinut tema culturii, a libertăţii româneşti în imperiul
austro-ungar.
În studiul „Reţeaua de rudenie a intelighenţiilor româneşti – o formă
de întărire a identităţilor naţionale în imperiu”, Rodica Colta trece în revistă
arborele genealogic stufos al familiei Ionescu, pornind de la o oarecare
văduvă Ionescu, refugiată în anii 1700 la Semlac, din Muntenia5.
Moştenitorul tronului habsburgic, îndrăgostit de fiica notarului
din Vârfurile
Traian Mager notează în Jurnalul său: „Notarul Gheorghe Ionescu
era o personalitate binecunoscută prin faptul că, deşi se găsea în slujba
statului, el întreţinea, în mod indirect, legături cu cercuri politice româneşti.
Faima notarului Ionescu o răspândeau cele două fiice ale sale, Melania şi
Lucreţia, de o sclipitoare inteligenţă şi frumuseţe fizică, a căror apariţie
fermecătoare pe la întrunirile naţionaliste stimula avântul tineretului
luptător, mai mulţi colaboratori ai ziarului „Tribuna”, în frunte cu marele
poet Octavian Goga6”.
În 10-13 iulie 1909, prin intervenţia Marilinei Bocu, soţia lui Sever Bocu,
Melania Ionescu este primită la Curtea Regală română, unde este prezentată
acolo ca reprezentantă a românilor aredeleni în cadrul vizitei arhiducelui
Franz Ferdinand, moştenitorul tronului Habsburgic. Atenţia tandră a
arhiducelui față de frumoasa Melania Ionescu este germenul romanului
istoric „Indrăgostirea unui Hasburg, etc.” de Rusu Abrudeanu7.
La 6 octombrie 1911, Melania moare din cauza meningitei. Sora ei,
Lucreţia, se mărită cu dr. Eugen Barbu, subdirector la biblioteca statului din
Budapesta.
La izbucnirea Revoluției Crizantemelor, când întregul ținut este
devastat de gloatele dezlănțuite, Lucreţia se află în casa părintească de la
Ciuciu şi pentru protejarea gospodăriei organizează o mișcare de rezistență
fomată din vechii săi colegi de școală. Tot ea este cea care arborează,
împreună cu aceștia, drapelul românesc în localitate, găsit în podul bisericii.
Jandarmii maghiari sunt dezarmaţi şi alungați din localitate, în după-amiaza
zilei de 3 noiembrie 1918, sâmbătă, zi de târg la Hălmagiu, cu mare
aglomerare de oameni însuflețiți de vestea căderii monarhiei și a instaurării
republicii în teritoriile ungurești. În data de 4 noiembrie se înfiinţează
5

Elena Rodica Colta, op.cit., p. 63.
Traian Mager, Ținutul Hălmagiului, monografie (reeditare), Editura Corint Books, 2017.
7
I. Rusu Abrudeanu, Îndrăgostirea unui habsburg de o frumoasă româncă din Ardeal,
Cartea Românească, Bucureşti, 1928.
6
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Garda Secţiei în Hălmagiu. Lucreţia se întoarce la Budapesta, unde
evenimentele se precipită, în urma asasinării fostului premier Tisza Istvan,
strâns legat de teritoriile arădene.
Tulburări din pricina Cooperativei de fiert rachiu
În Ciuciu, ca în întregul comitat, au fost mai târziu grave tulburări
sociale. Unele dintre ele (majoritatea) sunt determinate de situația
economică precară a populației, și nu doar cea română. La nivelul
comitatului aproape că nu există localitate care să fie scăpat în liniște de
Revoluția Crizantemelor. De la Pecica la Târnova, de la Șimand la Gurahonț
sau Chișineu Criș, este nevoie de intervenție militară de la Arad pentru
calmarea spiritelor. Sunt devastate gospodăriile nobiliare, magazinele
alimentare, beciurile cu vin, birturile sătești. La Pecica se înregistrează
câteva decese din cauza cazurilor de comă alcoolică8.
Nici Ciuciu nu scapă fără incidente memorabile. Aici, evenimentele
se precipită din pricina cooperativei centrale de fiert rachiu, realizată în
timpul războiului pentru alimentarea armatei. În depozitele sale sunt stocate
mari cantităţi de prune rechiziţionate din întreaga regiune. Oamenii, pentru
care fiertul țuicii reprezintă una dintre sursele importante de venit, atacă
depozitul cooperativei și cer să li se restituie prunele confiscate. Împărţeala
este haotică, fiecare caută să își însușească o cantitate cât mai mare. Este
nevoie de intervenția Gărzii Centrale din Hălmagiu pentru aplanarea
conflictului, dar numai după câteva zile, când populația locală se mai
liniștește. „Odată, la cererea disperată a notarului, a trebuit să alergăm cu
mitraliera la Ciuciu, pentru a impune ordine între satele puse pe încăerare,
alegându-se soluţia ca prunele să fie vândute şi să se împărţească banii.
Adevărul istoric este că în luptele cu trupele maghiare a operat numau Garda
Centrală, adică Legiunea din Hălmagiu. N-a participat nici o Gardă rurală,
deci nici Garda din Ciuciu, care dealtmiteri nu mai era cea veche, înfiinţată
în 3 noiembrie şi aparţinea chiar de a doua zi comandei centrale din
Hălmagiu9”.
Atacul împotriva mirenilor şi jefuirea notariatului
Traian Mager relatează un episod al represaliilor armatei maghiare,
care nu numai că se îndreaptă împotriva populației civile, dar și profanează
unul dintre cele mai sfinte ceremonii, nunta. Incindentul îl determină pe
notarul Ionescu să ia în serios amenințarea vremurilor și să caute să se
refugieze la ginerele său, în inima Ungariei, la Budapesta. „Nefiind implicat
8
9

Colecția Ziarului Aradi Hirlap, noiembrie 1918.
Traian Mager, Ținutul Hălmagiului (...).
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în atacul asupra ungurilor, notarul Ionescu nu s-a refugiat cu noi la Brad,
sub protecţia armatei române; ci ştiindu-se nevinovat şi crezând că are de-a
face cu trupe disciplinate, a tămas pe loc, să-şi facă datoria de slujbaş şi să
păzească averea comunelor. Dar s-a înşelat amar. După ce au ocupat
definitiv garda în 16 februarie, Ungurii au intrat în comună. Notarul tocmai
oficia o căsătorie civilă. Oamenii se împrăştie repede, ungurii trag, de la
distanţă, după ei. Mirele, Crainic George al Marinichii, este rănit greu. Mai
târziu, un grup de soldaţi pătrunde în cancelarie şi somează pe notar să
deschidă casa de bani cu fondurile comunale. Notarul le-a cerut chitanţă.
Atunci un soldat îi pune baioneta în piept, iar ceilalţi ridică banii, fără
scrisoare, şi se împărţesc pe ei. Văzându-şi viaţa periclitată, iar calea spre
Brad închisă, notarul Ionescu s-a refugiat spre Budapesta, la ginerele său10”.
Pus să îşi sape singur groapa
În luna martie, trupele maghiare sunt respinse din defileul
Hălmagiului. În retragerea lor haotică înspre Tisa, continuă să facă victime
în rândul populației civile. Notarul Ionescu află vestea eliberării
Hălmagiului și decide să revină acasă, în România.
Decizia îl expune însă unui pericol iminent. Retragerea trupelor
ungureşti determină veritabile tragedii, pentru că în multe cazuri românii
sunt arestați, umiliți sau chiar uciși fără niciun discernământ. Este și cazul
notarului Gheorghe Ionescu. Acesta este recunoscut, în drum spre casă, în
localitatea Kétegyháza, arestat ca spion român și deferit curţii marţiale. În
procedură de urgență, fără să i se permită dreptul la apărare reală, este
condamnat la moarte prin împuşcare, în Mezötur. Autoritățile nu sunt
interesate nici măcar de poziția socială a ginerelui său, intelectual cunoscut
și apreciat la Budapesta, una dintre personalitățile remarcabile ale culturii
maghiare a vremii. Potrivit relatării lui Traian Mager, sentinţa capitală este
executată în data de 25 aprilie 1919 (pe piatra funerară din cimitirul
Eternitate, municipiul Arad, apare 24 aprilie, n.n.) la ora 11 a.m., iar la ora 3
după amiază a şi fost executat, tot acolo, în Mezötur. Tindem să dăm credit
inscripției de pe piatra funerară și să considerăm ziua decesului 24 aprilie.
Gheorghe Ionescu este obligat, înaintea execuției, să își sape groapa,
apoi executat prin împușcare în fața mulțimii adunate și silite să urmărească
execuția macabră. Notarul, notează Traian Mager, „și-a legat singur ochii şi,
strigând „Trăiască România Mare”, s-a prăbuşit moşneagul singur în
groapă11”.
10
11

Traian Mager, Aspecte din Munţii Apuseni (…).
Traian Mager, Aspecte din Munţii Apuseni (…).
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Martirul Gheorghe Ionescu a fost exhumat la 1 septembrie 1919.
„Fusese depus la numai 60 cm adâncime, fără coşciug despuiat de haine – şi
reînhumat cu cinstea cuvenită, la loc de onoare, în cimitirul Eternitatea din
Arad. Municipiul Arad, în semn de pietate şi recunoştinţă, pentru jertfa de
martiraj a dat numele de «Martirul Gheorghe Ionescu» unei străzi din
Arad”12.
Un muzeu care nu există
În Anul Centenar, inițiativa realizării unui muzeu al arădenilor care
au luptat și s-au jertfit pentru România Mare revine în actualitate.
Complexul Muzeal al Județului Arad le consacră o fărâmă de expoziție,
completată cu Muzeul Românul, al Universității de Vest „Vasile Goldiș”.
Constatăm că nu există o viziune de ansamblu asupra cinstirii marilor
personalități arădene, iar în luna mai a anului 2018, la o sută de ani de la
Marea Unire, județul Arad, care a fost capitala politică a Marii Uniri, nu are
deocamdată nici Monumentul consacrat acestui important eveniment istoric
(și pentru care colecta a fost inițiată încă de Vasile Goldiș!). Considerăm că
memoria unor personalități remarcabile, ca notarul Gheorghe Ionescu, astăzi
pe nedrept uitate, ar trebui îngrijită și readusă în actualitate printr-un punct
muzeal care să le fie consacrat. Notăm că proiectul de înfiinţare pe lângă
unul dintre Căminele Culturale din regiunea Hălmagiului a unui muzeu care
să prezinte ideile luptei din munţii Apuseni a fost susţinut de Traian Mager
până la sfârşitul zilelor sale. Nu există prilej mai potrivit decât Anul
Centenar pentru readucerea sa în actualitate!

12

Elena Rodica Colta, op.cit., p. 100.
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Învăţătorul Traian Chira, promotorul fanfarei străjerilor, al
corului copiilor, al corului bărbătesc şi al
“Societăţii corale Lira” din Șiria
Preot Petru Ursulescu,
Parohia Micălaca-Nouă, Arad

Prin venirea la Şiria, în anul 1930, a învăţătorului Traian Chira, s-a
reorganizat activitatea corală care slăbise mult în ultima vreme, prin
înfiinţarea de către acesta a unui cor de şcolari pe trei voci, a unei fanfare
străjereşti, prin reînfiinţarea corului bărbătesc şi a “Societăţii corale Lira”.
După aproape un secol de intensă activitate corala în comuna situată la
poalele cetății din Șiria, vrednicul învățător mai sus pomenit a avut menirea
de a scoate din nou la lumină bogata zestre a șirienilor, cântecul coral.
Corul copiilor
Primul cor înfiinţat de către învăţătorul Traian Chira, a fost un cor
alcătuit din elevii şcolii din Şiria, cor pe trei voci egale1.
Despre acest cor al copiilor nu avem prea multe ştiri, doar faptul că,
în anul 1936, participă la “Concursul interşcolar de coruri, dansuri şi
costume naţionale din Pâncota”. Corul din Şiria, sub conducerea
învăţătorului Traian Chira, prezintă în program următoarele piese: “Doina
Iancului”, “Sună buciumul”, “Doina din munţi”, piese care au avut un mare
succes, dovadă şi premiul I. acordat de juriul concursului, corului din Şiria2.
Menţionez faptul că, la acest concurs, din corul şcolarilor şirieni a
făcut parte şi bunica mea, care îşi amintea cu drag despre acest lucru de
fiecare dată. (n.a.)
Fanfara şi corul străjerilor
Pe lângă înfiinţarea corului copiilor, învăţătorul Traian Chira a
pus bazele unui cor şi a unei fanfare a străjerilor. În data de 4 decembrie
1937, corul străjerilor condus de către învăţătorul Traian Chira a prezentat

1

Prof. Dumitru Popovici, Contribuţia adusă la dezvoltarea mişcării corale de amatori în
judeţul Arad, mss., Arad, 1974, p. 15.
2
P.I. Tomescu – Galşa, Concursul interşcolar de coruri, dansuri şi costume naţionale din
Pâncota, în “Ecoul”, 20 iunie, 1936, p. 3.
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un program de cântece naţionale şi străjereşti, la sărbătorirea zilei de 1
decembrie, la Şiria3.
Un alt moment din activitatea corului străjerilor a fost sărbătorirea
zilei de 10 mai, ridicarea pavilionului naţional, unde corul a dat răspunsurile
la slujba sfinţirii, oficiată de preoţii din comună, după care a urmat un
program alcătuit din cântece străjereşti şi religioase4.
“Ziua Restauraţiei”, în iunie 1938, a fost sărbătorită la Şiria prin
trecerea în revistă a tuturor unităţilor străjereşti din comună, alături de
comandantul lor, învăţătorul Traian Chira, după care, “armata albă” a dat
onorurile cuvenite Marelui Străjer, cântând Imnul Regal şi alte cântece
naţionale5.
Şi cu ocazia primirii prefectului de atunci la Şiria, corul străjerilor a
cântat mai multe cântece, iar străjerii au executat diferite exerciţii de
ansamblu, cărora domnul prefect le-a mulţumit, felicitându-i pentru
străduinţele lor6.
Stolul de străjeri din Şiria a organizat, în ziua de 23 decembrie 1928,
serbarea datinilor de Crăciun, unde a prezentat un bogat program de colinde,
recitări, scenete, în strânsă legătură cu serbarea Naşterii Mântuitorului,
interpretând piesele corale “Cu noi este Dumnezeu”, “Deviza
Străjerilor” şi un bogat repertoriu de colinde, sub conducerea domnului
învăţător Traian Chira. În cadrul aceluiaşi program, corul elevilor condus de
domnul învăţător Mişcoi a prezentat piesa corală “Naşterea Mântuitorului”7.
Avem date care precizează că, în 1940, în Şiria, activa Fanfara
Străjerilor formată din străjeri – elevi ai “şcoalei primare” din Şiria, sub
comanda domnului învăţător Chira, având ca instructor şi dirijor pe
pasionatul muzician Köller, de origine germană. În septembrie 1940, această
fanfară a participat la tabăra-şcoală a centrului străjeresc de la
Sfântu-Gheorghe, de unde, din ordinul Falangei, a fost transportată la
Breaza, pentru a întâmpina pe Marele Străjer şi a prezenta un program în
cadrul “Şezătoarei Solemne” oferită M. S. Regelui8.
Această prestigioasă activitate culturală a fost continuată pe plan
coral de acelaşi învăţător, prin revigorarea corului bărbătesc.
Corul bărbătesc
3

*Serbarea Zilei de 1 Decembrie în Şiria, în “Ştirea”, 4 dec., 1937, p. 5.
G.S. Mureş, Scrisori din Şiria, în “Ştirea”, din 16 mai, 1938, p. 3.
5
Idem, Ziua Restauraţiei, în “Ştirea”, 14 iunie, 1938, p. 4.
6
Idem, Primirea domnului prefect la Şiria, în “Ştirea”, 1938, p. 3.
7
Idem, Serbarea datinilor de Crăciun, în “Ştirea”, 1938, p. 2.
8
Fanfara străjerilor din Şiria la Breaza, Predeal şi Sfântu-Gheorghe, în “Frontul de vest”,
8 sept., 1940, p. 4.
4
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În octombrie 1930, s-au pus bazele unui nou cor bărbătesc, alcătuit
din coriştii mai în vârstă, care cântaseră mult timp în corul bărbătesc al lui
Pleşu (acesta a fost învățător în comuna Șiria la școala confesională la
începutul sec. al XX-lea n.a.), şi din tineretul din comună. Fiindcă cei mai în
vârstă cântaseră în cor, aveau influenţă în privinţa disciplinei şi a frecvenţei
asupra celor tineri, ceea ce a făcut ca, în scurtă vreme, să dea răspunsurile la
Sfânta Liturghie, la biserica din Şiria şi să poată prezenta primul program,
alcătuit din cântece bisericeşti şi patriotice, în ziua de 12 martie 1931, la
”Sala Naţională”. Este corul bărbătesc care şi-a continuat activitatea
până în zilele noastre, prin unii dintre cei mai vârstnici membri9.
Corul bărbătesc era alcătuit din ţăranii care deţineau puţin pământ şi
din ţăranii zilieri. De aceea erau foarte mulţi în cor, circa 75-80 persoane.
Acest cor a funcţionat la început fără Statute, urmând ca, din anul
1932, să funcţioneze pe baza Statutelor tip pentru coruri, editate de
Episcopia Aradului. Această organizare a durat până în anii dinaintea
războiului 1943-1944, deoarece corul, fiind alcătuit din foarte mulţi tineri, sa destrămat din cauza plecării pe front a coriştilor.
Corul bărbătesc a fost iniţiat şi instruit de domnul învăţător Traian
Chira, dând “răspunsurile liturgice şi altele ce erau necesare la anumite
ceremonii religioase”10.
Despre activitatea corului bărbătesc din Şiria, în această perioadă, nu
mai avem multe informaţii, ceea ce nu înseamnă însă că nu a existat, ci doar
că, despre acest cor nu s-a scris îndeajuns. În 1933, corul bărbătesc a dat
răspunsurile liturgice, avându-l ca dirijor pe învăţătorul Traian Chira, cu
ocazia sfinţirii Bisericii ortodoxe din Şiria, de către episcopul Grigorie
Comșa11. Acest fapt evidenţiază că activitatea corului bărbătesc era strâns
legată de Biserică şi de viaţa cultică.
Repertoriul corului bărbătesc era compus din piese ale unor renumiţi
compozitori, cum ar fi: George Dima, Trifon Lugojan, G. Muzicescu, A.
Vorobchievici, precum şi colindele: “Doamne a Tale Cuvinte”, “S-a născut
Domnul”, “Canagalileii”, “Trei păstori” etc.12.
Odată cu înfiinţarea “Societăţii corale Lira”, învăţătorul Traian Chira
n-a mai fost atât de interesat de activitatea legată de corul bărbătesc,
accentul punându-l totalmente pe corul Lira, cu care a ajuns la înalte
performanţe, în locul lui, la conducerea corului bărbătesc, fiind acceptat de
către corişti, cantorul Mihail Voştinar.
9

Prof. D. Popovici, op.cit., p. 16.
Învăţător Traian Chira, Scurt istoric, mss. neterminat, p. 2.
11
Sfinţirea Bisericii Ortodoxe din Şiria, în “Ştirea”, anul III, 10 nov., 1933, p. 3.
12
Înv. Traian Chira, op.cit., p. 2.
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Membrii corului bărbătesc după 1930, până în 1999 – Decedaţi
Amar Dumitru, Arădan Constantin, Baciş Gheorghe, Borlea Pavel,
Borlea Traian, Grecu Gheorghe, Hereţiu Gheorghe, Hui Ioan, Lamoş
Teodor, Moldovan Teodor, Petcovici Ioan (Clenţu), Petcovici Tiberiu,
Petica Petru, Popovici Ioan, Sărăndan Gheorghe, Suciu Gheorghe, Sârbu
Traian (Cucu), Sevici Maxim, Tămaş Gheorghe (Creţu), Vancu Ioan,
Vărădeu Gheorghe, Voştinar Gheorghe, Voştinar Mihai, Vesescu Miron,
Hanga Teodor, Vancu Teodor, Amar Petru, Crăciunaş Petru, Dudaş
Petru, Flueraş Pavel, Suciu Gheorghe, Secheşan Teodor, Brădean Petru
(Ţiboc), Benea Dumitru, Ciurdar Gheorghe (Oanea), Grecu Emil, Vidac
Petru, Câlbu Nicolae, Popa Gheorghe, Mâţu Ioan, Popa Mihai, Hereţiu
Traian, Câlbu Ioan, Rusu Petru, Ciurdaru Savu, Olaru Gheorghe, Micu
Ioan, Tămaş Ioan, Sarmeş Octavian, Şonca Nicolae (înv.), Hui Gavra,
Lăzărescu Gheorghe, Debeleac Teodor, Moldovan Şofron, Mâţu Petru,
Debeleac Petru, Hereţiu Traian, Amar Petru (Luţ), Flueraş Petru, Hanga
Nicolae, Hereţ Simion (Tăucean),Crişan Teodor (Dodic), Seleuşan Savu,
Borlea Ştefan13.
Societatea corală Lira
În luna ianuarie, anul 1931, s-au pus bazele unui cor mixt, alcătuit
din membrii corpului didactic din Şiria şi din alte persoane din rândul
meseriaşilor români şi al intelectualilor. Acest cor mixt, numit atunci „Corul
corpului didactic”, a devenit, în scurt timp, „Corul Reuniunii de Lectură şi
Cântări a Meseriaşilor români” din Şiria, având ca model de organizare
Statutele acestei Societăţi. În anul 1933, acest cor devine independent,
înfiinţându-se astfel „Societatea corală Lira” din comuna Şiria, care, din
data de 1 decembrie 1938, se afiliază la Căminul Cultural „Ioan Slavici”,
sub numele de „Corul Lira al Căminului Cultural Ioan Slavici”14.
La scurt timp după înfiinţare, corul Lira a organizazat primul
concert, în decembrie 1931, iar, în 2 mai 1932, a organizat cel de-al doilea
concert, în paralel cu activitatea ce o desfăşura la Biserica ortodoxă din
Şiria, unde dădea răspunsurile la Sfânta Liturghie.
În septembrie 1933, corul Lira paticipă „la o frumoasă manifestare
de propagandă culturală la graniţa de vest”. Este vorba de concursul de
coruri de la Chişineu-Criş. Alături de corul din Şiria, participă corul
„Armonia” din Arad şi celălalt cor Lira din Chişineu-Criş. Manifestarea,
13

Mircea Moldovan, Biserica Ortodoxă, Corul bărbătesc, 1912-1930. Decedaţii, mss.,
Şiria, 28 febr. 1999.
14
Înv. T. Chira, op. cit., p. 2.
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fiind una de proporţii, s-a desfăşurat după un program atractiv, invitaţii
fiind întâmpinaţi la gară de personalităţi ale oraşului Chişineu-Criş, de
protopopul P. Massa, de doctor I. Suciu şi de ţărani „purtând frumoasele
costume naţionale albe ale regiunii”. Festivităţile au fost deschise printr-un
serviciu divin, urmând ca, de la orele şaisprezece, cele două coruri Lira să
intoneze diferite arii, după care, juriul a decernat premiul I. corului din
Şiria15.
În 10 noiembrie 1933, s-a sfinţit Biserica Ortodoxă din Şiria, unde
corul bărbătesc a dat răspunsurile liturgice. După slujba de sfinţire, Primăria
a dat o masă, iar seara a avut loc un concert al corului Lira, sub conducerea
învăţătorului Traian Chira, având un succes răsunător16.
Corul Lira participă, în data de 19 noiembrie 1933, la deschiderea
Căminului Cultural din Covăsânţ, unde, alături de corul din localitate,
susţine un concert care va aduce „furtunoase aplauze, ceea ce a dovedit o
dată mai mult că premiul obţinut la concursul corurilor din Chişineu-Criş l-a
binemeritat”17.
Legăturile dintre Schitul Feredeu şi parohia Şiria erau în acea vreme
foarte strânse. De aceea corul Lira participă la Sfânta Liturghie de la
Feredeu, cu ocazia hramului din 23 aprilie 1934, unde va da răspunsurile
liturgice. Se menţionează faptul că „Tatăl Nostru” a fost cântat „cu
o rară isteţime de către un membru al corului Lira din Şiria”18.
În anul 1934, de „Ziua Eroilor”, „a avut loc o întrunire la o cruce din
hotar, iar serbarea a început cu un Te-Deum oficiat de părintele protopop
Adamovici, răspunsurile fiind date de corul din localitate, sub conducerea
învăţătorului Traian Chira, director şcolar”19.
Pe lângă activitatea corală din zonă, corul Lira face turnee şi în alte
părţi, cum ar fi localităţile Brad şi Hălmagiu. „Programul este format din
operele renumiţilor compozitori: G. Muzicescu, I. Brătianu, S. Drăgoi, C.
Bortneanschi, I. Vidu, G. Dima, E. Monţia, N. Oancea, T. Popovici ..., iar în
ziua de Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel a dat răspunsurile liturgice la Biserica
Ortodoxă din Brad şi în ziua de Duminică la Biserica ortodoxă din
Hălmagiu”20.
15

Concursul de coruri de la Chişineu-Criş, în „Curentul”, 14 sept., 1933, p. 1.
Sfinţirea Bisericii Ortodoxe în Şiria, în „Cuvântul”, 13 nov., 1933, p. 7.
17
Solemnitatea deschiderii Căminului Cultural “Podgoria” din Covăşânţ, în „Ştirea”, anul
III, 25 nov., 1933.
18
Preot Profesor Nicolae Bâru – întemeietorul Paraclisului, Prăznuirea hramului la
Paraclisul Sf. Gheorghe, în „Ecoul”, 27 apr., 1934, p. 2.
19
Ziua Eroilor la Şiria, în „Ştirea”, 21 mai, 1934, p. 2.
20
Concertul Societăţii Corale Lira, la Brad şi Hălmagiu, în „Ştirea”, 21 iunie, 1934.
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Un alt concert susţinut de corul Lira a fost la data de 26 august
1934, în Galşa, în sala Casei Culturale, unde a fost prezentat un bogat
program cuprinzând cântece religioase, patriotice şi populare. În aceeaşi zi a
dat răspunsurile religioase la biserica din Galşa21.
În data de 13 aprilie 1934, a doua zi de Paşti, are loc primul festival
artistic, partea muzicală fiind întregită de „Uvertura la califul din Bagdad”
de Boieldieu, interpretată de doamna doctor Tămaş – vioara I, domnişoara
Petcovici Ecaterina – vioara a II-A şi domnişoara Livi Molnar, maestră de
pian. Corul a interpretat „Concertul I” de Muzicescu şi „Veselia” de V.
Sumski22.
Următoarea ştire despre corul Lira o avem în anul 1939, la 12
martie, când corul Lira „a dat răspunsurile la parastasul oficiat în memoria
Virginiei Hotăran”, eroina din Șiria23.
În iunie 1939, „Societatea corală Lira” ia parte la concursul de coruri
şi dansuri pe ţară de la Bucureşti, unde obţine un merituos premiu trei24.
În anul 1941, corul Lira participă la un concurs de coruri la Arad,
concurs desfăşurat sub egida „Astrei”, unde s-a clasat pe locul I25.
Înainte de perioada comunistă, Societatea corală Lira a mai organizat
câteva concerte frumoase. În anul 1949 sau 1950, prin plecarea la Târnova a
învăţătorului Traian Chira, corul se dezbină şi repertoriul vechi a fost
înlocuit, din păcate, cu piese corale noi, aducând elogii partidului comunist.
Aceasta este, în câteva cuvinte, activitatea Societăţii corale Lira din
Şiria, care a ajuns una dintre cele mai valoroase formaţii ale muzicii corale,
aproape din întreaga ţară. Astfel de oameni a avut țara noastră, care au luptat
pentru emanciparea prin cultură a poporului nostru, dornic de cunoaștere și
renaștere spirituală. Evocarea personalității vrednicilor noștri înaintași, ne
obligă, atât pe noi cei ce trăim azi, pe acest pământ, cât și generațiile
viitoare, de a continua munca plină de zel depusă de înaintașii noștri.

21

Societatea corală la Galşa, în „Ştirea”, 25 august, 1934, p. 717.
Manifestări culturale în Podgoria Aradului, în „Ecoul”, 20 aprilie, 1934.
23
Pioasa pomenire a martirilor de la Şiria, în „Frontul de vest”, 12 martie, 1938.
24
Prof. D. Popovici, op.cit., p. 17.
25
Ibidem.
22
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RECENZII
Redactori și Redacții Românești din Transilvania și Ungaria
în sec. al XIX-lea (Dr. Răducu Rușeț, Editura Globe Edit,
Saarbrűcken, Germania, 2016, 678 p.)
Cpt.(r) Rușeț Septimiu Eugen
Răducu Rușeț1. S-a născut la 5.11.1988,
în orașul Balș din Județul Olt. Absolvent
al Universității Babeș-Bolyai, ClujNapoca, Facultatea de Istorie și Filosofie,
secția Istorie (promoția 2008). Masteratul
de Istoria și Socio-Antropologia Epocii
Moderne, în cadrul aceleiași facultăți
(2013). A absolvit Masteratul ca șef de
promoție. Din 2013, Doctorand în cadrul
Facultății de Istorie și Filosofie, Școala
Doctorală Istorie. Civilizație. Cultură, cu
tema: Comitete de redacție și politici
editoriale în presa românească din Transilvania și Ungaria.
Intelectualitatea jurnalistică românească între anii 1838-1918, iar în
perioada 2014-2015 bursier MINERVA al Academiei Române, Filiala ClujNapoca. 2015-2016: Asistent de Cercetare la Facultatea de Istorie și
Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca în cadrul proiectului cu
titlu: Actori colectivi în Transilvania epocii moderne. Grupuri elitare
românești în perspectivă istorică (1850-1918). Din 2016 este Doctor în
Istorie al Universității Babeș-Bolyai, cu o teză de doctorat publicată la
Editura Globe Edit, localitatea Saarbrücken, Germania (678 pagini).
Voluntar și Secretar Coordonator la Biroul pentru Studenți cu Dizabilități
(BSD) al Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, de la înființare și până în
2017. Din 2018 este Documentarist la Biroul pentru Studenți cu Dizabilități
de la aceeași universitate.
1

Documentarist, Biroul pentru Studenți cu Dizabilități (BSD), Universitatea Babeș-Bolyai
(UBB), Cluj-Napoca; e-mail: ruset_raducu@yahoo.com / ruset.raducu@ubbcluj.ro
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Autor a 4 cărți de specialitate, printre care amintim: 1) Septimiu
Albini, Societatea Transilvania. Amintiri de la Tribuna Veche. Scrieri
Politice, Transcrierea textelor, note și indici de Răducu Rușeț, Editura Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014 (lucrare ajunsă în Biblioteca și
Librăria Universității din Standford, California, SUA); 2) Comitete de
redacție și politici editoriale în presa românească din Transilvania și
Ungaria. Intelectualitatea jurnalistică românească între anii 1838-1918,
Academia Română, Editura Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca,
2015; 3) Redactori și redacții românești din Transilvania și Ungaria în
secolul al XIX-lea, Editura Globe Edit, Saarbrücken, Germania, 2016; 4)
Instituționalizarea copiilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului
al XIX-lea: Proiectul de lege din anul 1891, Editura Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca, 2018 (peer-review), lucrare care tratează și istoria
persoanelor cu dizabilități de-a lungul timpului.
A participat, pe parcursul formării universitare și academice, la
numeroase congrese, conferințe, simpozioane, sesiuni de comunicări
științifice, colocvii, mese rotunde și seminarii tematice. Istoricul Răducu
Rușeț este autorul multor articole, studii și cercetări științifice publicate atât
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în România, cât și în Franța, Germania sau Serbia. Are un CV impresionant,
ajungând să fie cooptat în diferite proiecte de cercetare academică.
Răducu Rușeț face parte din categoria studenților de poveste ai
Universității Babeș-Bolyai. Este foarte atent la nevoile studenților cu
dizabilități, îi ajută, sprijină și îndrumă de câte ori are ocazia, fiind mediator
între studenții cu dizabilități și mediul universitar și academic al comunității
clujene. Este o prezență foarte activă în comunitate și are o experiență vastă
în voluntariat și în intracțiunea cu persoanele cu dizabilități din ClujNapoca.
Lucrarea tânărului istoric și cercetător clujean Răducu Rușeț,
Redactori și redacții românești din Transilvania și Ungaria în secolul al
XIX-lea, a fost publicată la Editura Globe Edit, orașul Saarbrücken din
Germania în anul 2016 și are 678 pagini. Cartea, un adevărat tom și lucrare
de referință, reprezintă o încununare a carierei sale ca istoric și om de
cultură consacrat, înscriindu-se totodată în rândul cercetărilor ample și
foarte bine documentate de istorie a presei din Transilvania secolului al
XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.
Răducu Rușeț este un produs al Școlii de Istorie clujene, ai cărei
mentori de la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai
rămân Dl. Prof. Univ. Dr. Nicolae Bocșan, un adevărat profesor care știa să
transmită acea emulație intelectuală și dragoste pentru istoria modernă
discipolilor săi, și Dl. Prorector Prof. Univ. Dr. Ioan Bolovan. Prin
preocupările sale din ultimii aproximativ 10 ani, de la nivel Licență,
Masterat, Doctorat, Asistent de Cercetare și Documentarist, numele
istoricului Răducu Rușeț poate fi amintit în bibliografia de specialitate
alături de alte nume din generația tânără ca Vlad Popovici sau Nicolae
Teșculă.
Lucrarea monumentală de istorie a presei, pe care o propune autorul
spre lectură și interpretare istorică, este structurată tematic în 5 capitole,
având totodată o introducere, alături de concluzii, anexe și bibliografie.
Această carte este o adevărată operă științifică recunoscută și publicată în
mediul german, iar spiritul iezuit al Mitteleuropa regăsindu-se cu fervoare în
paginile volumului. Cartea începe cu motivația alegerii temei, introducerea
și metodologia cercetării. Ab initio afirmăm că nu o să facem referiri la
pagini, între ce pagini este Introducerea, Capitolul I, II, III etc deoarece
această lucrare merită lecturată integral de publicul avizat, iar cele câteva
rânduri transmise pe această cale nu suplinesc lectura completă a cărții.
Capitolul I își propune să analizeze cum au luat naștere grupurile
redacționale în contextul evoluției presei românești din Transilvania și
Ungaria în secolul al XIX-lea. În cuprinsul acestui capitol sunt surprinse
577

momentele de referință din istoria ziaristicii ardelene (Gazeta de
Transilvania, Telegraful Român, Tribuna, Tribuna Poporului, Românul ș.
a.), cât și evoluția acestor publicații în secolul naționalităților, alături de elita
intelectuală care se coagula în jurul acestor ziare.
Capitolul II, Presa. În capitolul secund al cărții, Răducu Rușeț ne
aduce pe tapetul istoriografic o analiză peremptorie a celor mai importante
ziare. După o prezentare incipientă a subiectului, autorul intră în esența
culturală a presei românești din Transilvania. Astfel, cu o mentalitate și
precizie militărească, ne sunt descrise cele aproximativ 15 ziare care
reprezintă corpusul documentar al lucrării. Sunt descrise următoarele ziare:
Albina, Albina Carpaților, Federațiunea, Concordia, Expatriatul, Gazeta de
Transilvania, Telegraful Român, Tribuna, Tribuna Poporului, Românul și
alte ziare, enumerarea lor completă însumând pagini întregi și nu constituie
obiectul excursului nostru. Cum au luat naștere aceste ziare și care a fost
contextul politico-istoric în epoca naționalităților? Cum a evoluat
rubricatura acestor ziare și care a fost rolul lor în epocă? sunt doar câteva
întrebări metodologice de cercetare cărora autorul le răspunde cu o probitate
și acribie demne de toată admirația.
Capitolul III, Redactorii. În această etapă tematică a cercetării sale
autorul reușește, prin metoda prosopografică și a analizei istorice, să
recupereze elita redacțională formată în jurul comitetelor de redacție ale
celor mai importante ziare românești din Transilvania și Ungaria secolului
al XIX-lea și până la sfârșitul Primului Război Mondial. Pe lângă numele
consacrate de la diferite ziare, ca Ioan Slavici, Eugen Brote, Octavian Goga
sau George Barițiu, au fost identificați redactori mai puțini cunoscuți care
și-au adus aportul prin munca redacțională cotidiană. Criteriile de selecție
ale jurnaliștilor în astfel de echipe redacționale, alianțele familiale privite la
nivelul presei din Ardeal, cât și eșafodajul politico-cultural din anticamera
articolelor de presă dau valoare și unicitate istorică demersului propus de
către Dr. Răducu Rușeț.
Capitolul IV, Politici editoriale. Autorul ne invită la o periegheză
în metamorfo-zele politicilor editoriale ale presei ardelene și cine era în
fruntea redacțiilor care stabilea bucătăria internă a acestor gazete. Este
prezentat întregul tablou al comercianților, bancherilor și oamenilor politici
cu implicații în presa ardeleană, dar și directivele politico-economice
impuse unor publicații în urma unei finanțări asumate. Politicile editoriale
ale ziarelor ardelene, cooptarea jurnaliștilor în astfel de grupuri redacționale
și profesionalizarea redactorilor ardeleni întregesc peisajul jurnalistic și
cultural al unei lumi a intelectualilor cu monoclu-n ochi, drept armă bețișor
de promenadă și cu ziarul la purtător, citind mereu știrile din gazetele
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timpului. Din lectura acestui capitol reiese faptul că profesionalizarea
ziariștilor români din Transilvania a fost un proces complex și de durată,
care începe în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, când luăm notă de
acel jurnalism incipient, în care scriitorii și poeții își exersau scrisul în
gazete, și atinge apogeul în Monarhia Dualistă Austro-Ungară prin
înființarea la începutul secolului XX a Fundației Ziariștilor Români din
Ungaria (1910) și a Sindicatului Presei din Ardeal (1921).
Capitolul V, Procese de presă. Răducu Rușeț se oprește asupra
proceselor de presă intentate lui George Barițiu, părintele presei românești
din Ardeal, demonstrând că aceste procese jurnalistice erau o practică
recurentă în Monarhia Bicefală. Procesele de presă în care au fost implicați
George Barițiu și Ștefan Bobancu, cât și descrierile inedite din timpul
acestor momente care erau transformate în adevărate sărbători naționale,
întregesc corolarul jurnalistic al unei perioade când efervescența națională și
spiritul epocii se regăseau în paginile colbuite ale presei din Ardeal.
Concluziile, Anexele și Bibliografia demonstrează maturitatea
intelectuală a autorului cărții, privite în conivență cu ansamblul
considerațiilor temeinice pe marginea unui subiect de cercetare care a
cuprins, ca interval temporal, aproximativ durata unui secol (1838-1918).
De remarcat este acribia cu care a fost realizată această lucrare. Se constituie
într-o cercetare cu un aparat critic serios și cu trimiteri bibliografice atât la
literatura de specialitate edită, cât și la arhive și documente cu un profund
caracter inedit.
Erudiția acestei cărți, frazele baroce, referințele bibliografice,
conexiunile cu alte științe și aparatul critic realizat în spiritul Corifeilor
Academiei Române, ne aduc pe eșicherul bibliografiei românești și în lumea
științifică o personalitate venită parcă dintr-o altă lume, care aduce aminte
de spiritul iezuit, Școala Ardeleană și pedagogia cantemiriană.
Felicităm autorul pentru acest demers editorial, având în același timp
încrederea că de acum această carte va fi un reper și o referință demnă de
urmat în bibliografia de specialitate din România și străinătate.
Recomandăm tuturor celor interesați această lucrare, fiind o invitație la
lectură și un exercițiu intelectual pentru cei care au ca domenii de interes
istoria presei din Ardeal în secolul al XIX-lea și începutul secolului al XXlea.
Încheiem excursul nostru intelectual vis a vis de cartea adusă în
dezbatere prin ceea ce autorul Răducu Rușeț afirma la un moment dat despre
această operă: ,,Volumul se constituie într-o frescă a afirmării și emancipării
naționale a românilor din Transilvania în timpul regimului dualist austroungar. Din cuprinsul acestei cărți reiese modalitatea și contextul istoric în
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care grupurile redacționale, prefigurate prin personalități remarcabile, au
luat naștere, s-au afirmat în plan politico-național și s-au circumscris în
categoria elitei intelectuale din Transilvania, aducându-și aportul în
societatea ardeleană a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.
Totul merită contextualizat și privit în conivență cu desăvârșirea
profesională și recunoșterea internațională de către marile puteri a noului
statut al jurnalistului de tip modern, emancipat, evoluat și obișnuit cu noile
tehnici editoriale din Primul Război Mondial”.

Cpt. (r) RUȘEȚ SEPTIMIU EUGEN
Ofițer S 3 în Comandamentul B 21,
Vânători de Munte (V.M.), Predeal
Biroul Pregătirii de Luptă
[BLACK VIPERS]

BATALIONUL 21 VÂNĂTORI DE MUNTE,
PREDEAL
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Câteva cuvinte despre cartea ARTĂ MONUMENTALĂ ȘI
SEMNE MEMORIALE ÎN PĂRȚILE ARADULUI, autor
HORIA TRUȚĂ
Teodor Octavian Gheorghiu

Suntem deja obişnuiţi ca, la
scurte intervale de timp, Profesorul
Horia Truţă să iasă în public cu
lucrări extrem de serioase, care par
a epuiza cercetarea domeniilor
cărora li se adresează. Un astfel de
caz a fost monografia cartierului
Gai din Arad, faţă de care ne
întrebăm ce ar mai putea fi studiat
şi adăugat.
Pasiunea Profesorului Truţă
pentru arta monumentală (să-i
spunem “de for public”, cu toate
că, după cum remarcă şi autourul,
nu acoperă total semnificaţia
obiectivelor studiate) este mai
veche şi s-a materializat prin
cărţile Monumente de for public,
însemne memoriale, construcţii
decorative şi parcuri din judeţul
Arad, Catalog selectiv, Ed.
Nigredo, Arad, 2008 (în colaborare cu Dan Demşea) şi Căsoaia, parcul de
sculptură monumentală, Ed. Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2009. Se
poate spune că ele au pregătit lucrarea de faţă, fiind primele cercetări
arădene moderne din acest domeniu prea puţin evaluat şi valorificat.
Studiul pe care îl finalizează acum Profesorul Horia Truţă este
extrem de ambiţios, tinzând şi reuşind să analizeze acest fenomen în toată
întinderea şi complexitatea sa. Autorul are în vedere un ópus în trei volume,
fiecare având rosturi anume. Primul este dedicat istoriei şi teoriei artei
monumentale, al doilea evaluează acest patrimoniu din municipiul Arad, iar
al treilea pe cel din oraşele şi satele judeţului Arad.
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Primul volum are o structură foarte clar adaptată subiectului,
debutând cu o introducere în sfera artei monumentale, extrem de necesară
înţelegerii scopurilor propuse prin studiu. Aici şi în cele ce urmează, autorul
oferă reperele contextului apariţiei şi evoluţiei acestei componente
importante a artei, cu implicaţii deosebite în configurarea unor spaţii urbane,
în fixarea unor puncte de interes sau/şi în evocarea unor momente deosebite
din istoria oraşului sau zonei. Unele piese de artă monumentală conţin toate
aceste trei semnificaţii şi ipostaze.
Primul capitol, „Monumente publice și semne memoriale. Ipostaze
istorice” este dedicat, deasemenea firesc, istoriei fenomenului, care în
spaţiul românesc şi în speţă arădean, este mult mai recent decât în Occident,
dar reuşeşte în perioada modernă să se impună administraţiilor locale, a
celor regionale sau a unor foruri oficiale, militare, religioase sau civile,
precum şi societăţii în întregul ei.
Capitolul al doilea „Mesaj şi estetică în arta monumentală şi semnele
memoriale” relevă şi comentează contextul şi desfăşurarea procesului
(motivul/ tema, iniţierea, finanţarea, finalizarea şi inaugurarea lucrării),
actorii (comanditarul sau donatorul, finanţatorul, autorul) şi componentele
lucrării. Ultima parte este o foarte utilă analiză a elementelor care dau
valoare lucrării respective, de la forma generală şi decoraţia majoră, până la
materiale, inscripţii şi detalii. Sunt prezentate, de asemenea, exigenţele
întreţinerii de durată a monumentului, presupunând restaurări, dar şi
demolarea, din varii motive.
„Temele artei monumentale” sunt cercetate în capitolul al treilea şi
aici se epuizează, practic, variantele acestei arte, relaţionate cu subiectele
cărora îi este dedicată: monumente şi imagini cu subiect religios,
monumente comemorative de război, monumente dedicate unor evenimente
politice sau istorice, la care se adaugă evenimentele locale sau monumentele
dedicate unor personalităţi. Fiecare dintre acestea sunt evaluate într-o
manieră completă, relaţionându-se subiectele cu caracteristicile sau tipologia
adoptată.
Capitolul al patrulea „Scuptura monumentală fără tematică” face
referire la taberele de sculptură (între care Căsoaia rămâne emblematică),
precum şi la ceea ce autorul numeşte „semne decorative şi informative”
amplasate pe clădiri sau în locuri publice.
Extrem de importante sunt cele conţinute de „Anexe”: liste cu
comanditari şi autori (arhitecţi, scuptori şi constructori), liste cu
monumentele dispărute (demolate sau furate), liste cu monumentele
funerare de război şi cu cele cu tematică istorică. Lor li se adaugă două texte
semnificative pentru iniţierea sau reglementarea unor componente ale
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acestui proces: „Legea pentru cinstirea Eroilor” (care a creat cadrul ridicării
de monumente dedicate celor care au luptat în special în Primul război
mondial) şi „Apelul lui Vasile Goldiş, privind ridicarea la Arad a
Monumentului Unirii”. Glosarul de termeni finalizează acest volum, pe
elementele conceptuale ale căruia se vor construi celelalte două volume.
Privită în ansamblu, cartea „Artă monumentală şi semne memoriale
în părţile Aradului” dovedeşte încă odată capacitatea autorului, Profesorul
Horia Truţă, de a se adapta perfect subiectului, pentru a realiza o cercetare
exemplară din toate punctele de vedere. După cum spuneam la început, este
încă un exemplu de studiu exhaustiv, faţă de care eventualele adaosuri vor
fi nesemnificative. Este nu numai o epuizare a cartării acestui patrimoniu,
dar şi o foarte necesară organizare a informaţiei, ordonare şi structurare care
vor facilita, fără nici o îndoială, viitoarele studii dedicate unor alte fenomene
artistice nu numai din spaţiul arădean. Desemenea, deschide căi noi de
relaţionare cu alte domenii, cum este arhitectura şi urbanistica. Mă refer la
efectele pe care arta monumentală, de for public, le are asupra spaţiilor în
care este amplasată sau asupra clădirilor lângă sau pe care este poziţionată.
Este un domeniu extrem de important, care nu poate fi cercetat decât în
maniera în care o face Profesorul Truţă, adică „integrat” şi „deschis”,
oferind repere pentru studiile viitoare de această natură.
Sintetic vorbind, avem în faţă o lucrare impresionantă, o carte care
nu va putea să fie ocolită de nimeni (profesionist sau profan) interesat de
ştiinţele omului, de istoria, de arhitectura sau urbanismul din spaţiul
arădean. În egală măsură, ar trebui să fie un reper în administrarea corectă a
acestui patrimoniu, precum şi pentru actualele şi viitoarele iniţiative de
ridicare de monumente de for public.
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Victor Loupan, O istorie secretă a Revoluției Ruse, traducere
din limba franceză de Rodica Chiriacescu și prefață de
Florian Bichir, București, Editura Corint Books, 2017, 152p.
Nicolae Dumbrăvescu1

Cu un an urmă s-au împlinit 100
de ani de la izbucnirea Revoluției Ruse,
moment ce a fost marcat atât de
istoriografia europeană cât și de cea
românească, prin apariția mai multor
lucrări ce tratează acest sângeros
eveniment din istoria Rusiei.
Din această categorie de lucrări
dedicate Revoluției Bolșevice din anul
1917 face parte și O istorie secretă a
Revoluției Ruse a lui Victor Loupan și
tradusă din franceză de Rodica
Chiriacescu și prefațată de Florian
Bichir, lucrare pe care ne propunem să o
recenzăm.
Lucrarea de față se deschide cu o
interesantă prefață în care Florian Bichir
ne oferă o serie de informații despre
Victor Loupan, autorul cărții, și o serie de amănunte despre felul în care
Revoluția Rusă a fost văzută de europeni de-a lungul timpului.
În Cuvânt Înainte Victor Loupan face o scurtă trecere în revistă a
istoriei revoluției bolșevice din anul 1917 în special și a comunismului în
general, apoi ne prezintă motivația și obiectivele acestei lucrări.
În primul capitol intitulat sugestiv Teatru de umbre, Victor Loupan
ne oferă o serie de informații despre activitatea unor revoluționari ruși din
primele decenii ale secolului al XX-lea. Astfel, el ne vorbește despre Lenin
și Troțki și despre legăturile lor cu alți lideri ai stângii din Europa, între care
amintim pe Alexander Parvus și pe Leob Jacob Schiff. Continuă apoi cu
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prezentarea evenimentelor revoluționare din Rusia anului 1905 și cu
creionarea activității revoluționare a preotului Gheorghi Gopan.
Victor Loupan ne prezintă apoi implicarea lui Lev Troțki și a lui
Parvus în Revoluția din Rusia din anul 1905, arestarea lor, evadarea, și
activitățile revoluționare pe care le-au desfășurat în Germania, Imperiul
Austro-Ungar și Balcani, în primul deceniu și jumătate al secolului al XXlea.
Un loc aparte în paginile acestui prim capitol îl reprezintă activitatea
lui Lev Troțki din primii ani ai Primului Război Mondial, călătoriile pe care
acesta le-a întreprins și legăturile pe care acesta le-a avut cu diverși oameni
influenți și potenți financiar din Europa și de peste ocean.
De asemenea, în continuarea acestui capitol, istoricul francez ne
oferă o serie de amănunte despre viața luxoasă pe care Lev Troțki a dus-o la
New York, despre arestarea și deținerea sa în Anglia și despre ajungerea în
Rusia unde a fost primit cu mare bucurie de oamenii simpli. Din atenția
istoricului francez nu a scăpat nici tratarea activității lui Lev Troțki din
prima parte a anului 1917, arestarea sa, rolul său în izbucnirea revoluției din
Petrograd, împăcarea cu Lenin, activitatea de la Ministerul Afacerilor
Străine și Ministerul Afacerilor Militare.
În ultima parte a acestui capitol istoricul Victor Loupan a analizat
Revoluția Bolșevică ce a izbucnit în octombrie 1817, punând un accent
deosebit pe acordul tacit dintre Lenin și Troțki, pe crimele săvârșite de cel
din urmă, pe afacerile păguboase pentru statul rus pe care acesta le-a inițiat,
și pe decăderea sa atât din punct de vedere politic, cât a încrederii în rândul
populației de rând. Totodată, istoricul francez a analizat apariția în prima
scenă a politicii sovietice a lui Visarion Stalin pe care Troțki îl subestima, și
pribegia prin care a trecut cel din urmă după expulzarea din Rusia.
În cel de al doilea capitol intitulat Ascensiunea lui Stalin și originile
stalinismului, Victor Loupan tratează ascensiunea lui Stalin și legăturile sale
cu liderii bolșevismului rusesc până la izbucnirea războiului civil din 1917.
Apoi continuă cu prezentarea momentului ajungerii în funcția de secretar al
Partidului Bolșevic, activitatea acestuia în cadrul partidului, legăturile de
prietenie cu Molotov și crearea troicii dintre Kamenev, Zinoviev și Stalin.
Capitolul se încheie cu analizarea modului în care Stalin a ajuns la
conducerea partidului și decăderea lui Troțki care este nevoit să părăsească
țara.
În următorul capitol, Realitatea și metafizica terorii, istoricul francez
Victor Loupan analizează felul în care teroarea a cuprins Rusia odată cu
izbucnirea revoluției. Astfel, istoricul analizează cruzimea cu care atât albii
585

cât și roșii omoară oamenii, și neajunsurile cu care se confruntă cetățenii
principalelor orașe din Rusia.
În ultimul capitol, intitulat În loc de concluzie, Victor Loupan
evidențiază caracterul mondial al revoluției și implicarea marilor bancheri în
acesta.
Lucrarea se încheie cu un consistent indice de nume și de localități,
fiind de asemenea pe tot parcursul ei ilustrată cu imagini de epocă și portrete
ale principalilor lideri al Revoluției Bolșevice.
În concluzie, lucrarea lui Victor Loupan, O istorie secretă a
Revoluției Ruse, aduce o importantă contribuție la cunoașterea vieții și
activității principalilor lideri ai Revoluției Bolşevice şi a unor importanți
bancheri atât din Europa cât şi de peste Ocean ce au sprijinit financiar
izbucnirea Revoluției Bolșevice din Rusia.
În încheiere nu îmi rămâne decât să îndemn la lecturarea acestei cărți
pe toți acei istorici și pasionați de istoria revoluției Ruse în special și de cea
a comunismului în general.
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Pr. Maxim Morariu, Rolul tânărului cercetător în
Asociaţiunea „Astra”, Dej, Editura Astra –Dej, 2017, 100p.
Mihai-Octavian Groza

Părintele Maxim Morariu s-a
făcut remarcat în ultimii ani ca un fin
cercetător al Asociaţiunii Transilvane
pentru cultura şi literatura poporului
român. Cea mai importantă lucrare în
acest sens fiind, Preoţii năsăudeni şi
„Astra” (1861-1918), care a fost
publicată în anul 2016 la editura
Argonaut şi pe care am avut bucuria
să o recenzez.
În această arie de cercetare a
tânărului istoric astrist, se înscrie şi
lucrarea Rolul tânărului cercetător în
Asociaţiunea „Astra” pe care ne
propunem să o recenzăm în
continuare.
Lucrarea apărută în colecţia,
Tineri la tribuna „Astra”, iniţiată de
despărţământul Dej al Asociaţiunii Transilvane pentru cultura şi literatura
poporului român, debutează cu un frumos medalion Bio-bibliografic al
autorului în care este surprinsă atât formarea sa intelectuală cât şi activitatea
ştiinţifică.
Cartea se continuă apoi cu o interesantă prefaţă, scrisă de protopopul
Dejului, Ioan Buftea, în care a fost creionată o scurtă istorie a Asociaţiunii
Transilvane pentru cultura şi literatura poporului român şi reliefează
importanţa lucrării părintelui Maxim Morariu, pentru cunoaşterea istoriei
Astrei în general şi istoria tinerilor care s-au aflat la tribuna acesteia în
special.
Lucrarea se continuă apoi cu un capitol intitulat sugestiv,
Predoslovie, în care tânărul istoric astrist evidenţiază felul în care a luat
naştere această carte, dar şi o serie de aspecte ce ţin de implicarea tinerilor
în activităţile Astrei, precum şi felul în care aceasta a contribuit la formarea
intelectuală a tinerimii, de la fondarea ei în 1861 şi până în prezent.
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În capitolul Introducere părintele Maxim Morariu ne prezintă
metoda de cercetare istorică, pe care a utilizat-o realizarea acestei lucrări şi
evidenţiază principalele surse pe care le-a utilizat în definitivarea acestui
proiect editorial.
În prima parte a capitolului, Tinerii cercetători şi Astra, părintele
Maxim Morariu a surprins foarte bine felul în care Astra a contribuit la
formarea intelectuală a tinerimii transilvănene prin oferirea de stipendii
pentru studii. De asemenea tânărul istoric surprinde foarte bine în capitolul
de faţă şi felul în care tinerii ce s-au format intelectual cu sprijinul Astrei şiau întors serviciul, implicându-se în activităţile ei culturale şi ştiinţifice. Un
alt aspect pe care părintele Maxim Morariu l-a surprins în această carte, este
felul în care Astra s-a implicat în procesul de alfabetizare a tinerilor din
mediul rural care nu reuşiseră să urmeze cursurile unei scoli, dar şi rolul
primordial pe care aceasta l-a avut în fondarea şcolii de fete de la Sibiu.
În a doua parte a acestui capitol, tânărul istoric astrist a surprins
foarte bine felul în care Astra le-a oferit tinerilor cercetători posibilitatea de
a publica o serie de articole în paginile revistei Transilvania şi le-a sprijinit
apariţia unor lucrări de specialitate ce s-au bucurat de mare succes în epocă.
În capitolul al III-lea Tinerii cercetători şi „Astra” din 1989 şi până
în prezent părintele Maxim Morariu a analizat evoluţia Astrei după
Revoluţia din decembrie 1989, el evidenţiind aplecarea asociaţiunii spre
românii din afara graniţelor. De asemenea ne-a adus în atenţie o serie de
manifestări culturale şi ştiinţifice desfăşurate de Asociaţiuni Transilvane
pentru cultura şi literatura poporului român în ultimii ani ce au fost dedicate
tinerilor între care amintim: Concursul interdisciplinar dr. Paul Tanco şi
festivalurile de poezie Ocrotiţi de Eminescu de la Blaj şi Veronica Micle de
la Iaşi. Un alt aspect pe care l-a surprins tânărul istoric astrist în acest capitol
este apariţia unor reviste ale Astrei de înaltă ţinută ştiinţifică între care
amintim: Astra Salvensis şi Astra Sabesiensis. În încheierea acestui capitol,
tânărul istoric din ţara Năsăudului ne oferă şi o serie de direcţii ce ar trebui
urmate de Asociaţiune, pentru a deveni atractivă pentru tineri.
Lucrarea se încheie cu o serie de concluzii, prin care părintele
Maxim Morariu a reuşit să evidenţieze împletirea care a existat şi există
între tineri şi Astra.
De asemenea lucrarea beneficiază de o consistentă bibliografie,
rezumate traduse în limba engleză şi franceză, precum şi un consistent
indice de nume şi de locuri.
În concluzie, lucrarea părintelui Maxim Morariu, Rolul tânărului
cercetător în Asociaţiunea „Astra”, este atât o lucrare de popularizare a
idealurilor astriste cât şi un model pentru istoricii care vor să abordeze
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istoria Asociaţiunii Transilvane pentru cultura şi literatura poporului român.
Prin urmare nu pot decât să-i îndemn atât pe istorici cât şi pe pasionaţii de
istorie să purceadă la lecturarea acestui volum apărut în condiţii grafice
extraordinare la Editura Astra-Dej.
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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-XIII, Doru
Sinaci, Emil Arbonie (coord), „Vasile Goldiş” University
Press, Arad, 2010-2018
Emil Arbonie, Doru Sinaci,

1. Ando, Andrei, 24 aprilie: 99 de ani de la executarea notarului erou din
Vârfurile, Gheorghe Ionescu, în: vol. XIII, pp. 563-568;
2. Arbonie, Emil, Reorganizarea administraţiei municipale arădene – 30
aprilie 1920, în: „90 de ani...”, pp. 167-181;
3. Idem, Funcţionarii Primăriei Municipiului Arad (1919-1926), în:
„Administraţie... ”, în: vol. I, pp. 121-229;
4. Idem, Intabularea dreptului de proprietate cu titlu de drept de
împroprietărire al unor arădeni în baza Reformei agrare din anul 1921 (17
octombrie 1930), partea I, în: vol. II, pp. 188-284;
5. Idem, Colectivizarea autorităţii judecătoreşti arădene (1947), în: vol. III,
pp. 281-322;
6. Idem (coautor), Separarea puterii judecătoreşti de administraţia
comitatensă arădeană (1871), în: vol. IV, pp. 207-239;
7. Idem, Activitatea Consiliului Dirigent de reorganizare a asociaţiilor
profesionale ale avocaţilor transilvăneni (1919), în: vol. V, pp. 233-255;
8. Idem, Avocaţii evrei arădeni şi consecinţele aplicării dispoziţiilor
privitoare la starea juridică a locuitorilor evrei din România (august 1940septembrie 1944), în: vol. VI, pp. 361-412;
9. Idem, Organizarea şi funcţionarea autorităţilor de supraveghere şi
controlul trecerilor peste frontiera româno-ungară, parte integrantă a
procesului de consolidare a statului naţional unitar român în zona
arădeană (1919-1920), în: vol. VII, pp. 433-459;
10. Idem, Colectivizarea avocaturii arădene, în: vol. VIII, pp. 276-325;
11. Idem, Transformarea Justiţiei arădene într-un „însemnat instrument al
dictaturii proletariatului” (1947-1948), în: vol. IX, pp. 269-280;
12. Idem, Unele aspecte referitoare la activitatea Parchetului Tribunalului
Arad în perioada democratizării şi popularizării instituţionale (1948-1952),
în: vol. X, pp. 544-561;
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13. Idem, Poliţia urbană arădeană (1929-1949), în: vol. XI, pp. 253-272;
14. Idem, Şefii de secţii a gardienilor publici arădeni (1929-1949), în vol. XII, pp.
188-197;
15. Idem, Jandarmeria rurală arădeană (1929-1949), în: vol. XIII, pp. 176-205;

16. Ardelean, Aurel, Rolul lui Vasile Goldiş în realizarea învăţământului
românesc la Arad, în: „90 de ani...”, pp. 7-15;
17. Axentii, Ioana Laura, Educaţia – factor al progresului cultural în
Basarabia (1918-1940), în: vol. VIII, pp. 546-556;
18. Baiski, Duşan, Lugojul în vârtejul istoriei. Funeraliile lui Traian
Grozăvescu, filmate, în: vol. VII, pp. 608-619;
19. 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;
20. Barbu, Vasile, Redescoperindu-ne valorile trecutului. Balerinul
uzdinean Aurel Miloş (1906-1988), în: vol. IX, pp. 679-683;
21. Bădiţoiu, Bogdan, Măsuri ale arhivelor statului privind extinderea
serviciului arhivistic în Basarabia şi Bucovina după Primul Război
Mondial, în: vol. VIII, pp. 170-178;
22. Băiţoiu, Ştefan, (coautor), Sporturi aeronautice la Arad, în: vol. X, pp.
487-499;
23. Bătrâna, Alexandru (coautor), Relaţia dintre istorie şi artă. Monumentul
„Crucea martirilor Unirii 1918-1919” din Arad, în: vol. I, pp. 295-304;
24. Biriş, Ioan, Arhaicul în mijloc de secol XX la Nadăş, judeţul Arad.
Istorie trăită, în: vol. XI, pp. 572-597;
25. Boar, Liviu, Un arhivist ardelean – Ioan Eugen Puşcaş (1929-1989), în:
vol. VIII, pp. 689-696;
26. Bogdan, Doru, Preparandia din Arad şi Şcoala Ardeleană în conştiinţa
intelectualităţii româneşti, „90 de ani...”, pp. 26-77;
27. Idem, Preparandia din Arad creatoare de intelectualitate românească,
în: vol. II, pp. 32-76;
28. Idem, Istoriografia Preparandiei din Arad (1818-1912), în: vol. IV, pp.
122-197;
29. Idem, Profesorul Eduard I. Găvănescu despre dr. Ştefan Cicio Pop, în:
vol. VI, pp. 314-322;
30. Idem, Corespondenţa dintre Miron Constantinescu şi Eduard I.
Găvănescu, în: vol. XII, pp. 444-513;
31. Boia, Stelean-Ioan, Învăţământul românesc din Lipova între cele două
războaie mondiale, în: „90 de ani...”, pp. 237-248;
32. Idem, Lipova – istorie şi administraţie (secolele XVIII-XIX), în vol. I,
pp. 7-20;
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33. Idem, Lipova în perioada Principatului (sec. XVI-XVII), în: vol. II, pp.
7-21;
34. Idem, Biserica arădeană şi Marea Unire, în: vol. III, pp. 165-178;
35. Idem, Aradul în anii regimului monarhic autoritar (1938-1940).
Economie, societate, viaţă politică, vol. IV, pp. 379-393;
36. Idem, Învăţătorii arădeni pe Frontul de Răsărit în al Doilea Război
Mondial (1941-1944), în: vol. V, pp. 324-336;
37. Idem, Aradul între anii 1867-1900. Economie şi societate, în: vol. VI,
pp. 135-150;
38. Idem, Aradul interbelic. Administraţie, societate, economie, în: vol. VII,
pp. 408-432;
39. Idem, Ioan Suciu (1862-1939), în: vol. VIII, pp. 98-129;
40. Idem, Arbitrajul de la Viena în documente de arhivă arădene, în: vol.
IX, pp. 200-212;
41. Idem, Comunitatea Evreilor din spaţiul arădean în anii 1939-1945, în:
vol. X, pp. 192-209;
42. Idem, Identitate şi alteritate etnică şi confesională în spaţiul arădean
(1919-1945), în: vol. XI, pp. 493-516;
43. Idem, Eroi români căzuţi în luptele pentru eliberarea Slovaciei(19441945), în: vol. XII, pp. 208-218;
44. Idem, Ioan Slavici – jurnalist şi om politic în context european, în: vol.
XIII, pp. 500-513;
45. Boldea, Ligia, O problematică patrimonială în cadrul Banatului
Montan medieval: donaţiile regale în secolul XIV-XVI, în: vol. V, pp. 30-45;
46. Bolovan, Ioan, ASTRA, societatea civilă românească din Transilvania şi
statul dualist, în: vol. IV, pp. 198-206;
47. Botoş, Raluca-Sorina, Pagini din viaţa şi activitatea lui Emil Aurel
Dandea, în: vol. X, pp. 610-617;
48. Bradin, Virgiliu, Iosif Moldovan – santinela învăţământului românesc
din ţinuturile Aradului, în: „90 de ani....”, pp. 229-236;
49. Idem, Iosif Moldovan – reorganizator al învăţământului din ţinutul
Aradului în perioada de după Unire, în: vol. I, pp. 243-270;
50. Idem, Contribuţia întrunirilor social-politice şi culturale desfăşurate la
„Casa Naţională” din Pârneava la realizarea Marii Uniri, în: vol. II, pp.
133-153;
51. Idem, Sava Raicu şi politica financiar-bancară a Băncii „Victoria” din
Arad în perioada dualismului austro-ungar, în: vol. III, pp. 135-154;
52. Idem, Sava Raicu – preşedinte al Comitetului de iniţiativă pentru
colecta construirii aeroplanului „Vlaicu II”, vol. IV, pp. 304-315;
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53. Idem, Inginerul Iuliu Moldovan – întemeietorul silviculturii moderne
din România, în: vol. V, pp. 158-168;
54. Idem, Tânărul Slavici – militant naţional şi publicist în presa arădeană,
în: vol. VI, pp. 159-181;
55. Bucur, Adrian, China şi civilizaţia sa în paginile revistei ”Magazin
istoric”, în: vol. XIII, pp. 253-263;
56. 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;
57. Idem, Cartea în bibliotecile asociaţiilor culturale din Transilvania între
1850-1918, în: vol. II, pp. 82-102;
58. 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;
59. Bugariu, Valentin, Istorie şi viaţă bisericească la Gătaia, în: vol. V, pp.
56-82;
60. Idem, Două reviste religioase rurale din Banatul timişan, în: vol. IX,
pp. 416-421;
61. Idem, Pictorul Filip Matei (1853-1940). Restituiri artistice, în: vol. XII,
pp. 296-317;
62. Bulboacă, Sorin, Comitatul Zarand în timpul Arpadienilor, în: vol. III,
pp. 19-26;
63. Idem, Comitatul Arad în timpul Arpadienilor, în: vol. IV, pp. 7-22;
64. Idem, Comitatul Arad în veacul al XIV-lea, în: vol. V, pp. 46-55;
65. Idem, Comitatul Zarand în secolul al XIV-lea, în: vol. VI, pp. 9-16;
66. Idem, Cnezi, nobili şi districte româneşti în comitatul Zarand în secolul
al XV-lea, în: vol. VII, pp. 21-33;
67. Idem, Comitatul Arad în secolul al XV-lea, în: vol. VIII, pp. 38-47;
68. Idem, Cucerirea otomană a comitatului Arad (mijlocul sec. al XVI-lea),
în: vol. IX, pp. 58-65;
69. Idem, Contribuţii la istoria Lipovei în veacul al XIV-lea, în: vol. X, pp.
41-46;
70. Idem, Cucerirea şi administraţia otomană în comitatul Zarand (secolele
XVI-XVII), în: vol. XI, pp. 82-96;
71. 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;
72. Idem, Şiria în contextul Marii Uniri (1918-1919), în: vol. XIII, pp. 337341;
73. Burian, Dana-Emilia, Violenţa domestică în Transilvania, în: vol. III,
pp. 336-349;
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74. Idem, Emanciparea femeii înainte şi în timpul regimului comunist în
România, în: vol. VIII, pp. 623-634;
75. Caba, Ioan, Gheorghe Şeran – primarul socialist al Ineului, în: vol. XI,
pp. 719-723;
76. Idem, Avram Borcuţia (Cercel) – ţăranul socialist din Şicula, militant
pentru MareaUnire, în vol. XII, pp. 561-565;
77. Cândea, Florica Ranta, Activitatea învăţătorilor din părţile Aradului
printre românii din Iugoslavia, în: vol. XI, pp. 706-709;
78. Idem, De la topas la sacru - însemnări, în: vol. XIII, pp. 304-313;
79. Cârja, Ioan, Şcolile confesionale din Transilvania secolului al XIX-lea,
între istoriografie şi politică, în: „90 de ani...”, pp. 78-88;
80. Gheorghiu, Teodor Octavian, Elemente de urbanism istoric-evoluţia
relaţiei dintre Mănăstirea Hodoş-Bodrog şi satul Bodrog (azi BodrogVechi), jud. Arad, în: vol. XIII, pp. 276-288;
81. Chiş, Dina, Documente privind istoria oraşului Ineu (jud. Arad) în
secolele XI-XIV (Partea I), în: vol. IX, pp. 23-36;
82. Idem, Documente privind istoria oraşului Ineu (jud. Arad) în secolele
XI-XIV (Partea a II-a), în: vol. X, pp. 13-22;
83. Idem, Documente privind istoria oraşului Ineu (jud. Arad) în secolele
XI-XIV (Partea a III-a), în: vol. XI, pp. 52-81;
84. Idem, Hora ineuană, în: vol. XII, pp. 432-439;
85. Cionca, Iustin, 99 de ani de la instituirea administraţiei româneşti
arădene,în: vol. XIII, pp. 7-8;
86. Cojocaru, Ionuţ, Democraţia Turcă. Pe înţelesul tuturor, în: vol. XIII,
pp. 264-269;
87. Colta, Elena Rodica, Preotul Ioan I. Ardelean (1883-1949), o
personalitate prestigioasă a vieţii arădene după Marea Unire, în: vol. I, pp.
325-332;
88. Idem, Implicarea istoricului de artă arădean Coriolan Petreanu în viaţa
culturală din Transilvania, după instaurarea administraţiei româneşti, în:
vol. II, pp. 170-178;
89. Idem, Reţeaua de rudenie a intelighenţiilor româneşti – o formă de
întărire a identităţii naţionale din imperiu, în: vol. IV, pp. 57-70;
90. Idem, O practică funerară încă actuală în extremitatea vestică a
României: cântarea „Horei Mortului”, în: vol. V, pp. 482-493;
91. Idem, Folclor românesc în presa arădeană de la sfârşitul secolului al
XIX-lea, în: vol. VII, pp. 571-603;
92. Idem, Manifestări iluministe în Arad la începutul veacului XIX, în: vol.
VIII, pp. 523-532;
93. Idem, Tradiţia oieritului în judeţul Arad, în: vol. XI, pp. 642-661;
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94. Idem, Memorial de front în versuri şi în poză, în: vol. XII, pp. 374-381;
95. Costea, Ioan, Horea – „născut pentru a domni”, în: vol. XIII, pp. 442445;
96. 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;
97. Idem, Legislaţia ecleziastică şi laică în perioada căsătoriilor mixte în
Transilvania la sfârşitul secolului al XIX-lea, în: vol. X, pp. 460-477;
98. Coţolan, Anca Roxana, Fenomenul migraţiei româneşti – o problemă de
menegement sau de prioritate?, în: vol. III, pp. 350-358;
99. Criste, Eugeniu (coautor), Etnomuzicologul Ioan T. Florea (1920-2001).
O schiţă biografică, în: vol. VI, pp. 354-369;
100. Idem (coautor), O medalie dedicată lui Uroş Pătean (1875-1924), în:
vol. IX, pp. 281-285;
101. Dăian, Diana-Maria, Identitate şi alteritate în relatările misionarilor
catolici din Moldova secolului XVII, în: vol. VIII, pp. 347-371;
102. Deanac, Duśan, Datina umblatului cu „koleda” la sârbii mureşeni, în:
vol. V, pp. 438- 443;
103. Deheleanu, Adrian (coautor), Situaţia Banatului în perioada noiembrie
1918-august 1919. Hotărârile Conferinţei de Pace de la Paris, în: vol. VIII,
pp.189-196;
104. Idem, Banatul în perioada noiembrie 1918-august 1919, în: vol. IX,
pp. 137-144;
105. Idem, Tragicul an 1940 în istoria românilor. După 75 de ani. Abordări
şi analize, în: vol. X, pp. 210-232;
106. Idem, Istoria presei culturale în România comunistă, în: vol. XI, pp.
273-314;
107. 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;
108. Deheleanu, Adrian (coautor), Situaţia Banatului în perioada noiembrie
1918-august 1919. Hotărârile Conferinţei de Pace de la Paris, în: vol. VIII,
pp. 189-196;
109. Idem, Aviaţia română în Primul Război Mondial (1916-1918), în: vol.
XIII, pp. 117-135;
110. Deheleanu, Mihai, Ioachim Miloia – personalitate marcantă a
Banatului în perioada interbelică, în vol. VIII, pp. 217-223;
111. Demşea, Dan, Dascălul şi directorul şcolar Porfirie Popescu din
comuna de podgorie Covăsânţ (1842-1909), în: „90 de ani...”, pp. 89-96;
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112. Idem, Harta de carte funduară a oraşului Arad (1855-1858), în: vol. I,
pp. 38-41;
113. 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;
114. Idem, Tradiţii industriale în judeţul Arad: sec. XIX-XX. Menţiuni
documentare şi evoluţii, în: vol. III, pp. 61-81;
115. 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;
116. Idem, Strădaniile protopopului Vasile Caracioni pentru adeverirea
titlului nobiliar în cuprinsul comitatelor vecine Arad şi Timiş, în: vol. V, pp.
83-109;
117. 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;
118. 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;
119. Idem, Pilda unei alianţe de familie între părţile arădene şi cele
sibiene: dr. med. Lazăr Popovici (1867-1931), în: ibidem, pp. 264-276;
120. 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;
121. Idem, Generalul Alexandru Vlad (1876-1941) şi Aradul – un punctaj
biografic, în: vol. IX, pp. 637-640;
122. 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;
123. 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;
124. 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;
125. Idem, Lungul drum al devenirii –De la „Postata Cireşilor” la „Parcul
Industrial Arad-Gai”. Crearea spaţiului expoziţional propriu al Camerei de
Comerţ şi Industrie în „Zona Industrială Vest a Aradului” (1991-2011),în:
vol. XIII, pp. 389-441;
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126. Diaconu, Maria Aurelia, Aventura călătoriei în Oltenia în epoca
premodernă, în: vol. VII, pp. 73-82;
127. Idem, Romul Boilă şi viaţa politică şi juridică românească în prima
jumătate a secolului XX, în: vol. VIII, pp. 179-188;
128. Idem, Din trecutul medical al Olteniei. Figuri medicale emblemetice
de secol XIX, în: vol. X, pp. 437-444;
129. Dragoş, Aurel, Oameni, destine, eroi, în: vol. V, pp. 294-306;
130. Idem, Gheorghe Popa de Teiuş precursor al Marii Uniri, în: vol. VII,
pp. 307-331;
131. Idem, Convieţuire socială, culturală, într-un spaţiu delimitat, în: vol.
VIII, pp. 617-622.
132. Idem, Gheorghe Popa de Teiuş – precursor al Marii Uniri, în: vol. IX,
pp. 597-605;
133. Idem, Mit şi legendă pe valea Crişului Alb,în: vol. X, pp. 33-40;
134. Idem, În memoriam. Profesor dr. Ioan Godea, în: ibidem, pp. 646-651;
135. Idem, Prima abdicare a Prinţului Carol, relatată în presa maghiară,
în: vol. XI, pp. 236-252;
136. Idem, Mărturisitorul Sava Brancovici (1620-1683), în vol. XII, pp.
248-256;
137. Idem, Activitatea Fabricii de Mobilă „Mundus” Ineu, ilustrată în
documente de arhivă, în: vol, XIII, pp. 289-303;
138. Dragoteanu, Mircea (coautor), Începuturile turismului montan în
Transilvania. Activitatea de pionierat a Asociaţiei Carpatine Transilvănene
„S.K.V.”, în: vol. III, pp. 43-60;
139. Idem (coautor), Propaganda naţională românească prin utilizarea
poştală a timbrelor dedicate retrocedării Ardealului de Nord, în: vol. III,
pp. 220-232;
140. Dumbrăveanu, Nicolae, Aspecte ale Revoluţiei de la 1848-1849 în
localitatea Chirileu judeţul Mureş, în: vol. IX, pp. 703-719;
141. Idem, Iosif Tămaş un tribun uitat al Revoluţiei de la 1848-1849 din
Transilvania, în: vol. XII, pp. 96-99;
142. Dumbrăvescu, Nicolae, O dispută de presă privind moartea
deputatului bihorean Ioan Dragoş în Timpul Revoluţiei de la 1848-1849 din
Transilvania, în: vol. XIII, pp. 454-483;
143. Idem, „Victor Loupan, O istorie secretă a Revoluţiei Ruse”, în: ibidem,
pp. 584-586;
144. Durić-Milancović, Aleksandra (coautor), Biserici tradiţionale şi
comunităţi neo-protestante în localităţile Banatului sârbesc (sec. XIX-XX),
în: vol. IX, pp. 369-380;
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145. Emandi, Lucian (coautor), Colaborarea lui Ioan Slavici la „Tribuna
poporului” şi „Tribuna”, în: vol. IV, pp. 240-254;
146. Falcă, Gheorghe, Administraţia locală în viaţa comunităţii: o problemă
de calibru, în: vol. VII, pp. 623-631;
147. Idem, Educaţia, o Cenuşăreasă deloc promiţătoare, în: vol. VIII, pp.
689-700;
148. Idem, Administraţia locală în viaţa comunităţii: o problemă de
calibru, în: vol. IX, pp. 580-586;
149. Idem, Asistenţa socială şi pensiile în România: dezechilibrare,
descurajarea meritului, pedepsirea muncii, în: vol. X, pp. 587-596;
150. Idem, Populaţia României: o resursă irosită, în: vol. XI, pp. 636-841;
151. Idem, Zilele Administraţiei Arădene, în: vol. XIII, pp. 9-10;
152. Faur, Florica, Obiceiuri legate de viaţa omului – comuna Petriş,
Judeţul Arad, în: vol. VIII, p. 644-655;
153. Faur, Vasile, Oameni de seamă ai Chisindiei: avocat dr. Iustin
Ardelean, în: vol. IX, pp. 646-661;
154. Idem, Târgurile tradiţionale ale satului Chisindia, în: vol. X, pp. 319326;
155. Idem, Originea numelui şi atestarea istorică a localităţii Chisindia,
judeţul Arad, în: vol. XI, pp. 622-676;
156. Idem, Graiul comunei Chisindia, în: vol. XII, pp. 382-431;
157. Idem, Cetatea Zărand şi comitatul Zărand, în: vol. XIII, pp. 32-42;
158. 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;
159. Fernolendt, Eugen Marius, Drumul prin negura vremurilor spre
propria existenţa a comunităţii umane gurahonţene, în: vol. XII, pp. 367373;
160. Furdea, Narcisa, Aspecte privind situaţia evreilor arădeni în timpul
dictaturii antonesciene (1940-1942), în: vol. VIII, pp. 262-268;
161. Gelu, Iavorca Marcov Iorgovan, Pâinea noastră cea de toate
zilele(grâul şi pâinea ritual la sârbii mureşeni), în: vol. V, pp. 444-452;
162. Ghemeş (Manaea), Patricia, Nobilimea bănăţeană în secolele XVIXVIII. Familia conţilor de Soro,în vol. XII, pp. 16-57;
163. Gherghe, Marian, File din istoria administraţiei arădene (2000-2001).
Aradul şi oraşe de 5 Stele, în: vol. XI, pp. 350-352;
164. Gheorghiu, Teodor Octavian, Artă memorială şi semne memoriale în
părţile Aradului, autor Horia Truţă, în: vol. XIII, pp. 581-583;
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165. Ghiţă, Eugen, Aspecte privind organizarea administrativ-teritorială şi
instituţională a comitatului Arad în secolul al XVIII-lea, în: vol. II, pp. 2231;
166. Grec, Marius-Ioan, Pagini din istoria arheologiei româneşti, în: vol.
III, pp. 7-18;
167. Idem, Interesul pentru cultura europeană între Reformă şi
Contrareformă, în: vol. IV, pp. 23-28;
168. Idem, Cercetarea arheologică şi principalele orizonturi ale cercetării,
în: vol. V, pp. 11-17;
169. Idem, Emigranţii români şi fenomenul de infracţionalitate în Italia, în:
vol. VI, pp. 471-487;
170. Idem, Despre începuturile administraţiei romane în provincia Dacia,
în: vol. VII, pp. 11-14;
171. Idem, Consideraţii despre armata Daciei Porolissensis Ex(ercitus)
D(aciae) P (orolissensis), în: vol. IX, pp. 13-22.
172. Idem, Vasile Goldiş, revista „Biserica şi Şcoala” şi lupta pentru
idealul unităţii naţionale, în: vol. XII, pp. 287-295;
173. Idem, Aradul Centenar (1918-2018) la Universitatea de Vest „Vasile
Goldiş” din Arad: Congresul Internaţional de Istorie a Presei: Presa Marii
Uniri, în: vol. XIII, pp. 270-275;
174. Greffner, Otto (coautor), 286 de ani de învăţământ în limba germană
în Aradul Nou, în: vol. IV, pp. 92-121;
175. Idem (coautor), Personalităţi ale învăţământului german, în vol. VI,
pp. 494-522;
176. Idem (coautor), Aradul Nou – repere istorice, în: vol. VII, pp. 548-556;
177. Grosu, Ştefan, Violenţa în perioada statului naţional legionar, în: vol.
IX, pp. 213-229;
178. Idem, Aspecte ale filosofiei şi religiei în concepţia lui Nae Ionescu şi
Mircea Florian, în: vol. X, pp. 500-515;
179. Groza Delacodru, Teodor, Şoimul Ardealului pe meleagurile
Vârşeţului, în: vol. X, pp. 154-156;
180. Groza, Elena-Sorina, Trecut şi prezent în comuna Voiteg, în: vol. VIII,
pp. 578-580;
181. Groza, Mihai-Octavian, Despre activitatea preoţilor militari români
transilvăneni în perioada Primului Război Mondial (1914-1919), în: vol.
VIII, pp. 532-543;
182. Idem, Consiliul Naţional Român din Blaj versus Consiliul Naţional din
Alba-Iulia. Rivalitate sau colaborare?, în: vol. IX, pp. 126-136;
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183. 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;
184. Idem, Un corpus documentar cenzurat din monografia Douãzeci de
ani de la Unire, de Tiron Albani (1938), în: vol. XI, pp. 315-349;
185. Idem, Un document inedit despre implicarea Episcopului Vasile Moga
în „Procesul morilor”din Sebeş, în: vol. XII, pp. 263-277;
186. Idem, Experienţa „Graniţei Culturale” (1916-1918) reflectată în
memorialistica preotului cărturar Sebastian Stanca, în: vol. XIII, pp. 314327;
187. Idem, Pr. Maxim Morariu „Rolul tânărului cercetător în Asociaţiunea
ASTRA”, în: ibidem, pp. 587-589;
188. Gruneanţu, Lazăr, Organizarea profesiei de avocat în Banat şi
Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în: vol. VI, pp. 151158;
189. Hadiji Vasinca, Maria, Comunitatea ucraineană între tradiţie şi
modernitate. Cazul comunei Târnova (jud. Arad), în: vol. V, pp. 464-481;
190. Haţegan, Ioan (coautor), Sistemul de fortificaţii mureşene în Evul
Mediu,în: vol. V, pp. 18-29;
191. Idem (coautor), Recenzii, în: vol. XII, pp. 598-600;
192. Idem, (coautor), Banat – Facing The Ottoman Conguest 1551.1552
Chronological References The year 1551, în: vol. XIII, pp. 43-55;
193. Idem, (coautor), Din cronologia Banatului Imperial (Anul 1772), în:
vol. XIII, pp. 56-75;
194. Hodrea, Gheorghe, Dăruiri de clopote parohiilor ortodoxe române din
Episcopia Aradului, în: vol. IX, pp. 381-405;
195. Idem, Dăruiri consemnate în Protocoalele eparhiei Aradului (sfârşitul
secolului XIX şi prima jumătate a secolului XX), în: vol. X, pp. 409-424;
196. 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;
197. Hord, Radu Alexandru, Aspecte din istoria Liceului Teoretic Evreiesc
din Arad, în: vol. XI, pp. 541-554;
198. Idem, Destinul unui evreu orădean, Simkovits Ignacz-Iozsef, în vol.
XII, pp. 566-574;
199. Idem, Activitatea comitetului democrat evreiesc din Arad, în arhivele
arădene, în: vol. XIII, pp.221-252;
200. Iankó, Andrei, Márki Sándor, în: vol. XI, pp. 677-679;
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201. Ienăşescu, Lucian, Aspecte privind activitatea despărţământului
arădean al Institutului Social Banat-Crişana, în: „90 de ani....”, pp. 249264;
202. Idem, Aşezăminte culturale rurale din interbelicul arădean, în: vol. I,
pp. 271-286;
203. Idem, De la condiţia de aliat la armată de ocupaţie, în: vol. II, pp. 285298:
204. Idem, Consideraţii despre activitatea publicistică desfăşurată de
Tiberiu Vuia în anii interbelici, în: vol. III, pp. 190-198;
205. Idem, Probleme sociale abordate de Asociaţia naţională arădeană
pentru cultura poporului român în perioada 1900-1910, vol. IV, pp. 293303;
206. Idem, Cercuri culturale învăţătoreşti din lumea rurală arădeană
interbelică şi contribuţia lor la educaţia populaţiei adulte, în: vol. V, pp.
280-288;
207. Idem, Acţiuni de culturalizare desfăşurate de cercurile „Sfântul
Gheorghe” din judeţul Arad în perioada interbelică, în: vol. VI, pp. 396313;
208. Idem, Probleme ale culturii arădene abordate de ziarul
„Solidaritatea”, condus de Aron Cotruş (noiembrie 1922-mai 1923), în: vol.
VIII, pp. 589-599;
209. Idem, Cercetările monografice de la Sâmbăteni, în: vol. XII, pp. 198207;
210. Jurcoi, Emanuel, Ideea şi încercările lui Iacob Heraclide Despot de
preluare a puterii în Moldova, în: vol. XII, pp. 64-74;
211. Jugovan, Aurel, Tradiţii, datini şi obiceiuri adunate de învăţătorul
Ştefan Bozian (1904-1989), în: vol. VIII, pp. 635-643;
212. Kósa, Alexandru (coautor), Sistemul de fortificaţii mureşene în Evul
Mediu, în: vol. V, pp. 18-29;
213. Idem, Campanii militare conduse de comiţii bănăţeni în prima
jumătate a secolului al XV-lea, în: vol. VI, pp. 24-35;
214. Idem, Campanii militare conduse de comiţii bănăţeni în a doua
jumătate a secolului al XV-lea, în: vol. VII, pp. 34-41;
215. Idem, Câteva observaţii privind organizarea administraţiei în Banatul
Medieval, în: ibidem, pp. 15-20;
216. Idem, Banatul în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, în: vol. VIII,
pp. 48-64;
217. Idem, 1551-1552: Ani de răscruce în istoria Aradului, în: vol. IX, pp.
37-57;
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219. Idem, Legi şi decrete militare în Banatul Medieval (finele sec. XIV –
sec. XV), în: vol. X, pp. 47-60;
220. Idem, Sistemul de credit românesc în Banat şi Transilvania la sfârşitul
secolului al XIX-lea, în: vol. XI, pp. 431-443;
221. Idem (coautor), Banat – Facing The Ottoman Conguest 1551-1552
Chronological References The year 1551, în: vol. XIII, pp. 43-55;
222. Idem, (coautor), Din cronologia Banatului Imperial (Anul 1772), în:
vol. XIII, pp. 56-75;
223. Krizner, Paul, Figuri de preoţi arădeni în temniţele comuniste, în: vol.
V, pp. 337-347;
224. Idem, Câţiva copişti de manuscrise din părţile Aradului, în: vol. VI,
pp. 17-23;
225. Idem, Rânduiala cununiei în diferitele ediţii ale euhologhionului sau
molitfenicului ortodox, în: vol. VII, pp. 563-570;
226. Idem, Liturghierul în serviciul divin. Istorie şi tematică, în: vol. VIII,
pp. 372-389;
227. Idem, Rolul cărţilor de cult în emanciparea naţională, în: vol. IX, pp.
289-321;
228. Idem, Rânduiala botezului în diferite ediţii ale Evhologhionului sau
Molitfelnicului ortodox. Studiu istorico-liturgic, în: vol. X, pp. 327-344;
229. Idem, Revoluţia română din perioada 1848-1849 în părţile arădene
reflectate de istoriografia românească, în: vol. XI, pp. 128-144;
230. Idem, Bisericii arădene până în anul 1948, în: vol. XII, pp. 349-366;
231. Idem, Episcopia Aradului şi rolul acesteia la Marea Unire de la 1
decembrie 1918, în: vol. XIII, pp. 328-336;
232. Lăcătuşu, Ioan (coautor), Aspecte privind proiectul interbelic de
romănizare a secuizaţilor din fostele scaune secuieşti, în: vol. IX, pp. 149189;
233. Leucuţia, Alexandru, Istoria şi chivernisirea Tipografiei Diecezane din
Arad, în: vol. V, pp. 146-157;
234. Lucaciuc, Ioan Ştefan, (coautor), Separarea puterii judecătoreşti de
administraţia comitatensă arădeană (1871), în: vol. IV, pp. 207-239;
235. 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;
236. Macavei, Elena, Vasile Goldiş – preşedinte al Asociaţiunii ASTRA, în:
vol. VI, pp. 329-353;
237. Macsut, Adriana Mihaela, Piaţa Universităţii 1990 şi Piaţa
Universităţii 2012 – mişcări de protest pentru democratizarea societăţii
româneşti, în: vol. IX, pp. 556-563;
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238. Idem, Criteriul ştiinţific în studiile umaniste, în: vol. X, pp. 360-371;
239. Marco, Gabriela Adina, Şcoala confesională ortodoxă română de la
Nădlac (1918-1932), în: vol. I, pp. 230-242;
240. Idem, Despărţirea dintre comunităţile românească şi sârbească de la
Nădlac, în: vol. III, pp. 82-101;
241. Idem, Uroş Pătean – un nădlăcan în Parlamentul ţării, vol. IV, pp.
316-325;
242. Idem, Familia Şerban – generaţii peste timp, în: vol. V, pp. 110-122;
243. Idem, Intelectuali arădeni – familia Lugojan, în: vol. VI. pp. 88-99;
244. Idem, Monumentele eroilor din Nădlac, , în: vol. VII, pp. 282-288;
245. Idem, Reuniunea învăţătorilor arădeni. Şedinţa de la Nădlac din 1910,
în: vol. VIII, pp. 567-577;
246. Idem, 70 de ani de la bătălia de la Păuliş (septembrie 1944), în: vol.
IX, pp. 241-247;
247. Idem, Obiecte de metal (clopote) rechiziţionate de armata austroungară în Primul Război Mondial, în: vol. X, pp. 157-162;
248. Idem, Preot dr. Pavel Vesa. Clerici arădeni şi hunedoreni deţinuşi
politici (1945-1989), în: ibidem, pp. 657-659;
249. 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;
250. Idem, Iosif al II-lea- un despot luminat prezent pe meleaguri arădene,
în: vol. XII, pp. 88-95;
251. Idem, Personalităţi slovace originare din localitatea Nădlac, jud. Arad
(secolul al XIX-lea), în: vol. XIII, pp. 446-453;
252. Markert, Virgilia, Publicistul Birăuţiu Dimitrie din Budapesta,
Caragiale şi Badea Cârţan, în: vol. IX, pp. 606-615;
253. Martin, Emilia, Moartea, înmormântarea şi cultul morţilor la românii
din Ungaria, în: vol. V, pp. 110-122;
254. Măduţa, Cristian, Vasile Goldiş şi ideea de evoluţie istorică, în: vol.
III, pp. 155-164;
255. Idem, Concepţia lui Vasile Goldiş privind dreptul şi întemeierea
statului modern, în: vol. VI, pp. 240-246;
256. Idem, Ideea de dreptate şi starea românilor la început de secol XX, ,
în: vol. VII, pp. 258-263;
257. Idem, Politica imperiilor, ideea de libertate şi dreptate socială, în: vol.
IX, pp. 512-514;
258. Măran, Mircea, Românii din Panciova între păstrarea identităţii şi
asimilare, în: vol. V, pp. 421-429;
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259. Idem, Aspecte privind despărţirea bisericească în localităţile din
Banatul sârbesc, în: vol. VIII, pp. 390-397;
260. Idem (coautor), Biserici tradiţionale şi comunităţi neo-protestante în
localităţile Banatului sârbesc (sec. XIX-XX), în: vol. IX, pp. 369-380;
261. Idem (coautor), Activitatea didactică şi culturală a învăţătorilor din
familia Roman din Şeitin, în: ibidem, pp. 627-637;
262. Meszar, Marius-Răzvan, Colonizarea ţăranilor în plasa Ineu –
consecinţă a aplicării Reformei agrare din 1921, în: vol. IV, pp. 340-352;
263. Idem, Impactul politic al Reformei agrare din 1921 în judeţul Arad, în:
ibidem, pp. 353-361;
264. Idem, Doctrine şi viziuni agrare româneşti în perioada legiferării
Reformei agrare din 1921, în: vol. V, pp. 256-260;
265. Idem, Aspecte privind istoriografia Reformei agrare din 1921 din
perioada comunistă (1947-1989), în: vol. VI, pp. 323-328;
266. Idem, Aspecte privind agricultura comitatului Arad la începutul
secolului al XX-lea, în: vol. VII, pp. 292-297;
267. 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;
268. Mihuţ, Gheorghe, Aspecte ale reformei printre români în comitatul
Zarandului în secolele XVI-XVII, în: vol. IX, pp. 66-72;
269. Idem, Reforma printre românii din ţinutul Beiuşului şi al văii Crişului
Negru în sec. XVI-XVII, în: vol. X, pp. 61-66;
270. Idem, Ion Fluieraş şi martirajul lui la Gherla, în: vol. XI, pp. 680-682;
271. 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;
272. Morariu, Iulius-Marius, Imaginea Primului Război Mondial reflectată
în folclorul din zona Năsăudului, în: vol. IX, pp. 587-594;
273. Idem, Conflictul dintre Virgil Gheorghiu şi Monica Lovinescu,
reflectat în scrierile lui Mircea Eliade şi Neagu Djuvara, în: vol. XII, pp.
575-585;
274. Idem, „ASTRA” şi cultivarea sentimentului românesc în timpul
Primului Război Mondial, în: vol. XIII, pp. 109-116;
275. Morariu, Radu, Rolul presei româneşti în dezvoltarea şi promovarea
învăţământului în limba română, în: „90 de ani...”, pp. 97-103;
276. Idem, Contribuţii la istoricul ziarului „Românul” (1911-1918), în: vol.
I, pp. 99-120;
277. Idem, Presa ecleziastică ortodoxă, în: vol. IX, pp. 338-349;
278. Idem, Presa pedagogică, în: vol. X, pp. 425-436;
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279. 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;
280. Moţica, Adina Maria, Turismul şi rolul său în economie, în: vol. XIII,
pp. 382-388;
281. Munteanu, Vilică, Bacău-Blaj, 23 noiembrie1918. Zborul Marii Uniri
în Medalistică, în: vol. XIII, pp. 143-147;
282. Murariu, Ion, Revista „Lumina satului” – mesager al culturii în Giroc,
în: vol. VI, pp. 488-493;
283. Idem, Dor şi elan în cântece de cătănie, în: vol. VII, pp. 604-607;
284. 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;
285. Mureşan, Augustin, Cu privire la sigiliile prefecturilor române din
timpul Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania, în: vol. II, pp. 77-81;
286. Idem, Rectificări la sigiliile din secolul al XVIII-lea ale satului Rogoz,
comitatul Bihor, în: vol. IV, pp. 86-91;
287. Idem, Un tipar de sigiliu al unei biserici săteşti din comitatul Arad
(secolul al XIX-lea), în: vol. V, pp. 212-214;
288. Idem, Biserica „Pogorârea Duhului Sfânt” din satul Secaş, judeţul
Arad – păstrătoare de simbol heraldic, în: vol. V, pp. 215-219;
289. Idem (coautor), O rectificare la tiparul sigilar din 20 noiembrie 1849
al comunei Agriş, comitatul Arad, în: vol. VI, pp. 100-105;
290. Idem, (coautor), Etnomuzicologul Ioan T. Florea (1920-2001). O
schiţă biografică, în: ibidem, pp. 354-360;
291. Idem, Noua stemă a judeţului Arad şi semnificaţia ei, în: ibidem, pp.
523-526;
292. Idem, O stemă a petranilor, ramura din zona Aradului, în: vol. VII, pp.
60-65;
293. Idem, Steagul Formaţiei de Pompieri Voluntari din Şiria, judeţul Arad
(1886), în: ibidem, pp. 209-215;
294. Idem, Despre sigiliile comitatului Zarand (secolele XVIII-XIX), în:
ibidem, pp. 66-72;
295. Idem (coautor), Drapelul Gărzii Naţionale din Cuvin, în: ibidem, pp.
332-336;
296. Idem (coautor), Sigiliul comunităţii Nădlac din 1752 – izvor pentru
elaborarea stemei oraşului, în: vol. VIII, pp. 79-84;
297. Idem, Cu privire la stindardul lui Constantin Brâncoveanu (1698), în:
vol. IX, pp. 79-83;
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298. Idem, Sfântul Proroc Ilie înfăţişat pe bula de aur sigilară a lui Mihnea
Turcitul, în: ibidem, pp. 73-78;
299. Idem, Despre steagul din 1928 al Formaţiei de Pompieri Voluntari din
localitatea Vinga, judeţul Timiş-Toraontal, în: ibidem, pp. 145-148;
300. Idem (coautor), O medalie dedicată lui Uroş Pătean (1875-1924), în:
ibidem, pp. 281-285;
301. Idem (coautor), Sigiliile cu „armă vorbitoare” ale localităţii rurale
Sânpetru German, comitatul Timiş, în: vol. X, pp. 74-79;
302. Idem, Vexilologie. Bibliografie (1999-2014), în: ibidem,, pp. 303-315;
303. Idem, Maria Dogaru, primul preşedinte al Societăţii Române de
Vexilologie, în: ibidem, pp. 641-645;
304. 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;
305. 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;
306. Idem (coautor), Sigilii săteşti şi comunale cu moara de apă din Banat
şi Crişana (secolele XVIII-XIX), în: vol. XI, pp. 145-156;
307. Idem, Heraldică teritorială arădeană actuală; Steme de oraşe (19992013), în vol. XII, pp. 230-247;
308. Idem, Legenda numelui satului bihorean Broaşte (azi Stânceşti) şi
sigiliul său cu „armă vorbitoare”, în vol. XII, pp. 80-87;
309. Idem (coautor), Despre un drapel din vremea lui Mihai Viteazul, în
vol. XII, pp. 58-63;
310. Idem, Drapelul reconstituit al Gărzii Naţionale Române din
Mândruloc (1918), în: vol. XIII, pp. 148-152;
311. Idem (coautor), Elemente de urbanism istoric-evoluţia relaţiei dintre
Mănăstirea Hodoş-Bodrog şi satul Bodrog (azi Bodrog-Vechi), jud. Arad,
în: ibidem, pp. 289-303;
312. Idem (coautor), Sfinţirea, la 24 noiembrie 1918, a drapelului Gărzii
Naţionale Române din comuna Chisindia (jud. Arad).în: ibidem, pp. 349353;
313. Idem, Despre Drapelul Naţional şi reglementarea arborării sale pe
teritoriul Municipiului Arad, din 6 februarie 1936, în: ibidem, pp. 206-212;
314. Mureşan, Lucian, Mentalităţi. Forme şi dezvoltare, în: vol. XII, pp.
522-540;
315. Mureşan, Marius, Mişcările sociale din Marea Britanie în anii ´70 şi
campania „Rock Against Racism”, în: vol. IX, pp. 529-541;
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316. Idem, Evoluţia relaţiilor isreliano-palestiniene în secolul al XX-lea şi
cea de-a Doua Intifadă, în: vol. X, pp. 115-127;
317. Idem, Implementarea modelului sovietic de organizare a
învăţământului în statele aflate sub dominaţia Moscovei, în: vol. XI, pp.
318. Nisipeanu, Gabriela, Relaţiile Italiei cu Sfântul Scaun în perioada
interbelică (1919-1939) – Partea I, în, vol. X, pp. 521-535;
319. Idem, Relaţiile Italiei cu Sfântul Scaun în perioada interbelică (19191939) – Partea a II-a, în, vol. XI, pp. 475-492;
320. Nistor, Ioana, Episcopul-vicar al Aradului Gherasim Hunedoreanul
(1975-1985) – „Ierarhul cu chip luminos” în slujba credinţei ortodoxe; în:
vol. VI, pp. 466-470;
321. Idem, Elie Miron Cristea – cuget şi simţire românească, în: vol. VIII,
pp. 398-404;
322. Idem, Măreţia unui om, teolog şi istoric, în: vol. X, pp. 655-656;
323. Idem, Iosif al II-lea- un despot luminat prezent pe meleaguri arădene,
în: vol. XII, pp. 88-95;
324. Niţu, Ionela, (coautor), Istoricul societăţii petroliere „Foraky
Românească” (1922-1942), în: vol. VIII, pp. 247-261;
325. Idem, Societatea petrolieră „Internaţionala Română” (InterumAmsterdam), în: ibidem, pp. 236-246;
326. Oarcea, Felicia Aneta, Etnie şi confesionalitate în şcolile arădene (sf.
sec. XIX – înc. sec. XX), în: „90 de ani...”, pp. 110-122;
327. Idem, Implicarea dascălilor din oraşul şi comitatul Arad în
combaterea unor vicii ale societăţii (1867-1918), în: vol. I, pp. 42-54;
328. Idem, Aspecte din implicarea dascălilor în activităţile economicofinanciare ale comitatului Arad (1867-1918), în: vol. II, pp. 103-111;
329. Idem, Povestea unui edificiu ecleziastic. Biserica Romano-catolică din
Moneasa (judeţul Arad), în: vol. VIII, pp. 424-431;
330. Idem, Dacălul Romul Drincu (1909-1958). Repere biografice, în: vol.
IX, pp. 672-678;
331. Idem, Preotul Lazăr Iaja (21 aprilie 1899-3 iunie 1973). Repere
biografice, în: vol. X, pp. 624-632;
332. Idem, Învăţătorul Ioan Dobre (1907-1996). Repere biografice, în: vol.
XI, pp. 683-690;
333. Idem, Laurenţiu Oanea (1888-1970).Noi consideraţii biografice, în:
vol. XIII, pp. 545-554;
334. Oltean, Dan, Analiza semnificaţiilor arhitecturale, matematice,
astronomice şi religioase ale Sanctuarului Panteon de la Sarmizegetusa
Regia, în: vol. VIII, pp. 11-37;
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335. Onea, Veronica, Analiza comparată a conceptelor de securitate a
Federaţiei Ruse, în: vol. IX, pp. 564-579;
336. Opruţ, Petru, Obiceiuri legate de principalele evenimente din viaţa
omului în satul Voislava, judeţul Caraş-Severin, în: vol. V, pp. 494-520;
337. Idem, Biserica Ortodoxă Română între anii 1918-1948. Înfiinţarea
Patriarhiei, , în: vol. VII, pp. 346-349;
338. Idem, Monumentul turismului de la Rusca Montană, judeţul CaraşSeverin, în: vol. IX, pp. 662-671;
339. Idem, Nicolae Table şi convocarea la Marea Adunare Naţională de la
Alba Iulia, în: vol. XIII, pp. 555-561;
340. Ostroveanu, Tatiana, Făget – Cadrul geografic şi istoricul zonei, în:
vol. X, pp. 23-32;
341. Idem, Plasa Făget – populaţia, în: vol. XI, pp. 370-376;
342. Idem, (coautor), Din cronologia Banatului Imperial (Anul 1772), în:
vol. XIII, pp. 56-75;
343. Ozarchevici, Mihaela, Internetul şi comunicarea politică în timpul
campaniilor electorale. Studiu de caz: Alegerile prezidenţiale 2009, în: „90
de ani...”, pp. 288-305;
344. Idem, Comunicarea în administraţia publică. Purtătorul de cuvânt, în:
vol. I, pp. 340-357;
345. Idem, Partidele politice şi comunicarea cu cetăţenii prin intermediul
siteurilor, în: vol. II, pp. 353-383;
346. Idem, Istoricul legislativului arădean în perioada 1900 – prezent 2011,
în: vol. III, pp. 359-394;
347. Idem, Comunicarea politică şi electorală în era Internetului, vol. IV,
pp. 459-489;
348. Idem, Consiliul Judeţean Arad – trecut, prezent şi perspective, în
contextul european al regionalizării, în: vol. V, pp. 362-388;
349. Idem, Transparenţa decizională şi accesul liber la informaţiile de
interes public în administraţia publică, în: vol. XII, pp. 541-550;
350. Pachiţa, Mirela, Aspecte privind evoluţia bolilor infecţioase şi
epidemiilor din judeţul Arad în perioada interbelică, în: vol. IX, pp. 542555;
351. Idem, Medicul Şef al Municipiului Arad – Dr. Vasile Cucu (18831968), în: vol. X, pp. 618-623;
352. 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;
353. Idem, Aspecte privind instituţia Pompierilor voluntari din judeţul Arad
după Primul Război Mondial, în: vol. XII, pp. 177-187;
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354. Idem, Organizarea şi activitatea instituţiilor de ocrotire şi asistenţă
socială din judeţul Arad în anii 1941-1942, în: vol. XIII, pp. 213-220;
355. Panduru, Pavel, Voluntari almăjeni în Campania militară din 1919
contra comunismului unguresc, în: vol. VIII, pp. 212-216;
356. Pantea, Maria Alexandra, Contribuţia lui Samuil Vulcan la apariţia
învăţământului pedagogic românesc, în: vol. III, pp. 27-42;
357. Idem, Rolul preotului şi dascălului în satele româneşti din Câmpia
Aradului în sec. Al XIX-lea, în: vol. IV, pp. 281-292;
358. Idem, Centenarul Preparandiei arădene – expresia solidarităţii
naţionale, în: vol. V, pp. 220-232;
359. 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;
360. Idem, Aradul între Marea Unire şi extinderea suveranităţii statului
român asupra lui, în: vol. VII, pp. 337-345;
361. Idem, Teodor Popoviciu – om al Bisericii şi Şcolii, în: vol. VIII, pp.
405-409;
362. Idem (coautor), Activitatea didactică şi culturală a învăţătorilor din
familia Roman din Şeitin, în: vol. IX, pp. 627-636;
363. Idem, Vasile Goldiş susţinător al învăţământului pedagogic arădean,
în: vol. X, pp. 478-486;
364. Idem, Contribuţia învăţătorului pecican Ioan Ardelean la formarea
elitei româneşti şi dezvoltarea conştiinţei naţionale, în: vol. XI, pp.700-705;
365. 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;
366. Idem, Episcopia arădeană în toamna anului 1918, în: vol. XIII, pp.
342-348;
367. Panţuru, Cosmin, Asociaţii şi fundaţii culturale şi religioase organizate
în Parohia „Sfântului Ilie” din Fabricul Timişoarei, în: vol. IX; pp. 350360;
368. Idem, Bisericile istorice ortodoxe din cartierul Fabric al Timişoarei,
în: vol. X, pp. 351-359;
369. Păiuşan, Teodor Gheorghe, Forme organizate şi spontane ale
rezistenţei anticomuniste şi la colectivizare din Valea Crişului Alb, în: vol.
III, pp. 233-280;
370. Pătrăuţă, Teodor, Şcoala primară arădeană în contextul statului român
întregit, în: „90 de ani...”, pp. 203-215;
371. Idem, Rolul constructiv al învăţătorilor arădeni în consolidarea vieţii
economice a asociaţiei acestora, în: vol. II, pp. 179-187;
609

372. Idem, Ineul în perioada dualismului austro-ungar, în: vol. VIII, pp.
410-417;
373. Idem, Înfiinţarea zonei grănicereşti la Ineu, în: vol. X, pp. 67-73;
374. Idem, O filă ruptă din istoria localităţii Bocsig, în: vol. XI, pp. 211220;
375. Idem, Mişcările ţărăneşti din Transilvania şi loturi din Ţara
Zarandului, în: vol. XII, pp. 75-79;
376. Idem, Şcoala din Bocsig, şcoală a vetrei părinţilor, în: vol. XIII, pp.
354-361;
378. Păvălean, Andrei, Aspecte ale vieţii politice în Franţa din perioada
celei de a III-a republici (perspectivă imagologică), în: vol. IX, pp. 515528;
379. Pârvulescu, Mihai, Medalioane ale preoţilor şi învăţătorilor din
Protopopiatul Ortodox Român, Arad, 1812-1918, în: vol. XII, pp. 586-587;
380. Petraş, Irina-Maria, Activitatea deputaţilor şi senatorilor arădeni în
Parlamentul de la Bucureşti (1919-1928), în: vol. VII, pp. 460-504;
381. Petrovici, Ema, Democraţia turcă. Pe înţelesul tuturor, în: vol. XIII,
pp. 264-269;
382. Pinitilie, Ovidiu (coautor), Istoricul societăţii petroliere „Foraky
Românească” (1922-1942), în: vol. VIII, pp. 247-261;
383. Idem, Societatea petrolieră „Internaţionala Română” (InterumAmsterdam), în: ibidem, pp. 236-246;
384. Popeangă, Vasile, Aspecte ale politicii şcolare în spaţiul de acţiune al
Inspectoratului Şcolar Regional Timişoara, în: „90 de ani...”, pp. 148-166;
385. Idem, Activizarea relaţiilor Aradului cu Basarabia în anii
premergători Unirii şi consolidării ei, în: vol. III, pp. 117-134;
386. Idem, Permanenţe pedagogice în procesul formării educatorilor
arădeni, în: ibidem, pp. 199-219;
387. Popovici, Călina, (coautor), Sigilii săteşti şi comunale cu moara de
apă din Banat şi Crişana (secolele XVIII-XIX), în: vol. XI, pp. 145-156;
388. Popovici, Ioan, (coautor), O rectificare la tiparul sigilar din 20
noiembrie 1849 al comunei Agriş, comitatul Arad, în: vol. VI, pp. 100-105;
389. Idem (coautor), Drapelul Gărzii Naţionale din Cuvin, în: vol. VII, pp.
332-336;
390. Idem (coautor), Sigiliul comunităţii Nădlac din 1752 – izvor pentru
elaborarea stemei oraşului, în: vol. VIII, pp. 79-84;
391. Idem (coautor), O medalie dedicată lui Uroş Pătean (1875-1924), în:
vol. IX, pp. 281-285;
392. Idem (coautor), Sigiliile cu „armă vorbitoare” ale localităţii rurale
Sânpetru German, comitatul Timiş, în: vol. X, pp. 74-79;
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393. Idem (coautor), Sigilii săteşti şi comunale cu moara de apă din Banat
şi Crişana (secolele XVIII-XIX), în: vol. XI, pp. 145-156;
394. Idem (coautor), Despre un drapel din vremea lui Mihai Viteazul, în
vol. XII, pp. 56-63;
395. Idem (coautor), Sfinţirea, la 24 noiembrie 1918, a drapelului Gărzii
Naţionale Române din comuna Chisindia (jud. Arad).în: vol. XIII, pp. 349353;
396. Porumb-Ghiurco, Ciprian, Politica pronatalistă a regimului
Ceauşescu. Consecinţele şi implicaţiile sociale ale decretului anti-avort
770/1968, în: vol. X, pp. 562-571;
397. Idem, Politica de austeritate dusă de Nicolae Ceauşescu în anii '80,
în: vol. XI, pp. 628-636;
398. Puie, Iulia-Maria, Atitudini şi comportamente cu privire la eutanasie.
Perspectiva psihologică şi perspectiva socială, în. vol. VIII, pp. 600-616;
399. Idem, Homosexualitatea în secolul al XIX-lea, în: vol. IX, pp. 485-491;
400. Rachieru, Adrian Dinu, Recenzii, în: vol. XII, pp. 598-600;
401. Rancov, Ioan, Comunitatea bulgară din Vinga – Judeţul Arad, în: vol.
VIII, pp. 557-566;
402. Idem, Vinga – contribuţii monografice, în: vol. IX. pp. 450-484;
403. Idem, Activitatea misionar-spirituală a fraţilor franciscani la Vinga –
epilog dramatic sub imperiul blestemelor, în: vol. X, pp. 345-350;
404. Rancu-Bodrog, Gheorghe, Eftimie Murgu şi Oraşul Lugoj la 1848, în:
vol. XIII, pp. 484-487;
405. Răţoi, Tudor, Intelectualii din zona Aradului în arhiva revistei
„Izvoraşul” din Bistriţa-Mehedinţi, în: vol. VIII, pp. 224-235;
406. Roman, Dan, Ioan Slavici în anii tinereţii (1872-1873). Între
avocatură, dragoste şi literatură, în: vol. I, pp. 55-68:
407. 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;
408. Roman, Viorel, Andra Aurelian – eroul de pe frontul invizibil, în: vol.
IX, pp. 684-688;
409. Rus, Raul Ionuţ, Aspecte privind procesul de colectivizare a
agriculturii în Judeţul Timiş, în: vol. VIII, pp. 326-335;
410. Idem, Politehnica din Timişoara – începuturi, în: vol. IX, pp. 406-415;
411. Idem, Câteva rânduri despre Tiberiu Moţ (1929-1993), în: vol. X, pp.
633-640;
412. Idem, Mişcările studenţeşti din Timişoara în perioada interbelică, în:
vol. XI, pp. 555-571;
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413. Ruşet, Răducu, Activitatea politico-culturală a lui Septimiu Albani şi
consideraţii pe marginea legii electorale din anul 1874, în: vol. VII, pp. 8393;
414. Idem, Perspectivă istorică asupra memorialisticii lui Septimiu Albini,
în: vol. VIII, pp. 85-97;
415. Idem, Aspecte cultural-biografice din activitatea redactorilor de la
„Telegraful Român” din Sibiu (secolele XIX-XX), în: vol. IX, pp. 616-626;
416. Idem, Amintiri de pe front despre Bătălia de la Păuliş (11/14-20
septembrie 1944, în: vol. X, pp. 273-288;
417. Ruşeţ, Septimiu Eugen (cpt. ®), Dr. Răducu Ruţeţ, Redactor şi
Redacţii Româneşti din Transilvania şi Ungaria în secolul al XIX-lea, în:
vol. XIII, pp. 575-580;
418. Sala, Gabriel, Felnacul în perioada comunistă, în: vol. XII, pp. 514521;
419. Sandu, Elena, Destinul românilor din Ungaria. Abordări, dileme, în:
vol. X, pp. 128-136;
420. Idem, Iuliu-Marius Morariu, “Restitutio Grigore Pletosu”, Editura
Eikon, Cluj-Napoca, 2014, 186 p., în: vol. XI, pp. 362-369;
421. Sava, Doru, Din istoria Aradului Nou, în: vol. V, pp. 289-293;
422.. Sava, Victor, O privire generală asupra neoliticului din Bazinul
Mureşului Inferior, în: vol. XI, pp. 9-51;
423. Idem, Reprezentări antropomorfe neolitice din Bazinul Mureşului
Inferior, în: vol. XIII, pp. 13-31;
424. Sîrban, Cosmina, Profesorul Traian mager, reformistul vizionar,în:
vol. XIII, pp. 488-493;
425. Sinaci, Doru, Dispute confesionale între ortodocşi şi greco-catolici în
perioada neoactivismului (1895-1914), în: „90 de ani...”, pp. 104-109;
426. 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;
427. Idem, Impunerea Aradului în fruntea luptei politice a românilor
transilvăneni şi radicalizarea discursului politic inter-românesc, în: vol. I,
pp. 69-98:
428. Idem, Victime colaterale în lupta pentru unitate naţională, în: vol. II,
pp. 163-169;
429. Idem, Tribunistul Ilarie Chendi, în: vol. III, pp. 102-116;
430. Idem, Şimandul în perioada medievală (secolele XII-XIV), în: vol. IV,
pp. 29-39;
431. Idem, Intelectualii români din Transilvania în slujba presei naţionale,
în: vol. V, pp. 183-205;
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432. Idem, Cea de-a doua „Tribună”: „Tribuna Poporului”de la Arad.
Începuturile (1897), în: vol. VI, pp. 247-272;
433. Idem, De la elite, la popor. Preocupările tribuniştilor arădeni pentru
modernizarea şi democratizarea Partidului Naţional Român, în: vol. VII,
pp. 115-181;
434. 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;
435. Idem, Comuna Secusigiu în perioada medievală. Repere monografice,
în: vol. IX, pp. 422-449.
436. Idem, Istoricul Augustin Mureşan la 65 de ani, în: ibidem, pp. 689-699.
437. Idem, Zborurile lui Aurel Vlaicu oglindite în paginile ziarului
„Românul”, în: vol. X, pp. 137-153;
438. Idem, Tribunismul arădean la sfârşitul secolului al XIX-lea, în: vol.
XI, pp. 221-229;
439. Idem, Românii transilvăneni la începutul anului 1910, în: vol. XII, pp.
117-129;
440. Idem, Vormärz-ul românilor ortodocşi din Banat-Crişana. Începuturile
(1790-1815), în: vol. XIII, pp. 76-83;
441. Sinaci, Maria Alexandru Mocioni – scrieri filosofice, în: vol. X, pp.
605-609;
442. Soica, Sergiu, Familia Nako şi Banatul, în: vol. XI, pp. 157-168;
443. Sorescu-Marincoviċ, Annemarie, Iugonostalgia într-un context atipic:
românii din Banat, în: vol. V, pp. 430-437;
444. Spânu, Alin, Activitatea informativă a legiunii de Jandarmi Arad în
perioada 1940-1944, vol. IV, pp.410-420;
445. Idem, Situaţia din Banat în analiza Serviciului Special de Siguranţă
Arad (1919), în: vol. VI, pp. 281-286;
446. Idem, Memoriul bănăţenilor către generalul Henri Mathias Berthelot
(1918), în: vol. VII, pp. 209-306;
447. Idem, Un memoriu emoţionant: Marilina Bocu către Petru Groza
(1954), în: vol. VIII, pp. 336-343;
448. Idem, Atacul anglo-american asupra Aradului (3 iulie 1944), în: vol.
IX, pp. 230-240;
449. Idem, Ziarul „Credinţa” din Arad în luptă cu cenzura (1943), în: vol.
X, pp. 516-520;
450. Idem, Un jurnalist austro-ungar la București: Romulus August
Popescu (1914-1916), în: vol. XI, pp. 230-235;
451. Idem, Arădenii în Armata Roşie ungară (1919), în vol. XII, pp. 162176;
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452. Idem, Doi piloţi în compania 1917: Dumitru Crăsnaru şi Petre
Macovei, în vol. XIII, pp. 136-142;
453. Sranko, Iuliana, Scris şi oralitate la nivelul lumii ţărăneşti arădene
(sec. XVIII – începutul sec. XIX), în „90 de ani...”, pp. 16-25;
454. 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;
455. Idem, Trecerea Tisei de către Armata Română (30 iulie 1919) în
conştiinţa contemporanilor, în: vol. III, pp. 179-189;
456. Stancu, Vasile (coautor), Aspecte privind proiectul interbelic de
romănizare a secuizaţilor din fostele scaune secuieşti, în: vol. IX, pp. 149189;
457. 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;
458. Stoica, Mario (coautor), 286 de ani de învăţământ în limba germană în
Aradul Nou, în: vol. IV, pp. 92-121;
459. Idem (coautor), Personalităţi ale învăţământului german, în vol. VI,
pp. 494-522;
460. Idem (coautor), Aradul Nou – repere istorice, în: vol. VII, pp. 548-556;
461. Idem, Iuliu Maniu - „Sfinxul de la Bădăcian”, în: vol. VIII, pp. 130134;
462. Sturza, Iuliu-Cezar (coautor), Relaţia dintre istorie şi artă.
Monumentul „Crucea martirilor Unirii 1918-1919” din Arad, în: vol. I, pp.
295-304;
463. Szemkovics, Laurenţiu-Ştefan, Matrice sigilare aparţinând Prefecturii
Judeţului Gorj(1862-1926), în: vol. VI, pp. 118-134;
464. Idem, Blazoane individualizând familii nobile române din comitatul
Arad (1634-1825), în: vol. VII, pp. 42-59;
465. Idem, Cinci sigilii care au aparţinut lui Constantin Brâncoveanu şi
soţiei sale, Maria, în: vol. VIII, pp. 65-78;
466. Idem, Matrice sigilare aparţinând unor instituţii de învăţământ din
Cluj (1919-1959), în: ibidem, pp. 197-211;
467. Idem, Matrice sigilare ale Direcţiei Generale a Arhivelor Statului
(1862-1947), în: vol. IX, pp. 84-102;
468. 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;
469. Idem, documente referitoare la unele persoane concentrate în
regimentul 93 Infanterie Arad (1942), în: ibidem, pp. 234-235;
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470. 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;
471. Idem, Documente emise de Postul Janadarmi Senlac, judeţul Arad
(1942), în: vol. XII, pp. 219-229;
472. Idem. Trei matice sigilare care au aparţinut resortului de culte şi
instrucţiune publică (1918-1919), în: vol. XIII, pp. 166-175;
473. Idem, Sigilii de localităţi din comitatul Arad (1797-1865), în: Ibidem,
pp. 100-108;
474. 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:
475. Şimăndan, Emil, Revoluţia din Decembrie 1989 de la Arad, în: vol. II,
pp. 299-352;
476. Idem (coautor), Colaborarea lui Ioan Slavici la „Tribuna poporului”
şi „Tribuna”,în: vol. IV, pp. 240-254;
477. Idem, Generalii Nuţă şi Mihalea – criminali ai poporului român, în:
vol. V, pp. 348-352;
478. Idem, Mitul lui Ioan Alexandru – ultimul mare poet al Transilvaniei,
în: vol. VII, pp. 557-560;
479. Idem, 198 de personalităţi arădene în 3 volume de interviuri de Andrei
Ando, Bujor Buda şi Petre Don, în: vol. XII, pp. 589-597;
480. Şinca, Florin, Din activitatea informativă a Poliţiei Române înainte de
Primul Război Mondial, în: vol. VI, pp. 273-280;
481. Şuleap, Ioana Patricia, Vagabondajul în Clujul interbelic. Studii de
caz: Costin Maria, Turea Florin, Suciu Teodor, în: vol. VIII, pp. 581-588;
482. Idem, Transformări ale sistemului juridic românesc cu privire la
vagabondaj (1865-1937), în: vol. IX, pp. 503-511;
483. 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;
484. Idem (coautor), Propaganda naţională românească prin utilizarea
poştală a timbrelor dedicate retrocedării Ardealului de Nord, în: vol. III,
pp. 220-232;
485. Idem, Consumul şi producţia de băuturile distilate în România la
sfârşitul secolului al XIX-lea, în: vol. VI, pp. 196-227;
486. Idem, Băuturile alcoolice între interesele politice şi cele economice,
în: vol. VII, pp. 94-114;
487. Idem, Alcoolism şi mişcarea de temperanţă în Europa în secolul al
XIX-lea, în: vol. VIII, pp. 432-451;
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488. Idem, Cărciuma „între lege şi tocmeală” în România epocii moderne,
în: vol. X, pp. 445-459;
489. Tivadar, Nicu-Vlăduţ, Aspecte privind evoluţia demografică în Gherţa
Mică (1858-1907), în: vol. X, pp. 372-385;
490. Toderici, Ovidiu Florin, Identitate şi alteritate din perspectiva
egalităţii în şanse, în: vol. X, pp. 597-601;
491. Tomoni, Dumitru, Traian Vuia, speranţe şi deziluzii în România Mare,
în: vol. VI, pp. 182-188;
492. Idem, Participarea bănăţenilor la expoziţiile Asociaţiunii Transilvane
pentru Literatura şi Cultura Poporului Român (ASTRA) din 1862-1881, în:
vol. X, pp. 386-393;
493. Idem, Despărţământul Lipova al „Astrei” în perioada(1901-1918), în:
vol. XI, pp. 466-474;
494. Idem, Mişcarea monografică în Nord-Estul Banatului, în: vol. XII, pp.
130-136;
495. Idem, Ziarul „Românul”despre revolte, teroarea şi represiunea din
noiembrie 1918, din zona Făgetului, în: vol. XIII, pp. 153-159;
496. Traia, Ioan, Ioachim Miloia, cercetător şi protector al monumentelor
istorice din Banat, vol. IV, pp. 394- 409;
497. Idem, Satul Petroman – etnografie locală, în: vol. V, pp. 391-420;
498. Idem, Viaţa şi activitatea eruditului cărturar bănăţean Ioachim Miloia,
în: vol. VI, pp. 287-305;
499. Idem, Chestionarul istorico-arheologic al Muzeului Bănăţean, în: vol.
VII, pp. 505-512;
500. Idem, Însemnări din Primul Război Mondial, în: vol. VIII, pp. 150154;
501. Idem, Dimitrie Şiclovan voluntar în Italia, în: vol. IX, pp. 116-125;
502. Idem, Colecţia veche de artă ortodoxă a Muzeului Banatului 19281940, în: vol. X, pp. 536-543;
503. Idem, Istoricul satului Giarmata, în: vol. XI, pp. 169-210;
504. Idem, Constantin Nedelcu (1882-1967) un valoros om de cultură
bănăţean, în: vol. XIII, pp. 514-544;
505. Trif-Boia, Elena Andreia, Africanii în cultura românească ardeleană
(sec. Al XIX-lea până la Primul Război Mondial), în: vol. V, pp. 169-182;
506. Truţă, Horia, Învăţământul primar arădean în primii ani de
administraţie românească (1919-1925, în: „90 de ani...”, pp. 181-202;
507. Idem, Aspecte privind socializarea agriculturii în Arad-Gai, după cel
de al Doilea Război Mondial, în: „Administraţie...”, vol. I, pp. 305-324;
508. Idem, Pavilioanele aviaţiei din Gai, în: vol. II, pp. 154-162;
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509. Idem, Aspecte privind cultura şi propaganda în cartierul Gai, în: vol.
III, pp. 323-335;
510. Idem, Perioada din Gai a Şcolii Normale (1923-1932), în: vol. IV, pp.
362-378;
511. Idem, Meserii tradiţionale în nordul masivului Highiş, în: vol. V, pp.
261-279;
512. Idem, Aradul în cel de al Doilea Război Mondial, în: vol. VI, pp. 440465;
513. Idem, Apeductul civil arădean şi Turnul de Apă, în: vol. VII, pp. 182208;
514. Idem, Grădini şi parcuri arădene, în: vol. VIII, pp. 655-688;
515. Idem, Ocupaţia militară sovietică a Aradului (1944-1958), în: vol. IX,
pp. 248-268;
516. Idem, Piaţa Sârbească (Telemen ter, Piaţa Sfântul Sava), în: vol. X,
pp. 80-97;
517. Idem (coautor), Sporturi aeronautice la Arad, în: vol. X, pp. 487-499;
518. Idem, Strada Mihai Eminescu (Herren gasse, Ferenc Deak ut.), în: vol.
XI, pp. 444-465;
519 Idem, Monumentele publice din judeţul Arad. Dezvoltarea ideilor de
evidenţă, conservare şi protejare, în: vol. XII, pp. 318-342;
520. Idem, Adevăr istoric şi realitate estetică în arta monumentală şi
semnele memoriale din părţile Aradului, în: vol. XIII, pp. 84-99;
521. Tuduce, Camelia Teodora, Acţiuni specifice domeniului ordinii
publice, în procesul de gestionare a crizelor interne, în: vol. I, pp. 358-369;
522. Tudur, Tatiana, Învăţământul românesc la Păuliş în perioada
interbelică, în: vol. I, pp. 287-294;
523. Tuleu, Ioan, Arădenii în bătălia pentru Moldova, în: vol. IV, pp. 421458;
524. Idem, Amintirile din război ale veteranului Gheorghe Cociuba din
Târnova (la 70 de ani de la bătălia Stalingradului), în: vol. V, pp. 307-323;
525. Idem, Aradul – teatru de război, în: vol. VI, pp. 413-439;
526. Idem, Război pe Mureş şi Crişul Alb, în: vol. VII, pp. 513-547;
527. Idem, Septembrie 1940 – Bejenia românilor, în: vol. VIII, pp. 269-275;
528. Idem, Ioan Flueraş – militant social, om politic şi jurnalist, în: vol. IX,
pp. 641-645;
529. Idem, 70 de ani de la sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial, în:
vol. X, pp. 256-272;
530. Idem, Belean, Pavel – cel mai longeviv şef al finanţelor arădene, în:
vol. XI, pp. 724-729;
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531. Idem, Iustin Monţia – preot şi luptător naţional, în vol. XII, pp. 556560;
532. Idem, Ioan Biriş. Nadăş. Ţara Zărandului-Judeţul Arad, ibidem, pp.
603-604;
533. Idem, Vasile Goldiş (1862-1934) s-a născutla Seleuş, în: vol. XIII, pp.
494-499;
534. Ungureanu, Mihai-Răzvan (coautor), Documente privitoare la
începuturile coloniei protestante din Moldova, în: vol. VI, pp. 36-53;
535. Ursulescu, Petru, Istoricul Bisericii din Şiria, în: vol. XII, pp. 257-262;
536. Idem, Învăţătorul Traian Chira, promotorul fanfarei străjerilor, al
corpului copiilor, al corului bărbătesc şi al „Societăţii corale Lira” din
Şiria, în: vol. XIII, pp. 569-574;
537. Valea, Puiu Emilian, Masoneria – Vasile Goldiş, fondator al Lojei
Masonice „Concordia” Arad, în: vol. VII, pp. 289-291;
538. 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;
539. Valea, Virgil, Particularităţi şi tendinţe în organizarea învăţământului
secundar românesc arădean în perioada interbelică (1919-1938), în: „90 de
ani...”, pp. 216-224;
540. Idem, Colectivizarea în Podgoria Aradului. Gospodăria Agricolă
Colectivă „Libertatea” Miniş, în: „Administraţie...”, în: vol. I, pp. 333-339;
541. Idem, Instituţii culturale arădene în perioada interbelică (1919-1939),
în: vol. IV, pp. 326-339;
542. Idem, Calea ferată Arad-Podgoria – prima linie electrificată din estul
Europei, în: vol. VI, pp. 189-195;
543. Idem, Presa românească din Arad (1919-1940), în: vol. VII, pp. 350407;
544. Idem, Aspecte ale învăţământului arădean între anii 1721-1866, în:
vol. VIII, pp. 418-423;
545. Idem, Situaţia învăţământului primar şi secundar la Arad până la
Marea Unire (Partea I), în: vol. IX, pp. 361-368;
546. Idem, Situaţia învăţământului primar şi secundar la Arad până la
Marea Unire (Partea a II-a), în: vol. X, pp. 394-408;
547. Idem, Situaţia învăţământului primar şi secundar la Arad până la
Marea Unire (Partea a III-a), în: vol. XI, pp. 398-430;
548. Idem, Conferinţele şi reuniunile învăţătoreşti până la Marea Unire, în
vol. XII, pp. 343-348;
549. Idem, Mişcarea teatrală arădeană în perioada interbelică, în: vol.
XIII, pp. 160-165;
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550. Vaşca, Corina Bejan, Comorile ortodoxului: cele trei monumente
istorice din Hălmagiu, în: vol. XIII, pp. 367-381;
551. Vesa, Pavel, Arhimandritul profesor dr. Iustin Iuliu Suciu de la
Institutul Pedagogic-Teologic din Arad, în: „90 de ani...”, pp. 225-228;
552. Idem, Un episcop la cumpănă de veacuri:Iosif Ioan Goldiş al Aradului
(1899-1902), în: vol. IV, pp. 255-280;
553. Idem, Legăturile Aradului cu Andrei Şaguna în lumină epistolară
(1839-1873), în: vol. V, pp. 123-145;
554. 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;
555. Idem, Monografiile locale între istorie şi istoriografie – cazul
Arhiepiscopiei Aradului, în: vol. VII, pp. 216-557;
556. Idem, Noi consideraţii privind biserica de lemn „Cuvioasa
Paraschiva” din Groşeni (Jud. Arad), în: vol. IX, pp. 322-328;
557. Zahariuc, Petronel (coautor), Documente privitoare la începuturile
coloniei protestante din Moldova, în: vol. VI, pp. 36-53;
558. Ziegler, Elena, Incursiuni în istoria Teatrului de marionete Arad, în:
vol. XII, pp. 440-443;
559. Idem, Dezvoltarea sentimentului naţional la copii. De la teatru la
mijloacele media, în: vol. XIII, pp. 362-366;
560. Zoltan, Petre, De la lagărele de concentrare la „Soluţia finală”, în:
vol. IX, pp. 190-199;
561. 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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