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CUVÂNT ÎNAINTE
În următorii şapte ani, comunitatea istoricilor şi cercetătorilor
arădeni se pregăteşte pentru aniversarea a două mari momente de rezonanţă
naţională: bi-centenarul Preparandiei şi centenarul României Mari.
Împlinirea a două sute de ani de la înfiinţarea primei şcoli pedagogice din
spaţiul românesc – în anul 1812 – reprezintă un moment deosebit pentru toţi
românii, dar mai ales pentru comunitatea arădeană. Peste o sută de ani, până
la Marea Unire, de pe băncile Preparandiei (Institutului PedagogicTeologic) din Arad s-au ridicat generaţii de preoţi şi de învăţători, care au
ţinut vie flacăra trăirii naţionale şi a credinţei strămoşeşti în toată partea
vestică a spaţiului etnic. Prin urmare, desăvârşirea statului naţional unitar
român la 1 Decembrie 1918 a reprezentat o încununare a strădaniilor acestor
înaintaşi, care, începând cu anul 1895, au ridicat Aradul la prestigiosul rang
de capitală politică a românilor transilvăneni.
Pentru a întâmpina cum se cuvine cele două mari momente de
interes naţional, Consiliul Judeţean Arad – prin Centrul Cultural Judeţean
Arad – şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – prin Centrul de
Studii de Istorie şi Teorie Literară „Ioan Slavici” – vin în faţa
dumneavoastră cu cel de-al treilea volum de studii şi comunicări
„Administraţie românească arădeană” – Colecţia „Slaviciana – serie nouă”.
Volumul cuprinde mai multe studii şi cercetări deosebit de valoroase pentru
istoriografia românească, susţinute de către istorici, cercetători şi
universitari de la Institutele Academiei Române din Cluj-Napoca şi
Timişoara, precum şi de la Universităţile din Bucureşti, Galaţi, ClujNapoca, Oradea, Timişoara şi, evident, Arad, cu ocazia celor două sesiuni
naţionale de comunicări ştiinţifice desfăşurate în primăvara acestui an –
când am lansat cel de-al doilea volum din seria „Administraţie românească
arădeană”– şi în luna septembrie, cu ocazia manifestărilor dedicate
împlinirii a zece ani de la înfiinţarea Centrului Cultural Judeţean Arad.
Această preocupare deosebită a istoricilor şi oamenilor de cultură
arădeni pentru cercetarea istoriei locale se împleteşte în chip fericit cu
activitatea laborioasă a Colectivului Monografic Judeţean în ceea ce priveşte
elaborarea Monografiilor de localitate. Dacă facem referire doar la
municipiul Arad, cu excepţia cartierului Grădişte toate celelalte cartiere au
5

deja Monografiile publicate. În ceea ce priveşte judeţul Arad, în ultimii ani
au apărut peste douăzeci de Monografii de localitate, care vin să întregească
seria lucrărilor monografice existente. Aşa stând lucrurile, începând cu anul
viitor, Colectivul Monografic Judeţean – întregit cu cercetători din
Timişoara, pentru zona bănăţeană a judeţului şi coordonat de către
Academicianul Ioan Aurel Pop şi de profesorul universitar dr. Ioan Bolovan,
de la Universitatea „Babeş-Bolyai” – va putea declanşa amplul demers
istoriografic privitor la elaborarea Istoriei municipiului, inclusiv cu partea
referitoare la Cetatea Aradului. Un demers pretenţios, dar care ar putea
aureola aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire.

Doru Sinaci,
Emil Arbonie
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Cuvânt înainte

În următorii şapte ani, comunitatea istoricilor şi cercetătorilor
arădeni se pregăteşte pentru aniversarea a două mari momente de rezonanţă
naţională: bi-centenarul Preparandiei şi centenarul României Mari.
Împlinirea a două sute de ani de la înfiinţarea primei şcoli pedagogice din
spaţiul românesc – în anul 1812 – reprezintă un moment deosebit pentru toţi
românii, dar mai ales pentru comunitatea arădeană. Peste o sută de ani, până
la Marea Unire, de pe băncile Preparandiei (Institutului PedagogicTeologic) din Arad s-au ridicat generaţii de preoţi şi de învăţători, care au
ţinut vie flacăra trăirii naţionale şi a credinţei strămoşeşti în toată partea
vestică a spaţiului etnic. Prin urmare, desăvârşirea statului naţional unitar
român la 1 Decembrie 1918 a reprezentat o încununare a strădaniilor acestor
înaintaşi, care, începând cu anul 1895, au ridicat Aradul la prestigiosul rang
de capitală politică a românilor transilvăneni.
Pentru a întâmpina cum se cuvine cele două mari momente de
interes naţional, Consiliul Judeţean Arad – prin Centrul Cultural Judeţean
Arad – şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – prin Centrul de
Studii de Istorie şi Teorie Literară „Ioan Slavici” – vin în faţa
dumneavoastră cu cel de-al treilea volum de studii şi comunicări
„Administraţie românească arădeană” – Colecţia „Slaviciana – serie nouă”.
Volumul cuprinde mai multe studii şi cercetări deosebit de valoroase pentru
istoriografia românească, susţinute de către istorici, cercetători şi
universitari de la Institutele Academiei Române din Cluj-Napoca şi
Timişoara, precum şi de la Universităţile din Bucureşti, Galaţi, ClujNapoca, Oradea, Timişoara şi, evident, Arad, cu ocazia celor două sesiuni
naţionale de comunicări ştiinţifice desfăşurate în primăvara acestui an –
când am lansat cel de-al doilea volum – şi în luna septembrie, cu ocazia
manifestărilor dedicate împlinirii a zece ani de la înfiinţarea Centrului
Cultural Judeţean Arad.
3

Această preocupare deosebită a istoricilor şi oamenilor de cultură
arădeni pentru cercetarea istoriei locale se împleteşte în chip fericit cu
activitatea laborioasă a Colectivului Monografic Judeţean în ceea ce priveşte
elaborarea Monografiilor de localitate. Deja, cu excepţia cartierului
Grădişte, toate celelalte cartiere din municipiul Arad au Monografiile
publicate. De-a lungul şi de-a latul judeţului, în ultimii ani au apărut peste
douăzeci de Monografii de localitate, care vin să întregească seria lucrărilor
monografice existente.
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Pagini din istoria arheologiei româneşti
Dr. Marius Grec
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Moto: „…popoarele trăiesc numai prin fapta precursorilor…”
(Vasile Pârvan)
În spaţiul românesc, antichităţile au exercitat o puternică atracţie
asupra învăţaţilor. Gânditorii români au fost atraşi, încă din secolul al XVIIlea, în special de enigmatica cultură egipteană. Primul care a scris o lucrare
de egiptologie în cultura noastră este vestitul spătar Nicolae Milescu (1636–
1708). Acesta, în „Cartea hieroglifelor” (1674), descrie hieroglifele vechilor
egipteni ce nu fuseseră descifrate încă. Lucrarea se găseşte în manuscris la
Biblioteca de stat din Moscova şi a fost–pentru prima dată semnalată–în
1897. Opera nu este terminată, s-au păstrat din ea doar „Introducerea” şi
primul capitol cu cinci diviziuni. Pare a fi o lucrare originală şi nu o
traducere. Hieroglifele sunt considerate de autor simbolice: ”Dumnezeu este
simbolizat prin pasărea fenix şi prin arborele finic. Balaurul vasilisc
simbolizează timpul” 1. O atracţie deosebită pentru cultura egipteană a avut
şi Dimitrie Cantemir. Reprezentant de seamă al Renaşterii în această parte
de lume, Cantemir, în romanul său satiric „Istoria ieroglifică”, foloseşte o
scriere egipteană „Fiziologus”, tradusă în limbile greacă şi latină, încă din
primele secole după Hristos, în care sunt înfăţişate temperamentele şi modul
de comportare al diferitelor animale. Se poate – pe această bază–face o
comparaţie cu oamenii. Fondul structurii „Istoriei ieroglifice” este, desigur,
alegoria animalieră 2.
Aceste prime preocupări pentru mirajul unor lumi de mult trecute,
erau rodul imaginaţiei unor teritorii nicicând văzute. Inscripţiile, monedele,
antichităţile romane, sunt primele careâ–văzute fiind–au înflăcărat şi ele
pasiunea învăţaţilor. Încă din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, cărturari,
precum Miron Costin, Constantin Cantacuzino, Dimitrie Cantemir s-au
1

P. Olteanu, Nicolae Milescu, Aritmologie, Etica şi Originalele lor latine, Bucureşti,
1982, p. 48 şi urm.; C. Bărbulescu, Postfeţă, în N.Spătaru–Milescu, Jurnal de călătorie în
China, Bucureşti, 1987, pp. 369 – 393.
2
V. Cândea, Istoria ieroglifică, Bucureşti, 1973, p. 14.
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arătat interesaţi de antichităţi. Secolul al XIX-lea, transformă antichităţile
romane în obiect predilect de atenţie pentru colecţionari şi arheologii
amatori.
În 1834, pe lângă Colegiul Sf. Sava din Bucureşti ia naştere Muzeul
Naţional, prima instituţie muzeală din Principate. Meritul aparţine banului
Mihalcea Ghica (1792–1850), cel care–pentru prima dată–ia măsuri de
protejare a antichităţilor. Este instituită obligativitatea depunerii obiectelor
antice la muzeu, interzicându-se săpăturile prădalnice, cu scopuri
mercantile. Colecţia muzeului, în faza sa incipientă, se constituie din obiecte
donate de iniţiator, majoritatea acestora provenind din achiziţii sau din
săpăturile lipsite de metodă ştiinţifică, întreprinse de M. Ghica în staţiunile
romane de la Reşca, Celeiu, Slăveni, Turnu Severin (toate din Oltenia).
Banul M. Ghica este totodată acela care a salvat de la pierdere celebrul
tezaur de la Pietroasele, descoperit în 1837, făcând ca el să ajungă, în 1842,
la Muzeul Naţional.
În noiembrie 1864, domnitorul Al. I. Cuza, printr-un decret, înfiinţa
Muzeul Naţional de Antichităţi, la baza colecţiei sale stând donaţia unui
mare „anticar” al vremii, Nicolae Mavros. Acestei etape a „anticarilor”, îi
urmează–înainte ca arheologia să dobândească statutul unei adevărate
ştiinţe–etapa romantică. Este perioada paşoptistă, în care se pune un
deosebit de mare accent pe scrierea istoriei naţionale. În plan teoretic, cei
mai de seamă reprezentanţi sunt Nicolae Bălcescu şi Mihail Kogălniceanu.
Practic însă, pe primul plan se află Cezar Bolliac (1813–1881), pasionat
căutător şi colecţionar de antichităţi. Arheolog şi numismat, Bolliac s-a
orientat în primele sale expediţii arheologice (1845 şi 1858) exclusiv spre
studiul ruinelor romane. Începând cu anul 1869, el îşi va concentra atenţia
spre cercetarea siturilor geto–dacice de la Tinosu, Piscu Crăsani, Zimnicea
şi în aşezarea neolitică de la Vădastra. El sesizează importanţa arheologiei
preistorice, care era capabilă să fundamenteze „cunoştinţa că pe aceste
locuri exista istorie pe când nu era istoria” 3.
În aceeaşi perioadă, preocupări similare, fundamentate pe o erudiţie
şi o metodă superioare, a avut Alexandru Odobescu (1834–1895). Născut la
Bucureşti, studiile secundare le urmează la renumitul colegiu Sf. Sava, iar
mai apoi la colegiul francez Monty din Bucureşti. Studiile universitare le
finalizează la Facultatea de litere din Paris (1854–1855). Este unul dintre
fondatorii „Revistei române pentru ştiinţe, literatură şi arte” (1861). Din
3

M. Babeş, în Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României (coordonator C-tin
Preda), vol I (A-C), Bucureşti, 1994, pp. 94 – 95.
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anul 1874 (cu întreruperi) este profesor de arheologie şi antichităţi la
Universitatea din Bucureşti.
Om de o vastă cultură, Odobescu s-a format în mediul emigraţiei
româneşti dominate de personalitatea lui Nicolae Bălcescu. El este unul
dintre pionierii arheologiei româneşti, având cunoştinţe solide de literatură
şi istorie. Deşi nu a desfăşurat cercetări pe teren tipic arheologice–prin
săpături–a manifestat un interes aparte pentru antichităţi. În foarte multe
dintre notele şi studiile sale pot fi întâlnite date preţioase despre unele
antichităţi şi monumente din judeţele Romanaţi, Argeş, Vâlcea, Dorohoi. Ca
profesor la Facultatea de litere din Bucureşti, a prezentat numeroase
prelegeri despre istoria arheologiei. În mod deosebit se remarcă, în
arheologie, prin studiile sale ample şi competente asupra tezaurului de la
Pietroasa. Acestuia i-a închinat o impresionantă monografie, în limba
franceză, intitulată „Le trésor de Petrossa”, vol. I–III, Paris, 1889–1900 (514
pagini). Pe aceleaşi coordonate se înscriu şi lucrările privind bibliografia
Daciei, artele, antichităţile scitice şi datele despre împăratul Traian. Dintre
lucrările lui Odobescu, mai menţionăm: „Notice sur les antiquites de la
Roumanie et catalogue de l’exposition universelle de Paris de 1867”, Paris,
1868 (87 p.); „Cestionarul arheologic”, Bucureşti, 1871; „Istoria
arheologiei”, Bucureşti, 1877 (763 p.); „Antichităţile judeţului Romanaţi”,
Bucureşti, 1878… Întreaga operă arheologico–istorică şi literară a lui
Alexandru Odobescu, îi conferă acestuia unul dintre importantele locuri în
rândul marilor cărturari români ai secolului al XIX-lea. Este unul dintre
întemeietorii arheologiei moderne pe meleagurile noastre 4.
O altă personalitate marcantă a arheologiei româneşti, este Grigore
Tocilescu (1850–1909). Născut la Feteşti–Mizil, îşi face studiile secundare
la Ploieşti şi Bucureşti. La Universitatea din Bucureşti studiază literele,
dreptul şi filosofia. Îşi susţine doctoratul în filozofie la Universitatea din
Praga (1876). Efectuează călătorii de studii în Bulgaria, Rusia, Franţa, Italia,
Anglia, Germania. La întoarcere prezintă un mare număr de documente
referitoare la trecutul ţărilor române (printre acestea şi cronica lui Mihail
Moxa şi manuscrisele lui Dimitrie Cantemir). La Paris petrece 3 ani,
perioadă în care îşi îmbogăţeşte cunoştinţele în domeniul istoriei, epigrafiei
şi arheologiei, audiind cursuri la „Ecole des hautes etudes” şi „College de
France”. Din 1881 este profesor de istorie antică şi epigrafie la Universitatea
4

C.Preda, în Enciclopedia istoriografiei românesti (coordonator Şt. Ştefănescu),
Bucureşti, 1978, pp. 242 – 243; M.P. Dîmboviţa, Scurtă istorie a Daciei preromane, Iaşi,
1978, p. 11.
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din Bucureşti, cumulând şi funcţia de Director al Muzeului Naţional de
antichităţi. Întemeiază şi conduce „Revista pentru istorie, arheologie şi
filologie” (1882–1909). Susţine conferinţe şi comunicări la Paris, Roma,
Londra, Dresda care îl vor face cunoscut, fiind cooptat membru în
numeroase societăţi arheologice străine, din Paris, Orleans, Bruxelles,
Roma, Atena, Odesa, Moscova. Din anul 1877 devine membru
corespondent al Academiei Române, din 1890 devenind titular.
Deschizător de drumuri în istoria culturii româneşti, adevărat
polihistor, Grigore Tocilescu şi-a pus întreaga capacitate în slujba
progresului ştiinţei istorice şi culturii naţionale. Domeniul în care se remarcă
în mod deosebit este studiul antichităţilor greco–romane din ţară. Lucrarea
sa de debut în arheologie şi istorie veche, este „Dacia înainte de romani”,
Bucureşti, 1880 (594 p.). Această lucrare, prin proporţii şi conţinut,
reprezintă prima mare încercare de realizare a unei istorii a Daciei
preromane. Lucrarea conţine un bogat material istoric, filologic şi
arheologic. În perioada următoare se consacră–aproape în întregime–
cercetărilor de antichităţi greco-romane şi epigrafie. Ca Director al
Muzeului Naţional de antichităţi, declanşează o amplă campanie de
identificare şi de strângere de monumente, elemente arhitectonice, epigrafe,
monede…, acordând o atenţie deosebită Dobrogei. Numai aici identifică 60
de cetăţi greceşti şi romane şi adună peste 600 de inscripţii.
Tocilescu acordă o atenţie deosebită cercetărilor de la Axiopolis,
Tomis, Troesmis, Callatis, precum şi de-a lungul valurilor din Cernavodă şi
Constanţa. Cercetează valea Oltului, în special castrul de la Copăceni şi
limesul transalutan. Ca urmare a acestor cercetări, va publica „Fouilles et
recherches archeologiques en Roumanie”, Paris, 1892–1899, lucrare de
mare interes arheologic; lucrarea avea şi o hartă cu principalele centre
arheologice cunoscute la acea dată în România.
Tot de numele lui Tocilescu se leagă şi primele cercetări privind
marele complex arheologic de la Adamclisi. Aici, timp de 12 ani, va efectua
săpături de dezvelire a preţiosului monument triumfal, iar mai apoi va
extinde cercetările şi asupra cetăţii vecine. Va colabora cu istorici străini (O.
Benndorf, G. Niemann), învăţând de la aceştia, dar şi împărtăşindu-le
experienţa 5.
Învăţământul superior de specialitate se dezvoltă şi în cadrul
Universităţii din Iaşi. În anul 1895 se înfiinţează catedra de „arheologie şi
antichităţi”, ocupată de un fost elev al lui Odobescu, Teohari Antonescu
5

C. Preda, op.cit., pp. 326–327; M. P. Dîmboviţa, op.cit., p .12.
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(1866–1910). Acesta se remarcă–în special–prin monografiile dedicate
Trofeului de la Adamclisi (1905) şi Columnei lui Traian (1910).
Semnificative pentru Moldova sunt, în această perioadă, cercetările de
preistorie, dedicate în special culturii Cucuteni, dar şi altor orizonturi
neolitice. Începuturile acestor cercetări se leagă de numele lui Nicolae
Beldiceanu (1845–1896) şi Grigore Buţureanu (1855–1907).
În Transilvania, sistemul „naţiunilor privilegiate” şi-a pus amprenta
şi asupra cercetărilor arheologice. Secolul al XIX-lea şi începutul secolului
al XX-lea se caracterizează prin constituirea unor mari colecţii de obiecte
antice. Acestea vor îmbogăţi patrimoniul unor muzee, precum: Muzeul
Brukental din Sibiu, Muzeul Ardelean din Cluj, Muzeul Naţional Secuiesc
din Sfântul Gheorghe. Au fost editate şi importante reviste de specialitate,
dar numai în limbile maghiară şi germană. Merită a fi menţionaţi-pentru
activitatea lor ştiinţifică, adevăraţi pionieri în studiul antichităţilor–M. J.
Ackner (1782–1862), epigrafist, numismat şi arheolog, unul dintre primii
cercetători ai minelor dacice de la Grădiştea Muncelului; E. A. Bielz (1827–
1898), numismat, care a avut importante preocupări pentru monedele dacice,
autor al unor importante studii despre acestea; C. Gooss (1844–1881), autor
al unei importante cronici a descoperirilor arheologice din Transilvania; C.
Torma (1829–1897), mare iubitor al antichităţilor, cunoscut–în special–prin
preocupările lui pentru epigrafie.
La începutul secolului al XX-lea, cercetarea arheologică transilvană
cunoaşte o puternică dezvoltare, prin organizarea unor cercetări sistematice,
în special în domeniul pre- şi protoistoric. Principalii reprezentanţi ai acestor
cercetări sunt: C. Seraphim, care efectuează săpături la Sighişoara–
Wietenberg, Fr. Laszlo, care cercetează situl de la Ariuşd, I. Kovacs, care
cercetează necropolele de la Apahida, Deccea Mureşului, Sântana de
Mureş… şi care publică rezultatele săpăturilor în publicaţiile vremii. O
activitate îndelungată pe tărâmul arheologiei o are M. Roska, care are
preocupări în special pentru studiul vestigiilor din paleolitic, epoca
bronzului, epoca fierului. Studiile lui se prelungesc şi după 1918, reuşind să
ducă la bun sfârşit alcătuirea unui bogat repertoriu arheologic: „Thesaurus
antiquitatum transsilvanicarum”, apărut la Cluj, în 1942. Pentru cercetătorii
români din Transilvania, cele mai interesante vestigii au fost, monedele şi
inscripţiile. Principalii cercetători sunt: D. Bojincă, T. Cipariu, Şt.
Moldovan… În limba română, va fi publicat un util „Repertoriu arheologic
pentru Ardeal” (Viena, 1909–Bistriţa, 1920), semnat de I. Marţian.
Bucovina, lipsită de monumente romane, a cunoscut o preocupare
târzie faţă de vechile vestigii. Teritoriu aflat până la 1918 sub dominaţie
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străină, intră în circuitul cercetărilor de tip arheologic, o dată cu înfiinţarea
„Societăţii române de arheologie” (1866), remarcabilă fiind activitate lui D.
Olinescu.
În primul sfert al secolului al XX-lea, arheologia românească
depăşeşte faza copilăriei, pentru a ajunge la conştiinţa unei adevărate
mişcări ştiinţifice. Se constituie o adevărată şcoală românească de
arheologie, care a avut drept iniţiator, conducător capabil de a deschide noi
orizonturi în cercetare, adevărat profesor pentru generaţia următoare, pe
Vasile Pârvan (1882–1927) 6.
Viaţa lui Pârvan a fost scurtă, dar printr-o muncă uimitoare, plină de
realizări. A fost un istoric prin excelenţă, care şi-a format o concepţie amplă
istorică, bazată pe solide cunoştinţe filosofice, din domeniul istoriei
religiilor, sociologice, literare, artistice, economice. Datorită spiritului său
pătrunzător, stilului său original, de o puternică expresivitate, a creat
memorabile pagini de antologie.
Vasile Pârvan s-a născut la 28 septembrie 1882 în cătunul Perchiu
din comuna Huruieşti, judeţul Bacău. Tatăl său era învăţător, iar după mamă
se înrudea cu filosoful Vasile Conta. Şcoala elementară şi-a făcut-o sub
supravegherea tatălui, iar studiile secundare la liceul clasic din Bârlad.
Pregătirea universitară o desăvârşeşte în cadrul secţiei de istorie a Facultăţii
de litere din Bucureşti, sub supravegherea unor profesori iluştrii: Ioan
Bogdan, Dimitrie Onciul, Nicolae Iorga. După terminarea studiilor, 1904,
Pârvan obţine o bursă, pentru a se specializa în istorie antică. În 1906–pe
când se afla încă în străinătate–şi-a publicat primele lucrări cu preocupări de
istorie veche: „Câteva cuvinte cu privire la organizaţia provinciei Dacia
Traiană” şi „Salsovia”, un studiu erudit despre o cetate de pe limes-ul
roman de la gurile Dunării. Doctoratul l-a susţinut cu profesorul C.
Cichorius, în anul 1909, cu teza „ Naţionalitatea negustorilor din imperiul
roman” (în limba germană), o monografie istorico–epigrafică. În acelaşi an
avea să iasă de sub tipar monografia „M. Aurelius Caesar şi L. Aurelius
Commodus”, în care autorul încerca să reconstituie gândirea lui Marcus
Aurelius, acest împărat–filosof, ale cărui principii de morală stoică, le
împărtăşea. Tot ca rod al anilor de studii de peste hotare, Pârvan concepe şi
volumul „Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului daco–roman”,
apărut în 1911.
După întoarcerea în ţară, la o vârstă foarte tânără, la 27 de ani,
Pârvan, este ales membru corespondent al Academiei Române, numit
6

M. Babeş, op. cit., p. 96.
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profesor de istorie antică la Universitatea din Bucureşti şi Director al
Muzeului naţional de antichităţi, încredinţându–i-se trei poziţii de frunte,
care aveau să devină baza unei rodnice activităţi ştiinţifice.
Când, în 1913, a fost ales membru activ al Academiei Române, în
prima şedinţă ce a urmat acestei consacrări, el a ţinut să spună: „ Ştiinţa pe
care am cercetat-o şi am iubit-o cu patimă mi-a dat o concepţie gravă, aş
putea zice tragică, despre viaţă”./…/” M-am deprins a vedea doar două
lucruri vrednice de străduinţele şi iubirea noastră: cultul pios al amintirii
lăsate în resturi şi ruine, cultul entuziast al geniului omenesc , continuu
învins şi continuu din nou biruitor” 7.
Primul său contact cu monumentele antice, scoase la lumină în ţară,
îl reprezintă studiul „Cetatea Tropaeum”, din anul 1911. Este vorba despre o
valorificare istorică a ruinelor oraşului Tropaeum Traiani de lângă
Adamclisi, explorate anterior de Gr. Tocilescu şi G. Murnu. În acest studiu
s-a încercat reconstituirea aspectelor esenţiale ale evoluţiei stăpânirii romane
în Dobrogea.
În acelaşi an, Pârvan, îşi începe propriile campanii de săpături
sistematice, pe baza unor metode noi, la Ulmetum (Pantelimonul de Sus–
Dobrogea). Lucrările au durat aici patru ani, cu rezultate arheologice şi
epigrafice deosebit de valoroase. În paralel au fost efectuate numeroase alte
cercetări, în Dobrogea, Moldova şi Oltenia. Rezultatele acestor cercetări au
fost valorificate în 1913, în lucrările „Descoperiri nouă în Scythia Minor”,
„Castrul de la Poiana şi drumul roman prin Moldova de Jos” şi „Ştiri nouă
din Dacia Malvensis”.
După încheierea cercetărilor la Ulmetum, Pârvan deschide un nou
şantier la Histria. În proporţii amplificate acest şantier este continuat şi
astăzi de noile generaţii de arheologi. Rezultatele cercetărilor sale nu au fost
publicate de tenacele arheolog, cu excepţia inscripţiilor, 150 de exemplare în
limbile greacă şi latină, unele de o importanţă istorică excepţională (în
numerele V, VII ale revistei „Histria” şi revista „Dacia”, II, 1925).
Săpăturile lui Pârvan, pe lângă importanţa rezultatelor lor
documentare, au avut şi fericitul efect de a consolida o şcoală românească
de arheologie şi istorie veche, pe care el însuşi a reuşit să o creeze, prin
prestigiul propriei personalităţi şi prin excepţionalele sale calităţi de
organizator şi profesor. În anul 1923, Pârvan publica, într-un limbaj
accesibil, caracterizat de el însuşi „pe înţelesul tuturor”, o primă sinteză
istorică a rezultatelor cercetărilor sale din Scythia Minor, intitulată
7
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„Începuturile vieţii romane la gurile Dunării”. Tot atunci redacta două
consistente articole „Pătrunderea elenică şi elenistică în valea Dunării” (în
limba franceză) şi „Consideraţiuni asupra unor nume de râuri daco-scitice”.
În această perioadă a activităţii sale, în activitatea arheologică a lui Vasile
Pârvan se petrece o cotitură, cu urmări deosebit de importante asupra
dezvoltării arheologiei româneşti.
La specialitatea lui–civilizaţia greco/romană–a adăugat un nou
domeniu de cercetare: preistoria. Preocupările lui anterioare legate de acest
domeniu se mărginiseră în a încuraja cercetările colegului său Ioan
Andrieşescu. Acum însă, din dorinţa de a aprofunda problematica originii
poporului român, avea să se ocupe el însuşi de acea parte a arheologiei, care
cercetează vremuri pentru care izvoarele scrise sunt foarte rare, sau lipsesc
cu desăvârşire. Începe organizarea unor cercetări arheologice sistematice, cu
deosebire în aşezările referitoare la cultura geto-dacilor, din a doua epocă a
fierului. Pe baza acestor cercetări, ne-finalizate, trece la redactarea unei
întinse sinteze istorico–arheologice despre protoistoria Daciei, pe care a
intitulat-o „Getica”. Această voluminoasă lucrare, care în intenţia autorului
nu avusese un caracter definitiv, ci numai rolul de îndrumare şi de stimulare
a unor noi cercetări, a devenit una dintre cele mai importante producţii
istoriografice româneşti. Pârvan, a reuşit–pentru prima dată–să pună în
evidenţă măreţia poporului geto-dac. „Getica”, publicată în 1926, avea să
exercite o largă influenţă în culturală. Dominată până atunci aproape
exclusiv de ideea romanităţii, cultura română trebuia, de acum înainte, să
acorde un loc tot atât de însemnat şi ideii despre originea autohtonă a
poporului român.
Efortul lui Pârvan de a scrie această operă este cu atât mai
impunător, cu cât în acelaşi timp el a continuat să ducă la capăt celelalte
sarcini pe care şi le asumase, chiar cu o intensitate sporită. În ultimii săi ani
(1924–1927), a scris numeroase lucrări deosebit de valoroase despre
antichitatea greco-romană, ca: „Săpăturile de la Histria, inscripţiile: a treia
serie” (în limba franceză); „O nouă inscripţie la Tomis” (în limba franceză);
„Noi consideraţii asupra episcopatului Sciţiei Minore” (în limba franceză);
„Despre un relief inedit din secolul al VII-lea reprezentând pe Sfânta
Fecioară” (în limba franceză)… Nu a neglijat nici preocupările pentru
preistorie, publicând: „Dacii la Troia”; „Consideraţii asupra mormintelor
celtice de la Gruia” (în limba franceză); „Statuia–menhir de la Hamangia”
(în limba franceză); „Dacia în epoca celtică” (în limba franceză) etc. De
asemenea, sub conducerea şi din iniţiativa lui au apărut primele trei volume
din „Ephemeris Dacoromana” („Buletinul român”) şi primul volum din
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„Diplomatarium Italicum” („Culegere de documente din Italia”), anuare ale
Şcoalei Române din Roma.
Prodigioasa sa activitate nu a mai putut fi continuată. Organismul
său uzat de atâtea eforturi, nu a putut rezista unei intervenţii chirurgicale
banale. Astfel, la 26 iunie 1927, Vasile Pârvan îşi dădea sfârşitul într-un
sanatoriu din Bucureşti. Se stingea astfel, una dintre cele mai mari
personalităţi intelectuale ale tării, în plină strălucire a activităţii sale, la o
vârstă care nu însumase 45 de ani 8.
După moartea lui Pârvan, cercetările arheologice în marile situri
greco-romane au continuat, la Histria, Callatis, Capidava, Ulpia Traiana
Sarmizegetusa. Au fost deschise noi şantiere, pe care le-au condus elevii lui
Pârvan sau specialişti care nu puteau ignora activitatea marelui nostru om de
ştiinţă: Celeiu–Sucidava (D. Tudor), Barboşi şi Garvăn–Dinogeţia (Gh.
Ştefan), Drobeta şi Răcari (Gr. Florescu), Micia (C-tin Daicoviciu), Bologa
şi Râşnov (M. Macrea) …
O atenţie deosebită-în continuare-se acordă cercetărilor de pre- şi
protoistorie; fostul colaborator al lui Pârvan, Ioan Andrieşescu (1888–1944),
publică o primă monografie consacrată neoliticului românesc „Contribuţie la
Dacia înainte de romani” (Iaşi, 1912). În anul 1927, se înfiinţează prima
Catedră de arheologie preistorică şi a un seminar de specialitate la
Universitatea din Bucureşti. În acelaşi an, Andrieşescu preia şi funcţia de
director al Muzeului Naţional de Antichităţi. Paralel, arheologul român, a
desfăşurat numeroase cercetări la Sărata Monteoru (1926–1927), Oinac
(1929–1930), Agighiol (1931). Rămase inedite–mult timp–rezultatele
acestor săpături, vor contribui la mai buna cunoaştere a unei perioade
îndelungate din trecutul istoric al meleagurilor noastre: neolitic–epoca
postaureliană.
În anul 1933, apărea la Berlin, prima lucrare de sinteză modernă,
consacrată pre- şi protoistoriei româneşti, datorată lui Ioan Nestor (1905–
1974). Pentru întâia oară se punea în ordine sistemul de culturi arheologice,
se stabilea o cronologie a acestora în baza unei concepţii unitare. Timp de
circa 40 de ani, figura lui I. Nestor va domina arheologia românească a
perioadei. Alţi arheologi, care s-au remarcat–pentru aceeaşi perioadă
istorică–sunt: Radu Vulpe (1899–1982), Vladimir Dumitrescu (1902–1991),

8
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C. S. Nicolăescu–Plopşor (1900–1968), Hortensia Dumitrescu (1901–
1982)…
Pentru aceeaşi perioadă, la Iaşi, o atenţie deosebită a fost acordată
arheologiei clasice. Orientarea a fost dată de Orest Tafrali (1876–1937),
profesor de arheologie şi antichităţi la Universitatea din Iaşi (1931–1937) şi
director al Muzeului de Antichităţi din Iaşi (înfiinţat de el însuşi, în 1916).
Activitatea pe tărâmul cercetării epocii greco-romane, a fost continuată de
Paul Nicorescu (1890–1946), cel care a preluat activitatea la catedră şi la
conducerea muzeului. Au fost efectuate săpături arheologice la Argamum,
Tropaeum Traiani, Tyras. Revista „Arta şi Arheologia”, fondată de O.
Tafrali, va publica foarte multe dintre descoperirile arheologice–de epoci
diferite–efectuate în Moldova.
La Cluj, principalul centru de cercetări arheologice din Ardeal,
interesul arheologiei a fost atras, în special, de monumentele Daciei romane.
În perioada 1928–1948, a fost editat „Anuarul Institutului de Studii
Clasice”, publicaţie care a găzduit articole de specialitate de o valoare
deosebită.
Dintre urmele preromane, de o deosebită atenţie, s-au bucurat
cetăţile dacice din Munţii Orăştie, parţial dezvelite de cei doi profesori care
s-au succedat la Catedra de arheologie a Universităţii clujene: D. M.
Teodorescu (1881–1947) şi C-tin Daicoviciu (1898–1973).
Constantin Daicoviciu, s-a născut la 1 martie 1898 în comuna
Căvăran (jud. Caraş-Severin), din părinţii Damaschin şi Sofia Daicoviciu.
Tatăl său era învăţător sătesc. După studiile elementare efectuate–cu tatăl
său–în satul natal, tânărul Constantin, urmează liceul la Lugoj şi
Caransebeş. Studiile universitare le urmează la Universitatea din Cluj între
anii 1918–1922, obţinând licenţa în filologie clasică, cu „Magna cum
laude”. La 1 martie 1921 este numit practicant la Institutul de Arheologie şi
Numismatică al Universităţii din Cluj, iar din 1924 i se încredinţează
conducerea săpăturilor de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, pe care le va
continua până în 1936. În perioada 1925–1927, este bursier la Şcoala
română din Roma, specialitatea: istorie antică şi arheologie clasică. Urmare
a documentărilor efectuate, publică două articole „Castrimoenium în
Latium” şi „Italicii în Dalmaţia romană”. Întors în ţară, este numit asistent la
Catedra de istorie antică (1928), în acelaşi an obţinând şi titlul de doctor, în
specialitatea arheologie şi istorie antică. Docenţa, în istorie antică şi
arheologie, o obţine patru ani mai târziu (1932), tot la universitatea clujeană.
În perioada 1929–1932, efectuează mai multe călătorii de studiu în
Austria, Germania, Franţa, Grecia şi Ungaria, unde va deprinde metode noi–
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folosite pe plan european în cercetările arheologice–pe care le va aplica pe
teren şi le va împărtăşi şi altora. Între anii 1932–1938, a fost conferenţiar de
Antichităţi şi Epigrafie la Universitatea din Cluj, iar în perioada 1938–1948,
profesor titular de Arheologie şi Preistorie la aceeaşi universitate. Printre
disciplinele pe care le-a predat menţionăm : Istoria veche a României,
Epigrafie, Introducere în arheologie.
În paralel cu munca de cercetare, C-tin Daicoviciu, va deţine şi
importante funcţii: decan al Facultăţii de Litere şi Filozofie a Universităţii
Cluj-Sibiu (1940–1941; 1945–1946); rector al Universităţii din Cluj (1957–
1968); secretar al Comisiei Monumentelor istorice din Transilvania (1921–
1940); director al Institutului de Studii clasice, al Institutului de Istorie din
Cluj (1949–1973); director al Muzeului de istorie a Transilvaniei (1945–
1973)… Ca o recunoaştere a meritelor sale, pe plan intern şi internaţional,
C-tin Daicoviciu a fost: membru corespondent al Institutului arheologic
german din Berlin şi al Societăţii de studii latine din Paris; membru titular al
Academiei Române (din 1955); preşedinte al Secţiei de ştiinţe istorice a
Academiei…
Atenţia istoricului clujean a fost atrasă–în primul rând–de
problemele fundamentale ale istorie Daciei, mai ales a celor privitoare la
epocile dacă, romană şi post-romană, pe care a încercat să le limpezească.
Rezultatele cercetărilor lui s-au concretizat în numeroase lucrări şi studii.
Dintre acestea o menţiune specială trebuie acordată lucrării „La
Transylvanie dans l’antiquité” (1945), apărută în patru ediţii, două în limba
franceză, alte două în limbile italiană şi germană. Cartea este o
cuprinzătoare sinteză a istoriei Daciei, din paleolitic până în epoca
prefeudală. Caracterizată drept „un model de monografie pentru o provincie
romană” (istoricul german W. Enszlin), cartea este şi astăzi principala
lucrare la care trebuie să se facă referire în abordarea oricărei probleme a
epocii.
Începând din preajma celui de-al doilea război mondial, atenţia
arheologului român a fost aţintită spre civilizaţia dacilor. În 1939 a iniţiat
săpăturile de la Căpâlna, pe valea Sebeşului, apoi în perioada 1942–1944 a
preluat conducerea cercetărilor din cetăţile dacice de la sud de Orăştie,
efectuând săpături la Cetăţuia de la Costeşti, la Faerag şi la Luncani. Aceste
cercetări vor constitui cea mai bună orientare în problema studiului traiului
dacilor din Munţii Orăştie.
De la catedră, de la biroul său de lucru, ca şi pe teren a fost un mare
animator al cercetării arheologice româneşti. Ca profesor a format generaţii
întregi de studenţi bine pregătiţi şi cu dragoste pentru trecutul ţării. Ca om
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de ştiinţă a format o şcoală istorico–arheologică la Cluj, care a dat oameni
de o deosebită valoare. Se poate spune că toţi cercetătorii de astăzi ai istoriei
vechi a Transilvaniei, şi nu numai, au ieşit din această şcoală 9.

În perioada interbelică cercetarea arheologică românească este deosebit de
activă, o dovadă în acest sens fiind cele cinci congrese naţionale de numismatică şi
arheologie, ţinute în perioada 1933–1937, la Bucureşti, Craiova, Cernăuţi, Cluj şi
Iaşi. Ca o recunoaştere a valorii şcolii româneşti de arheologie, în anul 1937 în ţara
noastră s-au desfăşurat lucrările celui de-al XVII-lea Congres internaţional de
antropologie şi arheologie preistorică.
Cercetarea arheologică românească este într-o continuă dezvoltare şi după
cel de-al doilea război mondial. În 1956 ia fiinţă primul Institut de Arheologie, la
Bucureşti, mai apoi fiind înfiinţate astfel de institute la Iaşi şi Cluj. În aceste centre
se concentrează colective de specialişti de valoare internaţională, care–în a doua
jumătate a secolului al XX-lea–pun bazele şcolii româneşti de arheologie. Se
creează o concurenţă, benefică pentru ştiinţă, între principalele centre de cercetare
ale ţării: Bucureşti, Iaşi, Cluj. Pentru a coordona în mod unitar întreaga activitate a
cercetării arheologice, va fi înfiinţată „Comisia Naţională de Arheologie” de pe
lângă Academia Română. Arheologii organizează sesiuni anuale de rapoarte
arheologice, atât pe plan regional, cât şi naţional.
În cadrul învăţământului universitar, pe marile şantiere arheologice ale
ţării, se formează sub îndrumarea profesorilor şi arheologilor din generaţia mai
veche (I. Nestor, Vl. Dumitrescu, D. Berciu, D. Tudor, Em. Condurachi, C-tin
Daicoviciu, R. Vulpe, C. S. Nicolăescu-Plopşor, D. M. Pippidi, I. I. Russu, M.
Petrescu Dîmboviţa, B. Mitrea, Hadrian Daicoviciu, D-tru Protase...) o nouă
generaţie de arheologi, epigrafişti şi numismaţi. Aceştia–la rândul lor–vor
transmite generaţiilor mai tinere pasiunea pentru cercetarea arheologică.
Rezultatele cercetărilor de tip arheologic îşi găsesc ecoul în numeroasele
reviste de specialitate, care sunt editate de institutele de cercetări, de muzeele din
toate regiunile ţării. Ca o recunoaştere a valorii cercetării arheologice care se
desfăşoară în ţară, României i-a revenit onoarea de a organiza prestigioase
manifestări internaţionale, dintre care amintesc: al VIII-lea Congres internaţional
de epigrafie greacă şi latină (Constanţa – 1977) sau Congresele de studii asupra
frontierelor romane (Bucureşti – 1972 şi Zalău – 1997) …

Arheologia românească se află – prin valoarea cercetătorilor şi prin
metodele utilizate de aceştia, prin rezultatele obţinute – în topul cercetării pe
plan internaţional. Arheologii români depun eforturi considerabile pentru a
răspunde la întrebările fundamentale ale preistoriei şi istoriei vechi legate de
zona geografică în care ne-am format ca popor şi în care trăim.

9

M. Macrea, Omagiu lui Constantin Daicoviciu, Bucureşti, 1960, pp. XI–XIV; C. Preda,
op. cit., pp. 117–118.
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Comitatul Zarand în timpul Arpadienilor
Sorin Bulboacă
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
O parte a comitatului Zarand a făcut parte din voievodatul lui Ahtum
(sfârşitul secolului X-începutul veacului al XI-lea). În ”Gesta Hungarorum”
a lui Annonymus, apare menţionat, ca existând în secolul al X-lea, comitatul
Zarand, dar faptul nu corespunde realităţii istorice 1. Fortificaţia de la
Zărand, nu a fost cercetată prin săpături arhelogice sistematice, astfel încât
nu se poate preciza cu certitudine, cronologia acesteia. Materialul ceramic
descoperit la suprafaţa solului, datează cel mai devreme din secolul al XIlea 2. Fortificaţia de la punctul numit ”Cetate” din Zărand (judeţul Arad), se
află în apropierea confluenţei Crişului Alb cu Cigherul, dispunând de un
singur val de pământ, cu şanţul adiacent în faţă, având, se pare, o formă
patrulateră 3. Menţiunile documentare ale cetăţii nu sunt legate de fortificaţia
propriu-zisă, ci de slujbaşii ei şi provin numia din prima jumătate a veacului
al XIII-lea (1203, 1232), dar cetatea de pământ de la Zarand a funcţionat şi
în secolul al XI-lea, chiar dacă importanţa ei, comparativ cu alte cetăţi
reşedinţă de comitate, pare să fi fost mai restrânsă 4.
În cea mai mare parte, elementele de fortificare – valurile de pământau fost distruse cu ocazia construirii digului pentru valea Cigherului. Un
sondaj arheologic efectuat de Muzeul din Arad, în anii 1982-1983, nu a fost
publicat 5. Secţiunea arheologică, orientată nord-vest –sud-est, lungă de 34
metri şi lată de 2 metri, a întâlnit peste valuri, şanţuri şi centrul lor. Pare
posibil ca cetatea de pământ de la Zarand, din sec. XII-XIII a refolosit
elementele unei fortificaţii preistorice sau să fi distrus o aşezare din aceeaşi
perioadă 6.
1

Annonymus, Gesta Hungarorum, în George Popa–Liseanu, Izvoarele Istoriei
Românilor, vol. I, Bucureşti, 1934, cap. LII.
2
Călin Cosma, Fortificaţii din secolele X-XI din vestul şi nord-vestul României.
Consideraţii privind stadiul actual al cercetărilor, în ”Acta Musei Porolissensis”, XXIII,
vol. I, Zalău, 2000, p. 463-464.
3
Ibidem, p. 480.
4
Andrei Adrian Rusu, George Pascu Hurezan, Cetăţi medievale din judeţul Arad,
Complexul Muzeal Arad, Arad, 1999, p. 98.
5
Ibidem, p. 100; sondajul arheologic a fost efectuat de Mircea Barbu şi George Pascu
Hurezan.
6
Detalii la Ibidem.
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În hotarul de nord-vest al oraşului Pâncota (judeţul Arad), fără a se
preciza punctul exact, a fost identificată pe teren, o fortificaţie de formă
patrulateră, cu un singur val de pământ şi şanţ de apărare. Planimetria
fortificaţiei respective este similară cu aceea a cetăţii Biharia 7. În cadrul
sitului nu s-au efectuat sondaje sau săpături arheologice sistematice. În
funcţie de analogiile planimetrice, situl de la Pâncota a fost încadrat în
secolele IX-XI, dar ceramica descoperită la suprfaţa solului datează cu
precădere, din secolele XI-XII 8.
La Pâncota, o veche mănăstire, menţionată la 1177, probabil
ortodoxă, a fost preluată de către călugării benedictini, cândva în prima
jumătatea a veacului al XIII-lea. Arhidiaconatul catolic de aici este
subordonat ierarhic faţă de arhiepiscopia catolică de Agria, nu faţă de
episcopiile catolice de Cenad sau Oradea 9. Pe locul unde se află astăzi
oraşul Pâncota, în anul 1216 funcţiona deja o abaţie benedictină cu hramul
Sfintei Fecioare 10. În anul 1217 este menţionat şi superiorul abaţiei,
Andreas, care a fost în acelaşi timp şi judecător în procesele localnicilor 11.
Istoricul maghiar Marki Sandor susţine că abaţia benedictină cu
hramul Sfintei Fecioare era menţionată şi în anul 1219, precizând că abatele
de aici acţiona şi ca judecător în procesele localnicilor. Locuitorii din
Pâncota au intentat un proces Rolandei şi lui Lorenz, care le-au provocat o
pagubă de două mărci. Judecata a fost oficiată de abatele de Pâncota şi de
către stapanul patronal al acestuia, Andreas, prezent fiind şi George de
Cenad. Rolanda si Lorenz au fost supuşi judecăţii. Cu toate că tipul
judecăţii divine nu este precizat, se presupune că era vorba de judecata
focului. Procedura consta în faptul că inculpatul trebuia să ducă un fier
înroşit greu de 3 uncii pe o distanţă cuprinsă între 9 şi 12 paşi. Proba focului
la Oradea nu se desfaşura în catedrală, ci în pronaos sau în curtea acesteia.
Mâna inculpatului era încă din prima zi înfăşurată în panză şi sigilată, pentru
7

Călin Cosma, op. cit., p. 475.
M. Blăjan, E. Dorner, Probleme de demografie istorică pe baza studiului căldăruşelor de
lut (sec. XI-XII), descoperite pe teritoriul judeţului Arad, în ”Ziridava”, X, 1978, p. 128;
Mircea Rusu, Cetăţile transilvănene din secolele IX-XI şi importanţa lor istorică, în
”Ziridava”, X, 1980, p. 162; Idem, Continuitatea daco-romană perioada 275-568, în
Istoria României. Transilvania, vol. I, Cluj – Napoca, 1997, p. 295 şi 432.
9
Andrei Adrian Rusu, George Pascu Hurezan, op. cit., p. 64-65.
10
Detalii la Suzana Móré Heitel, Abaţia de la Pâncota şi vestigiile ei, Edit. Mega, Cluj –
Napoca, 2006; Idem, Începuturile artei medievale în bazinul inferior al Mureşului, cuvânt
înainte de acad. Răzvan Theodorescu, ediţie îngrijită de Daniela Tănase şi Daniela Marcu
Tănase, Editura Excelsior Art, Timişoara, 2010.
11
Marki Sándor, Arad vármegye és Arad szabad kiraly város története, vol. I, Arad, 1895,
p. 128.
8
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a nu putea apela la elemente de vrăjitorie. După probă, era din nou
înfăşurată şi sigilată, iar bandajul şi sigiliul se îndepărtau după 3 zile. De-a
lungul acestor zile se întâmpla frecvent ca inculpatul să nu reziste din cauza
rănilor provocate de arsură, şi înainte de a i se da jos bandajul se refugia în
biserică făcând apel la dreptul de azil al acesteia sau în unele cazuri evada 12.
În urma unor sondaje arheologice, efectuate în punctul numit dealul
”Bâlhrad”, de la Sebiş (judeţul Arad) au fost semnalate urmele unei
fortificaţii de pământ şi lemn 13. Au fost descoperite fragmente ceramice şi
un pandativ semilunar, datate în veacurile IX-XI. Rezultatele cercetării şi
implicit, materilaul arheologic descoperit este puţin cunoscut 14.
Situl de la punctul ”Dealul Rujelor” din comuna Tauţ (judeţul
Arad), se găseşte pe terasa unui deal, care are o formă ovoidală, cu o
lungime de circa 450 de metri 15. Terasa are o înclinare nord-vest spre râul
Cigher, care curge pe la poalele dealului. La circa 165 metri nord de vârful
tringhiular al terasei cu pantele extrem de abrupte, în locul unde aceasta
prezintă o mică gâtuitură, a fost realizat un şanţ care desparte incinta
fortificată de restul platoului. Sistemul de fortificare constă din şanţul mai
sus amintitm cu o deschidere de 6 metri şi valul de pământ plasat în spatele
şanţului. Valul are la bază o lăţime de 10 metri şi păstrează o înălţime de de
1-1,5 metri. Şanţul are faţă de coama valului o adâncime de 2-2,5 metri.
Atât valul, cât şi şanţul, continuă până la poalele terasei, având forma unui
arc de cerc, care separă botul terasei de restul platoului, constituind o
incintă fortificată de forma unui triunghi cu vârful ascuţit, orientat spre sud.
Lăţimea (baza triunghiului) atinge 85 de metri. Suprafaţa închisă între
pantele abrupte şi elementele de fortificare a fost estimată la 0,7 hectare. Nu
s-au efctuat la Tauţ sondaje sau săpături arheologice sistematice. În funcţie
de materialul ceramic descoperit la suprafaţa solului, la poalele dealului pe
care se află fortificaţia, care datează din secolele VII-IX, s-a propus plasarea
cronologică a sitului la finele mileniului I d. H. şi a fost considerat ca fiind o
fortificaţie de refugiu 16. Castrum Macra, atestat documentar în 1216 şi
1218 17, nu este sigur că se afla pe dealul Mocrea unde există o fortificaţie de

12

Ibidem, p. 129-131.
Călin Cosma, op. cit., p. 476.
14
Ştefan Matei, Petru Iambor, Observaţii privind aşezările fortificate din Transilvania în
perioada feudalismului timpuriu, în ”Acta Musei Napocensis”, XVII, 1980, p. 508, nota 2.
15
Călin Cosma, op. cit., p. 477-478.
16
Eugen D. Pădureanu, Noi fortificaţii pe teritoriul judeţului Arad, în ”Ziridava”, XV-XVI,
1987, p. 33, fig. 3.
17
A. Tăutu, Acta Honorii III et Gregorii IX, în ”Fontes”, III, 3, Vatican, 1950, p. 55.
13
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pământ, dar din lipsa unor cercetări sistematice, nu se poate preciza epoca în
care a fost construită.
Teritoriul comitatului Zarand se afla încadrat până la începutul
veacului al XIII-lea în cel al Bihorului şi numai între anii 1203-1214 s-a
putut desprinde de acesta şi organiza într-un comitat de sine stătător 18.
Viitoarea reşedinţă a comitatului Zarand este menţionată la sfârşitul
secolului al XII-lea în perimetrul comitatului Bihor. În anul 1213 este
menţionat un Neuthen, comite curial de Zarand 19.
Primul comite al Zărandului, Dionisie, fiul lui Ompud, apare
consemnat documentar în anul 1214 20, iar castrul său de reşedinţă, abia în
anul 1232 (”castrum Szarand”) 21. Pe la 1230, un comite Nicolae era
stăpânul a 27 de moşii răspândite în 8 comitate din Transilvania, dintre care
5 în comitatul Zarand 22. Din punct de vedere administrativ, comitatul
Zarand, la finele veacului al XIII-lea şi la începutul veacului al XIV-lea,
cuprindea teritorial valea Crişului Alb, aproape în întregime, ocupând
teritoriul dintre Crişul Negru şi Crişul Alb, inclusiv cea mai mare parte a
Munţilor Zarandului. În veacul al XIV-lea, comitatul Zarand s-a extins
treptat, mai întâi până la ieşirea Crişului Alb dintre munţi, apoi pe valea
acestui râu până spre izvoare, integrând districtele, cnezatele şi voievodatele
româneşti existente în acest spaţiu 23. Era un comitat relativ mare, mai mare
decât comitatul Arad (aproape dublu), cuprinzând 7 cetăţi, 7 oraşe şi 435 de
sate la sfârşitul secolului al XV-lea 24. La sud, comitatul Zarand se învecina
cu comitatele Arad şi Hunedoara, la nord cu Bihorul, la est cu Alba.
Sunt atestate documentar, în comitatul Zarand, lăcaşuri bisericeşti
de rit ortodox ca: episcopatul de ”rit grec”, menţionat în documentul din 3

18

Andrei Caciora, Eugen Gluck, Cnezate şi voievodate româneşti arădene, în ***Studii
privind istoria Aradului, Editura Politică, Bucureşti, 1980, p. 152.
19
***Documente privind istoria României, Seria C. Transilvania, veacurile XI-XIII, vol. I,
Bucureşti, 1951, p. 12.
20
***Documente privind istoria României, Seria C. Transilvania, veacurile XI-XIII, vol. I,
Bucureşti, 1951, p. 52.
21
Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. I, ediţia a II-a, Editura Dacia, Cluj –
Napoca, 1972, p. 133-134; ***Documente privind istoria României, Seria C. Transilvania,
veacurile XI-XIII, vol. I, p. 261.
22
***Documente privind istoria României, Seria C. Transilvania, veacurile XI-XIII, vol. I,
p. 240-241.
23
Andrei Caciora, Organizarea teritorial –administrativă şi instituţională a comitatelor
Arad şi Zarand, în Culegere de referate ale Direcţiei Generale a Arhivelor Statului,
Bucureşti, 1969, p. 56.
24
Ştefan Pascu, op. cit., vol. IV, Editura Dacia, Cluj – Napoca, 1989, p. 120.

22

mai 1205, situat probabil pe locul comunei Beliu de astăzi, mănăstirea
Bezdin etc. 25.
Sunt atestate documentar şi arheologic instituţii bisericeşti
aparţinând diferitelor ordine monahale şi laice în comitatul Zarandului în
veacul al XIII-lea: abaţia de la Socodor (1142), abaţia cisterciană de la Şiria,
abaţia ”Preasfânta Fecioară” de la Pâncota (1217), atribuită fie călugărilor
premonstratezi sau cistrcieni, fie benedictinilor, conventele de la Târnova şi
Tauţ, presupuse ca aparţinătoare cavalerilor ioaniţi , claustrul de la Ineu
(1199) 26.
Călugărul orădean Rogerius descrie amănunţit activitatrea febrilă
care se derula în insula formată de Crişul Alb şi un braţ al său în apropiere
de Nădab, unde se efectuau în mare grabă lucrări de fortificare,
organizându-se rezistenţa militară împotriva tătarilor 27. În cadrul acestor
pregătiri, rolul conducător îl avea voievodul Gerouth, probabil conducătorul
unei organizaţii teritoriale româneşti, cu reşedinţa în localitatea Gerouth,
asimilată cu acvtualul sat Iermata – Neagră 28. Nu există nici o dovadă că
voievodul Gerouth ar fi fost dependent de regele Ungariei sau de vreun
feudal local.
Naraţiunea lui Rogerius descrie urmările tragice ale invaziei tătaromongole, care a înfrânt rezistenţa românilor pe Crişul Alb, tătarii cucerind
practic întregul comitat al Zarandului. Victoria tătarilor a determinat –
pentru o anumită perioadă – dispariţia temporară a domeniilor nobiliare în
formare, precum şi încetarea funcţionării instituţiilor ecleziastice catolice.
Potrivit relatărilor aceluiaşi călugăr Rogerius, tătarii au făcut tot
posibilul să restabilească mersul normal al vieţii, facilitând reîntoarcerea
ţăranilor din păduri la vetrele lor. Năvălitorii erau interesaţi de acumularea
unor cantităţi de provizii cât mai mari. De aceea, ei s-au folosit de o
organizare economică .şi socială capabilă să perceapă renta în produse.
Cnezii sau ”canesii”, amintiţi de documente, subordonaţi căpeteniilor tătare,
se pot identifica cu conducătorii unui sat sau ai unui anumit număr de sate,
care adunau dările pentru mongoli. Marele istoric Nicolae Iorga susţinea că
tătarii au folosit instituţiile autohtone pentru administrarea teritoriului
cucerit 29. Canonicul Rogerius, în Carmen miserabile (Cântec de jale),

25

Paul –Dorin Crainic, Consideraţii istorico-arhitecturale privind Aradul secolelor XIIXIV, în ”Ziridava”, XIV, Arad, 1982, p. 131.
26
Ibidem, p. 130-131.
27
Andrei Caciora, Eugen Gluck, op. cit., p. 157.
28
Octavian Lupaş, Voievozi şi cnezi români în judeţul Arad, Sibiu, 1941, p. 13.
29
Nicolae Iorga, Istoria Românilor, vol. III, Bucureşti, 1937, p. 120.
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semnalează în 1241 o populaţie germană în satul Tămaşda (comitatul
Zărand), indice a unei colonizări germane timpurii în comitat 30.
Luptele cu tătarii au fost crâncene, deoarece la Nădab, pe presupusul
loc al bătăliei, săpăturile au scos la iveală numeroase schelete cu craniul
găurit prin loviri 31. Instituţiile româneşti din comitat au fost puţin afectate.
Potrivit relatărilor aceluiaşi călugăr Rogerius, tătarii au făcut tot posibilul să
restabilească mersul normal al vieţii, facilitând reântoarcerea ţăranilor din
păduri la vetrele lor. Năvălitorii erau interesaţi de acumularea unor cantităţi
de provizii cât mai mari. De aceea ei s-au folosit de o organizare economică
şi socială capabilă să perceapă renta în produse.
Secolul al XIII-lea se caracterizează prin restrângerea domeniilor
regale în favoarea celor nobiliare. Situaţia este fidel reflectată în eşecul
politicii regelui ungar Bela al IV-lea (1 235-1270) şi a altor suverani de a
recupera, măcar în parte, domeniile donate nobilimii şi chiar bisericii
catolice, mai ales pe cele din patrimoniul castrelor. Comitelui Nicolae,
căruia i s-au confiscat 16 domenii pe la 1240 în comitatele Arad, Zărand,
Timiş, Cenad şi Alba, i se restituie toate moşiile. Uriaşul domeniu al Şiriei
trece în mâna unor mari nobili. La Şiria, s-au stabilit, pentru scurtă vreme,
cavaleri ioaniţi, cărora, printr-un document din anul 1217, regele Ungariei,
Andrei al II-lea, le-a dăruit suma de 500 de mărci de argint din venitul sării
de la Sălacea 32.
Cetatea Şiriei a fost construită după invazia tătarilor (1241-1242) sau
cel puţin reconstruită şi întărită după acest eveniment. Partea cea mai veche
a cetăţii Şiriei, care se vede şi astăzi, cu donjonul (turnul) şi o parte din
resturile zidului înconjurător, localizat în partea de sud-vest, a fost
construită în a doua jumătate a veacului al XIII-lea 33, în contextul
răspândirii cetăţilor de piatră în Transilvania, în vremea ultimilor Arpadieni.
Cetatea Şiriei este aşezată pe cel mai înalt deal al podgoriei arădene, la o
altitudine de 496 metri, care domină prin poziţia sa întreaga regiune. Cetatea
se poate vedea de la o mare distanţă, atât de la Mocrea, cât şi de la Lipova,
cele două extremităţi ale podgoriei arădene.
Întregul complex de construcţie respectă întrutotul configuraţia
terenului, partea centrală a fortificaţiei fiind aşezată pe vârful unei stânci
naturale 34. Datorită acestui fapt, cetatea a fost greu accesibilă, având pante
30

Ibidem, p. 156.
Andrei Caciora, Eugen Gluck, op. cit., p. 157.
32
***Documente privind istoria României, Seria C. Transilvania, veacurile XI-XIII, vol. I,
p. 164-166.
33
Otto Greffner, Cetatea Şiriei. Contribuţii monografice, Arad, 1976, p. 30-31.
34
Ibidem, p. 78-79.
31
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abrupte pe laturile de sud, vest şi est şi o pantă mai lină înspre nord. Alăturat
corpului central al cetăţii, în partea de nord pe un platou, se află o curte
exterioară de dimensiuni apreciabile (36/38 metri), ale cărei ziduri sunt şi
astăzi aproape intacte. Aceste ziduri au pe alocuri grosimea de 1,30 metri şi
înălţimea de 3,50 metri. Înspre nord, zidul cetăţii este întrerupt de o
deschizătură care a fost una din porţile cetăţii în Evul Mediu. Corpul central
al cetăţii, aşezat pe o stâncă, are o formă neregulată ovoidală, cu diferenţe de
nivel, zidurile fiind în parte distruse. Corpul central al cetăţii avea încăperi
şi la subsol, care astăzi sunt în mare parte acoperite de dărâmături, dar
câteva intrări se văd şi azi. Ultima parte a cetăţii şi totodată şi cea mai
veche, o constituie latura sudică, compusă dintr-un donjon (turn) şi un zid
înconjurător. Acest donjin este aproape intact, doar vârful fiind dărâmat,
având dimensiunile de 3,58 metri pe 2,80 metri. Principalul material de
construcţie l-a reprezentat piatra, extrasă probabil dintr-o carieră veche,
afaltă la circa 3,5 kilometri depărtare de cetate, la poalele dealului, în
hotarul satului Galşa (judeţul Arad) 35.
Istoricul arădean Otto Greffner distinge 3 mari perioade de
construcţie ale cetăţii Şiriei, în prima etapă (a doua jumătate a secolului al
XIII-lea) ridicându-se donjonul din sud cu construcţiile anexe, zid
înconjurător etc., precum şi o parte a corpului central 36. Din punct de
verdere strategic, cetatea Şiriei avea o poziţie foarte importantă. Pentru
tehnica militară a secolelor XIII-XVI, era aproape inexpugnabilă (până la
generalizarea utilizării armelor de foc).
În secolul al XIII-lea, satul (villa) Dezna a aparţinut episcopiei
catolice de Eger (Igriş) 37. Dar în veacul al XIV-lea, regii Ungariei au
acordat satul Dezna fie unor nobili, fie conducătorilor militari ai cetăţii
regale din aceeaşi localitate 38.
La sfârşitul secolului al XIII-lea, comitatul Zarandului s-a aflat sub
controlul familiei nobiliare Borşa, împreună cu alte comitate învecinate 39.
Pentru a diminua influenţa politică a partizanilor lui Ladislau Kan, regele
Ungariei, Carol Robert de Anjou (1308-1342), a organizat un ”voievodat”,
cu limite imprecis definite, în fruntea căruia a fost numit Laurenţiu Igmand,
întemeietorul familiei nobililor de Pâncota (Pankotai) 40. Laurenţiu Igmand
35

Ibidem, p. 79.
Ibidem, p. 80.
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Cornelia Bodea, ”Cetatea Desnei”. De la primele dibuiri până la căderea în ruină, Arad, 1937, p.
7.
38
Ibidem, p. 9.
39
Tudor Sălăgean, Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Afirmarea regimului
congregaţional, Institutul Cultural Român, Cluj – Napoca, 2003, p. 236.
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şi-a creat o bază teritorială solidă în comitatul Zarand, în jurul cetăţilor
Pâncota şi Dezna (pe care regele Carol Robert le va confirma, în 1317, fiului
său Nicolaus), impunându-şi autoritatea în faţa nobililor din regiune. Astfel,
la 2 februarie 1306, Laurenţiu Igmand participă, în calitate de judecător, la
soluţionarea unui conflict între clanul Borşa şi o serie de familii nobiliare
locale 41.

41

***Documente privind istoria României, Seria C. Transilvania, veac. XIV, vol. III, p. 4647.
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Contribuţia lui Samuil Vulcan la apariţia învăţământului
pedagogic românesc
Maria Alexandra Pantea
Grupul Şcolar „Francisc Neuman” Arad
La începutul secolului al XIX-lea se afirmă o generaţie de
intelectuali în Banat şi Crişana reprezentată de Paul Iorgovici, Dimitrie
Ţichindeal, Samuil Vulcan, Diaconovici-Loga, Moise Nicoară, intelectuali
români cu studii în imperiu de unde au preluat ideile iluminismului şi au
încercat să le pună în practică. Sunt cei care continuă activitatea începută la
sfârşitul secolului XVIII-lea de reprezentanţii Şcolii Ardelene, dar renunţă la
politica de supunere faţă de împărat şi cer drepturile naţiunii române.
Un reprezentant al iluminismului din Transilvania, Moise Nicoară, în
memoriul cunoscut sub denumirea de Recurs înaintat împăratului Francisc I
la 15 august 1819 devine reprezentantul naţiunii române si se adresează
împăratului la persoana a doua şi pune semnul egalităţii între împăratul de la
Viena şi românii din Transilvania. Diferenţa este că ţăranii nu au avut
dreptul la educaţie şi prin aceasta sunt condamnaţi la un trai mizer, iar
vinovat de soarta românilor este împăratul. Moise Nicoară se adresează
împăratului pentru a descrie ˝nedreptatea ce zi de zi i se face˝ 1. Arată că tot
omul are dreptul ˝firei sau al naturii˝ 2 pentru că sunt date de Dumnezeu.
La începutul secolului al XIX-lea s-au creat condiţii favorabile
dezvoltări învăţământului în Transilvania. Intelectualii români considerau că
înlăturarea stării de înapoiere nu se putea face decât prin dezvoltarea
învăţământului, fapt care în unele situaţii s-a împletit cu interesele Curtii de
la Viena, care urmărea formarea unei elite din rândul românilor care să pună
în practică politica Vienei pentru că nobilimea maghiară ducea tot mai mult
o politică independentă care a dus la slăbirea autorităţii Curţii de la Viena în
Transilvania. Imperiul a început să sprijine dezvoltarea învăţământului
atunci când sub influenţa iluminismului, care a adus un ˝spirit modern˝ 3,
popoarele din imperiu au început acţiuni prin care îşi cereau drepturile
naţionale. În aceste condiţii, la începutul secolului XIX-lea şcoala a devenit
un mijloc de stabilitate şi de susţinere a statului s-au creat condiţii favorabile
1
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dezvoltării învăţământului în limbile naţionale iar cele mai importante şcoli
au trecut sub patronajul împăratului fiind ˝şcolii crăieşti˝.
Intelectualii români de la începutul secolului al XIX-lea au susţinut
dezvoltarea învăţământului, au contribuit la organizarea unor şcoli
pedagogice şi teologice unde şi-au desfăşurat o parte din activitatea lor şi au
devenit autori manualelor şcolare. Înfiinţarea unor şcoli pedagogice şi
teologice şi continuarea studiilor în străinătate la marile centre universitare
au dus la formarea unei elite din rândul preoţilor şi a profesorilor.
Generaţia de intelectuali de la începutul secolului al XIX-lea din care
au făcut parte Samuil Vulcan, Dimitrie Ţichindeal, Paul Iorgovici, C.D.
Loga, Moise Nicoară a contribuit la luminarea şi modernizarea societăţii
româneşti dar şi la afirmarea naţiunii române în imperiu. Este perioada când
au fost trimise memorii Curţi de la Viena unde se cerea dezvoltarea
învăţământului în limba română şi numirea unui episcop ortodox la Arad,
care putea deveni reprezentantul naţiunii române atunci când românii erau
excluşi din viaţa politică.
Mentalitatea românilor din Banat şi Crişana s-a schimbat la
începutul secolului al XIX-lea în urma participări românilor la războaiele
napoleoniene, când au preluat ideile revoluţiei franceze care au ajuns şi în
satele româneşti, iar românii au devenit conştienţi că au şi drepturi, nu
numai obligaţii. Schimbările simţite în societatea românească la începutul
secolului XIX-lea sunt şi o urmare a politicii şcolare dusă de Maria Tereza
şi Iosif al II- lea, când au fost date o serie de legi ca Ratio Educationis şi
Edictul de toleranţă, prin care s-a organizat învăţământul în imperiu şi au
apărut condiţii favorabile dezvoltării învăţământului în limba română. În
1799 erau in Banat ˝536 de localităţi si funcţionau 520 de şcoli deci erau
puţine sate fără şcoli˝ 4. În aceste condiţii se simte tot mai mult lipsa
dascălilor în satele româneşti. Schimbările produse în societatea românească
i-au determinat pe români să îşi ceară drepturile şi mitul bunului împărat a
dispărut.
Pentru că şcoala a devenit un factor de stabilitate în imperiu dar şi de
susţinere a politici Vienei, împăratul l-a însărcinat pe consilierul Uroş Ştefan
Nestorovici cu realizarea unui raport asupra şcolilor ortodoxe din imperiu.
În acest raport Nestorovici arată că ˝aceste şcoli sunt de tot slabe şi cea mai
mare parte a populaţiei este scufundată în întunericul neştiinţei˝ 5. În urma
prezentării raportului, împăratul cere înfiinţarea a trei preparandii la Arad
pentru români, la Sânt Andrei pentru sârbi şi la Pesta pentru greci. A fost o
4
5

Ţîrcovnicu V, Istoria învăţământului, p. 151.
Arhivele Statului Arad, fond Octavian Lupaş, dosarul 59.

28

măsură prin care împăratul a urmărit rezolvarea problemelor ortodocşilor
din imperiul atunci când imperiul era ruinat de războaiele cu Napoleon.
Înfiinţarea preparandiei româneşti la Arad s-a datorat poziţiei episcopului
Avacumovici care a trimis ajutor material şi financiar Curţii de la Viena.˝
Fiecare preot a contribuit cu un ostaş cu cal şi întreaga armătură în valoare
de 144 florini. Însuşi episcopul de atunci al Aradului, Pavel Avacumovici, a
dăruit pentru acest scop suma de 5000 de florini˝ 6.
Printr-un act emis de consiliul locotenţial de la Buda adresat
episcopului Avacumovici se stabilea data deschiderii preparandiei din Arad
3-15 noiembrie 1812. Se arată că scopul preparandiei este de a contribui la
luminarea poporului. Intr-o circulară care a circulat prin satele româneşti se
arată că şcoala a fost înfiinţată din ˝dorinţa milostivului împărat˝.
Preparandia din Arad a făcut parte din rândul şcolilor crăieşti, se numea
˝Şcoală Regească Preparandială greco-neunită a naţiunii române˝şi a fost
susţinută financiar de episcopia Aradului care pentru a aduna bani suficienţi
a introdus în biserică ˝tasul şcolii˝7.
Încă de la apariţia ei preparandia a fost un institut de cultură. A fost
şcoala care a format învăţătorii ce şi-au desfăşurat activitatea în satele
româneşti. Între 1814-1828 au terminat cursurile preparandiei 596 de elevi
care proveneau din comitatele Arad, Bihor, Cenad, Bichiş, Timiş Torontal şi
care s-au întors în satele româneşti unde au început o intensă activitate de
luminare a neamului.
Primii profesori ai preparandiei au fost importanţi oameni de cultură
care au luptat pentru drepturile românilor. Dimitrie Ţichindeal, preotul din
Becicherecul Mic a devenit apărătorul Biserici Ortodoxe Române şi cerea
separarea de ierarhia sârbească. A continuat activitatea începută de
predecesorul său Mihai Roşu care a organizat la Timişoara cursuri pentru
pregătirea învăţătorilor. Ca profesor al preparandiei a predat religia şi a fost
primul director al şcolii. Constantin Diaconovici-Loga a urmat facultatea de
drept din Pesta unde a pus bazele unei şcoli româneşti. În 1812 este numit
profesor al preparandiei. Iosif Iorgovici era doctor în filozofie al
Universităţii din Pesta. La Arad a predat aritmetica şi geografia. Ioan Mihuţ
era un apropiat a lui Dimitrie Ţichindeal şi Samuil Vulcan. Profesorii
preparandiei au format ˝Consessus litterarius˝8. conferinţa profesorală care
dezbătea şi căuta soluţii pentru problemele şcolii. Preşedintele conferinţei
era directorul şcolii Dimitrie Ţichindeal în calitate de director al
6
7
8
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Preparandiei dar şi de preşedinte al conferinţei a implicat instituţia şi
profesorii Preparandiei în problema naţională.
Preparandia din Arad a fost rodul activităţii dusă de intelectualii
români ortodocşi şi greco-catolici de la începutul secolului al XIX-lea care
au devenit reprezentanţii naţiunii române. Un rol important l-a avut
episcopul greco-catolic Samuil Vulcan, care a sprijinit numirea în funcţia de
director a lui Dimitrie Ţichindeal. Episcopul Samuil Vulcan intervine pe
lângă Curtea din Viena şi cere numirea lui Dimitrie Ţichindeal printre
profesorii preparandiei. Intr-o scrisoare din 31 octombrie 1812 episcopul
Samuil Vulcan îi scria lui Dimitrie Ţichindeal că ˝numirea sa este dificilă
dar mai are puţină speranţă˝ pentru că mitropolitul sârb de la Carloviţ sa
opus, deoarece vedea în Ţichindeal un pericol datorită poziţiei sale
antisârbeşti manifestate încă de la începutul secolului al XIX-lea.
Prin apariţia Preparandiei unde şi-au desfăşurat activitatea importanţi
oameni de cultură s-a făcut un pas important în emanciparea românilor din
Banat şi Crişana. Profesori Preparandiei în frunte cu Dimitrie Ţichindeal sau implicat în problema naţională fiind cei care l-au sprijinit pe episcopul
greco-catolic Samiul Vulcan care cerea numirea unui episcop român la
Arad şi folosirea limbii române în şcoală şi biserică. În 1813 Ţichindeal a
trimis o cerere împăratului în care solicită ca urmaşul episcopului
Avacumovici să fie ˝de neam român cu sângele şi inima˝9. Prin aceasta
Preparandia şi Dimitrie Ţichindeal au devenit un pericol pentru mişcarea de
emancipare sârbească şi mitropolia de la Carloviţ. În 1813 a fost numit de
către inspectorul Nestorovici în funcţia de director de local Sava Acsici care
era şi primar al oraşului. Nestorovici îl numeşte in această funcţie pentru a
˝inspecta cât mai des şcoala˝ 10 şi a-i raporta situaţia pentru că profesorii
români au început unele activităţi cu caracter antisârbesc şi au găsit în
episcopul Samuil Vulcan un aliat.
In 1814 profesorii Preparandiei au trimis Curţii din Viena un
memoriu, ˝Rugare a românilor din eparhia Aradului subşternută Maiestăţii
Sale pentru a li se da un episcop român˝ 11, unde se arată că români sunt
majoritari în Banat şi au dreptul la un episcop. În cazul memoriului din 1814
Samuil Vulcan a fost omul care s-a ocupat cu ˝organizarea lucrului˝ 12. Chiar
dacă prin funcţia pe care o avea se putea implica numai în problemele
Bisericii Greco-Catolice s-a implicat şi în activităţile privind separarea
9
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ierarhică pentru că numai prin numirea unui episcop român la Arad se creau
condiţii favorabile extinderii greco-catolicismlui şi în Banat. În scrisorile
adresate Curţii de la Viena Samuil Vulcan consideră că numirea unui
episcop român la Arad ˝ar fi în folosul neamului românesc”. Episcopul
greco-catolic a sprijinit atât material cât şi financiar activitatea
intelectualilor ardeleni. A dat sume importante pentru ca delegaţiile arădene
să se poată deplasa la Viena unde să ceară numirea unui episcop român. În
scrisorile adresate de Dimitrie Ţichindeal episcopului Samuil Vulcan sunt
date importante despre numirea unui episcop român la Arad, date privind
agravarea stări de sănătate a episcopului Avacumovici, iar într-o scrisoare
trimisă de Samuil Vulcan în ianuarie 1814 acesta arată că doreşte ca clerul
ortodox din Transilvania să dobândească aceleaşi drepturi ca cel grecocatolic
În urma memoriilor trimise la Viena în care se cerea numirea unui
episcop român scaunul episcopal a fost vacantat pe motiv că din rândul
clerului românesc nu era o persoană destul de pregătită care să poată fi
numită în funcţia de episcop. Prin această măsură s-au creat condiţii
favorabile pentru extinderea greco-catolicismului şi apariţiei institutului
teologic Prin înfiinţarea Preparandiei si a institutului teologic Aradul a
devenit un important centru de rezistenţă a ortodoxismului în faţa
presiunilor de catolicizare făcute episcopia greco-catolică de la Oradea în
frunte cu Samuil Vulcan
După trimiterea memoriului Dimitrie Ţichindeal a fost demis
motivul a fost publicarea volumului de Fabule carte care a fost declarată
˝periculoasă ca una ce cuprinde învăţături ce nu cadrează cu conştiinţa
împărăţiei şi a fost confiscată˝ 13. În scrisoare trimisă de Samuil Vulcan lui
Dimitrie Ţichindeal în noiembrie 1916 se precizează că episcopul grecocatolic Samuil Vulcan a aflat de la ˝referendul Landy că episcopul de la
Timişoara şi directorul Nestorovici să fii scris că sunt împotriva constituţiei
împărăteşti şi pentru asta s-a şi oprit˝ 14.
Într-o scrisoare trimisă de Dimitrie Ţichindeal episcopului Samuil
Vulcan pe care îl considera patronul său Dimitrie Ţichindeal arată că
necazurile lui provin pentru că nu a acceptat ca preparanzii să facă toată
slujba in limba sârbă aşa cum a dorit episcopul şi consideră ca ˝nu vor sârbii
să se lumineze românii˝15. În 1815 a fost înlăturat şi din funcţia de profesor
13
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al Preparandiei. Între 1815-1819 memoriile care au fost trimise Vienei au
fost opera lui Moise Nicoara care a continuat activitatea începută de
Dimitrie Ţichindeal şi a devenit un apropiat al episcopului Samuil Vulcan
care a rămas omul din umbră şi care a finanţat deplasările delegaţiilor
româneşti la Viena.
În primi ani ai existenţei sale Preparandia s-a confruntat cu
numeroase probleme pe care directorul Dimitrie Ţichindeal a încercat să le
rezolve apelând la un ajutor din partea lui Samuil Vulcan. În 1813 şi 1814 a
trimis mai multe scrisori lui Samuil Vulcan unde prezintă situaţia scolii
arădene. După deschiderea Preparandiei Ţichindeal trimite o scrisoare lui
Samuil Vulcan unde se plânge de lipsa manualelor iar Vulcan îi răspunde
prin scrisoarea din 12 decembrie 1812 că ˝în săptămâna ce vine de aru aduce
de la Aradu aici fărină prin acei oameni îţi voi trimite mai multe cărţi˝16. În
aceeaşi scrisoare îşi exprimă bucuria pentru că la Arad s-a deschis
Preparandia iar printre profesori este şi Dimitrie Ţichindeal. ˝Eu încă mă
bucur de şcoala voastră şi cum că între învăţători şi tu eşti căci amândoi
aceasta am dorit şi intru amândoi ne-am ostenit˝ 17.
Într-o scrisoare din 13 februarie 1813 protestează împotriva numiri
lui Sava Acsici ca director local şi arată că au început acţiuni prin care se
urmărea sârbizarea preparandiei, instituţie care a devenit un pericol pentru
ierarhia sârbească. Îi cere episcopului Samuil Vulcan să intervină pe lângă
autorităţi ca un bun român pentru a opri acţiunile sârbilor.
Din scrisorile trimise de Dimitrie Ţichindeal episcopului Samuil
Vulcan aflăm despre condiţiile în care şi-au desfăşurat activitatea profesorii
preparandiei . Sava Acsici, primarul Aradului, a donat preparandiei timp de
cinci ani casa cunoscută în epocă sub denumirea de˝ Rehkopf ˝ dar după un
semestru profesorii şi elevii au fost obligaţi să se mute pentru că Acsici a
închiriat-o unui comerciant care a deschis un birt iar preparandia a trebuit
să se mute ˝în nişte cocioabe˝ 18 aşa cum mărturisea directorul Ţichindeal
unde condiţiile erau mizere pentru că pereţi erau umezi. În 1813 începutul
anului şcolar a fost amânat datorită lipsei de spaţiu. Şcoala a început în
noiembrie pentru elevii claselor a II-a şi a III-a iar pentru cei din clasa I în
24 noiembrie Din scrisoare aflăm că datorită condiţiilor în care învăţau,
elevii se îmbolnăveau iar profesorii aveau ˝dureri de piept care le pricinuia
tusea˝ 19. Informaţii importante cu privire la modul în care se învăţa avem şi
dintr-un raport întocmit de medicul comitatului Iosa Rosa care a constatat
16
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condiţiile din cele trei săli˝. În sala primului curs este destul de uscat dar
sala este foarte îngustă, clasa a II-a are pereţi foarte umezi este spaţioasă şi
luminoasă, clasa a III-a n-are nici cuptor şi nu este destul de spaţioasă˝ 20 iar
în încheierea raportului Rosa a constatat că aceste condiţii ˝periclitează
sănătatea trupească a elevilor˝ 21. La cererea profesorilor, Rosa a trimis o
scrisoare lui Nestorovici în care erau prezentate condiţiile în care învăţau
elevii. În răspunsul dat de Samuil Vulcan, scrisoarea din 10 iunie 1814,
Vulcan arată că scrisoarea pentru ˝cererea profesorilor de acolo la înaltul
Palatinus a venit la cunoştinţa lui Nestorovici˝22.
Problema lipsei unui spaţiu în care să se poată desfăşura cursurile
este prezentă în mai multe dintre scrisorile trimise de Ţichindeal. Acesta era
nemulţumit de măsurile luate de Sava Acsici care în calitate de primar
trebuia să asigure localul. Ţichindeal arată că Nestorovici a încercat să ia o
serie de măsuri prin care sa sârbizeze şcoala şi a existat o încercare a
mitropolitului de a muta şcoala de la Arad la Carloviţ pe motiv că la Arad
nu sunt clase potrivite. O altă măsură luată de Nestorovici a fost
introducerea limbii sârbe din semestrul al doilea pe motiv că unii dintre
elevi vor deveni învăţători în satele unde sunt şi sârbi. În 1816 problemele
Preparandiei au fost prezentate împăratului de către Samuil Vulcan care a
fost primit în audienţă de către împărat şi a devenit un reprezentant al
românilor.
Colaborarea dintre Directorul Preparandiei şi episcopul Samuil
Vulcan a trezit nemulţumiri la mitropolia din Carloviţ unde se vorbea de o
trecere la unire a românilor din Banat şi Crişana în frunte cu Dimitrie
Ţichindeal pentru care Samuil Vulcan a devenit ˝milostivul patron.˝ Intr-o
scrisoare din 1814 trimisă lui Samuil Vulcan, Dimitrie Ţichindeal arată că
Nestorovici şi episcopul Timişoarei ar fi anunţat pe mitropolitul de la
Carloviţ de scrisorile trimise de Ţichindeal episcopului greco-catolic si de
intenţia de a trece la unire. Prin aceasta Dimitrie Ţichindeal a devenit un
pericol pentru mitropolia de la Carloviţ care l-a înlăturat din toate funcţiile.
Chiar dacă a dus o politică de fidelitate faţă de Viena episcopul
Samuil Vulcan a urmărit o consolidare a greco-catolicismului, a fost un
susţinător al învăţământului românesc şi a transformat Oradea într-un
important centru cultural, un focar de răspândire a valorilor iluminismului in
Banat şi Transilvania. Episcopul Samuil Vulcan a fost preocupat de
luminarea şi culturalizarea românilor. În acest scop a contribuit la înfiinţarea
20
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preparandiei şi a gimnaziului din Beiuş. Este autorul unor lucrări scrise în
limba română cu alfabet latin. A susţinut introducerea limbii române şi a
alfabetului latin în şcoli. Într-o scrisoare trimisă lui Dimitrie Ţichindeal
episcopul Samuil Vulcan afirmă că ˝nu pot să nu văd cum că pre
Preparanduşi îi învăţaţi a scrie cu slove latineşti fiind aceasta începutul
culturei˝ 23. Samuil Vulcan a observat starea de înapoiere din satele
româneşti şi a considerat că preotul şi dascălul sunt cei care pot contribui la
luminarea satului românesc şi trebuie ˝a purta grijă ca pruncii la şcoală să
umble, dascălul diregătoria sa după cum se cade să o împlinească˝ 24. În
lucrarea ˝Carte către cler şi popor˝ episcopul Vulcan vorbeşte despre nevoia
educării tinerilor şi consideră că ˝creşterea cea bună a tinerimii e
fundamentul fericiri neamului omenesc˝ 25. A fost crezul său pe care a
încercat să îl pună în practică timp de trei decenii cât a fost episcop.
Samuil Vulcan a contribuit la luminarea satului românesc ca episcop
şi a scris unele lucrări dintre care cea mai importantă a fost ˝Tratat despre
vindecarea morburilor poporului de la ţară˝ unde prezintă condiţia socială a
ţăranilor şi vine cu soluţii pentru bolile care erau prezente în satele
româneşti şi care erau provocate de condiţiile sociale şi lipsa unor cunoştinţe
elementare. În lucrarea sa a căutat să îndepărteze superstiţiile din lumea
satului şi a venit cu soluţii ştiinţifice. Prin opera sa Samuil Vulcan a fost un
important cărturar reprezentant al iluminismului, un bun cunoscător al
cărţilor care circulau în epoca sa in Europa şi considera că ˝numai doi sunt
apoi cari trebuie să-i numesc cu cinste şi carii punându-şi un plan foarte
asemene cu al mieu l-au şi isprăvit˝ 26. In continuare Samuil Vulcan se referă
la doctorul Rosen ˝doctor crăiesc din Suedia˝ care a luat o serie de măsuri
în lumea rurală prin care a contribuit la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă. Al
doilea este baronul Van Switen doctor al împăratului care a luat o serie de
măsuri atât în lumea rurală cât şi în armată.
În 1825 Samuil Vulcan a sprijinit financiar tipărirea Dicţionarului de
la Buda o lucrare a mai multor cărturari ca Samuil Micu, Petru Maior.
Episcopul Samuil Vulcan a finanţat tipărirea la Buda a unor importante
lucrări, o mare parte din acestea aparţin Şcolii Ardelene. Samuil Vulcan a
fost un important om de cultură care prin funcţia pe care a deţinut-o timp de
peste trei decenii a luptat pentru emanciparea naţională a românilor a
sprijinit introducerea limbi române în şcoală şi biserică şi a cerut
23
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introducerea alfabetului latin. În 1808 a fost imprimată la Oradea prima
tipăritură în limba română cu alfabet latin.
La începutul secolului al XIX-lea în timpul episcopilor Ignatie
Darabant şi Samuil Vulcan episcopia greco-catolică de la Oradea a devenit
un focar de răspândire al iluminismului După 1806 la Oradea s-au˝conturat
liniile directoare ale unei politici culturale˝ 27 prin care se continua tradiţia
Şcoli Ardelene dar care a fost preluată şi de o parte a clerului ortodox în
frunte cu Dimitrie Ţichindeal şi Moise Nicoară Datorită situaţiei politice din
Transilvania de la începutul secolului al XIX-lea când în plan politic se
afirmă o nouă generaţie care preia tradiţia Şcolii Ardelene pe care o îmbină
cu valorile iluminismului care circulau în Europa problema˝românească ˝ a
devenit una naţională şi a dus la colaborarea dintre clerul greco-catolic şi cel
ortodox pentru că naţiunea îi cuprinde pe toţi românii, şi ortodocşi şi grecocatolici, iar drepturile românilor nu mai sunt cerute pe baza diplomei
leopoldine, şi se folosesc principiile iluministe. În aceste condiţii la
începutul secolului al XIX-lea Samuil Vulcan a creat în jurul său
o˝academie de studii privitoare la trecutul românesc˝ 28. Pentru că problema
naţională a devenit cea mai importantă episcopul Samuil Vulcan s-a implicat
şi în problemele Bisericii Ortodoxe. A sprijinit activitatea începută de
Dimitrie Ţichindeal şi Moise Nicoară care în memoriile lor cereau numirea
unui episcop român la Arad. Episcopul greco-catolic Samuil Vulcan a
devenit un important susţinător şi protector al unor cărturari ca Dimitrie
Ţichindeal, Moise Nicoară, Ioan Mihuţ, Diaconovici-Loga, Alexandru
Gavra care şi-au desfăşurat o parte din activitatea lor în jurul episcopiei
greco-catolice de la Oradea. Cărturarii care s-au afirmat la începutul
secolului al XIX-lea considerau că trebuie să fie cu ˝toţi una nu e nici grec
sau român unit şi neunit,una trebuie să fim mărită naţiune dacoromânească˝ 29.
Prin activitatea pe care a desfăşurato timp de peste trei decenii
Samuil Vulcan a urmărit luminarea poporului contribuind la dezvoltarea
învăţământului şi a devenit un protector al românilor. În 1824 a tipărit la
Oradea o lucrare ˝Carte către cler şi popor˝ unde arată rolul important al
educaţiei, consideră că ˝creşterea cea bună a Tinerimei e fericirea neamului
omenesc˝ 30. În această lucrare arată rolul important pe care îl are preotul şi
27
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dascălul: ˝a purta de grijă ca pruncii la şcoală să umble˝31. Pentru că a
considerat şcoala principalul mijloc de luminare a românilor Samuil Vulcan
în 1828 a pus bazele gimnaziului inferior din Beiuş numit ˝Pedagogicum seu
Gymnasium Minus˝ 32. Acesta a fost un gimnaziu greco-catolic cu predare în
limba latină. În 1834 a început o serie de demersuri prin care a urmărit
transformarea şcolii dintr-un gimnaziu inferior într-unul superior, dar a
întâlnit opoziţia episcopului romano-catolic pentru că Samuil Vulcan dorea
ca elevii ˝şcoalei sale de confesiune romano-catolică şi greco-neunită să
cerceteze în zilele de peste săptămână Biserica Unită în care să li se
slujească liturghie zilnică de către profesorii şcolii˝33. Încă de la apariţia
gimnaziului inferior acesta a avut un rol important în zonă pentru că potrivit
lui Samuil Vulcan aici erau în 1934 atât elevi care proveneau din familii de
romano-catolici,cât şi elevi din rândul ortodocşilor. Prin înfiinţarea
gimnaziului episcopul Samuil Vulcan a urmărit consolidarea grecocatolicismului şi limitarea politicii de catolicizare. Gimnaziul greco-catolic
de la Beiuş a apărut într-o zonă cu populaţie românească ortodoxă. La
începutul secolului al XIX-lea Beiuşul era centru domeniului administrat de
Samuil Vulcan şi avea 77 de sate de ţărani iobagi români. In aceste condiţii
gimnaziul de la Beiuş a avut un rol important în luminarea ţăranilor şi
îmbunătăţirea vieţii în satele româneşti şi a fost un pas important prin care a
început scoaterea ţăranilor din starea de înapoiere. S-au creat condiţii
favorabile formării unor intelectuali în satele româneşti care erau preoţi
dascăli şi uneori notari.
Încă de la începutul secolului al XIX-lea politica de maghiarizare a
fost tot mai puternică şi s-a făcut şi prin intermediul şcolii. În 1819 a fost
introdusă la Preparandia din Arad limba maghiară ca obiect de studiu dar
nu a fost limbă de predare, pentru că marii proprietari de pământ primeau în
şcoli numai învăţători care cunoşteau maghiara. S-a ajuns ca în ˝comunele
româneşti din districtul Orăzii unde tinerimea vorbea perfect limba
maghiară şi nu ştia limba vlahă˝ 34.
Din 1836 şcoala de la Beiuş a devenit un gimnaziu superior iar
episcopul a pus bazele unei fundaţii prin care sprijinea elevii din satele
româneşti. Apariţia Gimnaziului şi apoi a fundaţiei a dus la luminarea
românilor şi scăderea intensităţii politicii de maghiarizare. Gimnaziul din
31
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Beiuş a fost frecventat de numeroşi elevi care proveneau din familii de
ortodocşi care erau majoritari în zonă. În aceste condiţii gimnaziul de la
Beiuş a contribuit la luminarea românilor indiferent de culoarea
confesională şi la scăderea intensităţii politici de maghiarizare. S-au creat
condiţii favorabile la sfârşitul secolului al XIX-lea pentru o ˝renaştere a
ortodoxiei˝ in părţile Bihorului
În discursul din 1923 cu ocazia împlinirii a treizeci de ani de la
absolvirea gimnaziului Gheorghe Ciuhandu arată importanţa acestei scoli pe
care o consideră a fi ˝o afirmare a Providenţei Divine care a făcut ca
sudoarea iobagilor ortodocşi şi a episcopilor uniţi să se idealizeze şi
spiritualizeze şi să devină un bun al culturi noastre moderne˝.
În discursul ţinut în 1928 cu ocazia împlinirii unui secol de activitate
Gh. Ciuhandu a fost reprezentantul episcopiei ortodoxe a Aradului. El a
arătat rolul important al gimnaziului care potrivit lui Samuil Vulcan a fost
înfiinţat pentru a fi de folos poporului român, iar mulţi dintre elevi
gimnaziului din Beiuş au continuat studiile la Arad. În perioada 1850-1920
au fost sfinţiţi la Arad 1500 de preoţi dintre care 449 au fost absolvenţi ai
gimnaziului din Beiuş.
La gimnaziul de la Beiuş şi în satele din comitatul Bihor şi-au
desfăşurat activitatea dascăli formaţi pe băncile Preparandiei din Arad. În
perioada 1814-1828 au fost absolvenţi ai Preparandiei din Arad 25 de elevi
care proveneau din comitatul Bihor. Şi după 1828 găsim numeroşi
absolvenţi ai Preparandiei care provin din comitatul Bihor. În 1853 găsim
trei absolvenţi ai Preparandiei care erau din comitatul Bihor, iar în 1876 au
fost patru absolvenţi din comitatul Bihor.
Episcopia greco-catolică şi gimnaziul din Beiuş au contribuit la
luminarea românilor. În timpul lui Samuil Vulcan Oradea a devenit un focar
de răspândire al iluminismului şi greco-catolicismului iar Aradul, prin
înfiinţarea Preparandiei şi a institutului teologic, un important centru al
ortodoxiei, locul unde şi-au desfăşurat activitatea în secolul al XIX-lea
importanţi oameni de cultură care din a doua jumătate a secolului al XIX-lea
s-au implicat şi în viaţa politică devenind reprezentanţi ai naţiunii române şi
transformând Aradul într-un important centru de rezistenţă a românilor din
monarhia austro-ungară.
Prin apariţia unor importante şcoli ca Preparandia, Institutul
Teologic şi gimnaziul din Oradea, Samuil Vulcan a contribuit la formarea
unui ˝dualism şcolar şi cultural˝ 35 dar care a avut ca scop luminarea
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românilor şi colaborarea dintre clerul românesc ortodox şi greco-catolic care
a trebuit să slujească intereselor naţionale
Episcopul Aradului Procopiu Ivacicoviciu în cuvântul de deschidere
al adunării generale a asociaţiei naţiunii arădene pentru cultură din 10 mai
1865 aducea un omagiu celui care a fost Samuil Vulcan un important om de
cultură care a susţinut dezvoltarea învăţământului românesc şi considera că
˝Samuil Vulcan în Domnul reposatu Episcopu de odinioară al Orădii-mari
pe lângă acea că în viaţa sa a ajutoratu în desclinite moduri creşiterea
tenerimei scolare române, făra diferenţia de confesiune a înfiinţat încă pe
vecie o fundaţiune pentru nutrirea scolariloru buni dar săraci din gimnasiul
Beinsianu˝ 36.
La începutul secolului al XIX-lea printre intelectualii români care
luptă pentru drepturile românilor îi găsim şi pe profesorii Preparandiei din
Arad C.D. Loga, DimitrieŢichindeal, Paul Iorgovici ˝care formează trilogia
corifeilor bănăţeni 37˝ care şi-au desfăşurat activitatea la Arad şi au colaborat
cu episcopul greco-catolic Samuil Vulcan, care i-a sprijinit atât moral cât şi
financiar. Acestia sunt cei care la îndemnul episcopului greco-catolic Samuil
Vulcan trimit împăratului memoriul din 1815 în care cer numirea unui
episcop român la Arad.
C. Diaconovici-Loga a fost un important cărturar de la începutul
secolului al XIX-lea care a preluat ideile iluminismului şi a încercat să le
pună în practică ţinând cont de problemele românilor. După terminarea
studiilor la Pesta a pus bazele unei şcoli româneşti la Pesta şi a introdus în
Biserica Ortodoxă din Pesta limba română în locul celei greceşti. În 1812
este numit profesor de gramatică la Preparandia din Arad iar din 1816
director al Preparandiei. Prin activitatea sa C.D. Loga a dezvoltat o gândire
pedagogică modernă influenţată de iluminism şi poate fi considerat unul
dintre cei mai importanţi pedagogi. A considerat că şcoala nu trebuie să dea
„tinerilor numai cunoştinţe ci şi să îi educe în spiritul altruismului şi
patriotismului. Tânărul trebuie să fie astfel pregătit în şcoală încât să fie apt
pentru viaţă” 38.
În calitate de profesor al Preparandiei şi de director din 1816 C.D.
Loga a trebuit să facă faţă politicii de maghiarizare dar şi presiunilor venite
din partea ierarhiei sârbeşti. Activitatea desfăşurată de C.D. Loga la Arad a
nemulţumit mitropolia de la Carloviţ care îi acuză pe profesorii Preparandiei
I. Mihuţ şi C.D. Loga ˝ ca ar fi străini cu inima de naţiune ilirică şi seamănă
36
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dimpreună cu unii protopopi nişte idei sinistre de despărţire˝ 39. În urma
măsurilor luate de Nestorovici a fost introdusă limba sârbă sub pretext ca
unii dintre elevi vor deveni dascăli în satele unde trăiesc şi sârbi. În 1819 a
fost introdusă şi limba maghiară dar ca obiect de studiu Introducerea limbi
maghiare şi sârbe nu a dus la rezultatele dorite pentru că a fost o învăţare
sumară iar caracterul naţional al Preparandiei nu a fost schimbat.
În calitate de profesor de gramatică a fost un apărător al limbii
române şi a scris Gramatica românească pentru îndreptarea tinerilor, lucrare
tipărită în 1822 la Buda şi în care s-a îngrijit ˝spre a curăţa limba noastră de
cuvintele străine˝ 40. Această lucrare a fost folosită timp de trei decenii pe
postul de manual pentru a preda cursul de gramatică şi a circulat şi în Tara
Românească şi Moldova. Cărţile lui Diaconovici-Loga au fost recomandate
de Nicolae Stoica de Haţeg dascălilor şi preoţilor din Banat. Referind-se la
Octoihul tipărit de Diaconovici-Loga. Nicolae Stoica de Haţeg ˝arată că
această carte până azi în limba română nu s-a tipărit˝41.
În 11iunie 1831 C. Diaconocici-Loga este numit în funcţia de
director al şcolilor naţionale din regimentul de graniţă româno-iliric. În
scrisoarea din 23 iunie 1830 episcopul Maxim Manulovici anunţă numirea
lui C D Loga ca director al şcoalelor naţionale începând din 1 noiembrie
1830. Ajuns la Caransebeş Diaconovici-Loga începe o reorganizare a
şcolilor din regimentul grăniceresc constatând lipsa învăţătorilor. El pune
bazele unei şcoli preparandiale după modelul preparandiei din Arad. Intr-un
studiu acesta mărturiseşte că ˝Despre organizarea şcoalelor preparande din
districtul milităresc.. .am făcut un plan spre întocmirea şcoalelor preparande
şi aici, pentru luminarea învăţătorilor milităreşti, care plan şi cererea mea
înalt consiliu orăşenesc de curte cu părintesc braţ primindu-l şcoala
preparandială naţională din Caransebeş în 12 februarie 1832 în al
patruzecelea an al împărăţiei lui Francisc I împărat al Austriei introdusă a o
întări bine a voit˝ 42. Până în 1836 Preparandia a funcţionat la Caransebeş
apoi a fost mutată la Biserica Albă. Atât la Caransebeş cât şi la Biserica
Albă Diaconovici-Loga a predat cursul de pedagogie şi a continuat să scrie
importante cărţi care au circulat în spaţiul românesc fiind folosite în şcoli. În
1842 Diaconovici-Loga este la Bucureşti unde prezintă cărţile sale şi unde îl
cunoaşte pe I. Heliade-Rădulescu directorul şcolilor din Tara Românească,
39
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care a cumpărat patruzeci de cărţi scrise de C. Diaconovici-Loga pentru a fi
folosite în şcoli.
Prin activitatea desfăşurată la Caransebeş Diaconovici-Loga este cel
care continuă planul protopopului Ioan Tomici care considera la începutul
secolului al XIX-lea că rolul şcolii este să formeze creştini, buni oameni de
omenie, cinstiţi şi virtuoşi
Prin activitatea desfăşurată la Arad şi Caransebeş, prin publicarea
unor cărţi care au fost folosite în şcolile româneşti, Diaconovici-Loga se
înscrie alături de Dimitrie Ţichindeal şi Samuil Vulcan în rândul ctitorilor
învăţământului modern. Ei sunt cei care au luat o serie de măsuri prin care
au urmărit culturalizarea şi luminarea românilor, crearea unei elite din
rândul românilor. După apariţia Preparandiei şi a seminarului teologic din
Arad, a gimnaziului greco-catolic din Beiuş s-au creat condiţii favorabile
formării unor generaţii de preoţi şi dascăli care au contribuit la dezvoltarea
învăţământului în satele româneşti şi la luminarea ţăranilor. O parte din
absolvenţii şcolilor româneşti au continuat studiile în străinătate şi au
devenit reprezentanţi ai poporului român.
Intelectualiiromâni care s-au afirmat imediat după 1800 au
considerat cultura ca fiind un mijloc de emancipare naţională. Profesorii din
şcolile româneşti de la Arad, Caransebeş şi Beiuş pe lângă activitatea
didactică au fost autorii unor numeroase cărţi şi au luptat în numele
românilor. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea episcopiile ortodoxe de
la Arad şi Caransebeş dar şi cea greco-catolică de la Oradea aveau în jurul
lor şcolii pedagogice şi teologice, tipografie şi librărie unde erau prezentate
publicaţiile româneşti. După instituirea regimului dualist biserica şi şcolile
confesionale care erau patronate de biserică au rămas singurele instituţii
unde se putea scrie şi vorbi româneşte. În aceste condiţii atât Biserica
Ortodoxă cât şi cea greco-catolică au luptat pentru păstrarea fiinţei naţionale
în numele culturi româneşti.
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Începuturile turismului montan în Transilvania. Activitatea
de pionierat turistic a Asociaţiei Carpatine Transilvane a
Turiştilor – S.K.V.
Oana Mihaela Tămaş, Mircea Dragoteanu
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
În a doua parte a secolului al XIX-lea, o bună parte a ţărilor
europene dăruite de natură cu relief muntos au cunoscut începuturile unei
activităţi turistice montane organizate. Locuitorii oraşelor au început să fie
atraşi de farmecul munţilor şi să-şi dorească cunoaşterea lor. Asociaţiile
turistice au fost cele care în Vestul Europei au jucat rolul de intermediar
între publicul larg şi frumuseţea zonelor montane. Înfiinţarea acestor
asociaţii a marcat în fiecare ţară debutul unor acţiuni coordonate, imperios
necesare pentru a face din turismul montan un bun comun, accesibil practic
întregii societăţi.
Clubului Alpin Englez, fondat în 1857 i-au urmat Asociaţia Alpină
Austriacă în 1862 şi Clubul Alpin Italian şi Clubul Alpin Elveţian (1863). În
1869 s-a format Asociaţia Alpină Germană, care a fuzionat cu gruparea
similară din Austria în 1874, formând Asociaţia Alpină Germană şi
Austriacă, cea care avea să joace un rol de mentor şi pentru organizarea
turismului în Transilvania. În 1874 a apărut Clubul Alpin Francez, iar în
1875 a fost fondată Societatea Geografică Română, în cadrul căreia în 1885
s-a propus înfiinţarea unui Club al Carpaţilor 1.
Apariţia succesivă a acestor asociaţii şi multiplele asemănări dintre
ele denotă existenţa unui curent european de constituire a bazelor unui
turism organizat, menit să faciliteze accesul în munţi a unui număr cât mai
mare de turişti.
Transilvania nu putea rămâne în afara acestor evoluţii, fiind
beneficiara pe de-o parte a unor arii montane de o deosebită frumuseţe, iar
pe de altă parte, a unui nivel de civilizaţie susceptibil a constitui o bună bază
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de plecare în activităţile publice de turim montan 2. Creşterea economică din
ultimele decenii ale secolului al XIX-lea facilitase extinderea unei clase de
mijloc cu un nivel de instruire în cadrul căruia era în creştere interesul
pentru natură în general şi pentru lumea munţilor în particular 3.
Trebuie remarcat faptul că până la Primul Război Mondial turismul
în munţi a fost aproape exclusiv legat de excursiile din lunile de vară
Datorită riscurilor, a lipsei pârtiilor amenajate şi a inexistenţei în munţi a
posibilităţilor de cazare accesibile iarna, schiorii şi-au făcut simţită existenţa
în Carpaţi abia după 1910. În staţiunea Păltiniş (Hohe Rinne), cea dintâi
înfiinţată de S.K.V. (1894), primul sezon hivernal a putut fi organizat abia
în iarna 1926/1927, după mai bine de 30 de ani în care staţiunea înregistrase
exclusiv sezoane de vară.
O primă societate ardeleană de turism montan a fost Clubul Alpin al
Transilvaniei (Siebenbürgisher Alpenverein în limba germană), înfiinţat la
Braşov pe 28 iulie 1872. Acesta a dus o activitate de popularizare a
turismului, a organizat excursii în munţi, dar nu a ajuns la capacitatea de a
construi cabane sau de a deschide drumuri de acces spre culmi 4.
Cea mai importantă societate turistică din istoria Ardealului a fost
fondată la Sibiu pe 28 noiembrie 1880, în cadrul comunităţii saşilor.
Asociaţia Carpatină Transilvană (în limba germană Siebenbürgischer
Karpathenverein – S.K.V.) a fost deschisă nu numai saşilor, ci tuturor
naţionalităţilor din Transilvania, fără deosebire de starea socială şi de
religie 5. Până la desfiinţarea sa de către autorităţile sovietice de ocupaţie
(1945) 6, S.K.V. a fondat peste 45 de cabane şi a înfiinţat staţiunile Păltiniş şi
Poiana Braşov. Secţiunea din Braşov a S.K.V. a înglobat în 1882 Clubul
Alpin al Transilvaniei.
2
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pp. 609-625; vezi şi E. A. Bielz, Siebenbürgen: Ein Handbuch für Reisende, Sibiu, 1903.
3
Oana Mihaela Tămaş, Începuturile turismului în Carpaţi –element al modernizării
societăţii ardelene la sfârşitul secolului al XIX-lea, în: „De la lume adunate”, coord Roxana
Dorina Pop, Anamaria Macavei, Loredana Cruciţa Baciu, Ed. Presa Universitară Clujeană,
Cluj Napoca, 2011, pp. 80-81.
4
http://www.carpati.org/articol/asociatii_si_societati_carpatine/394/, accesat la data de 15.
03. 2011.
5
Revista Ostland, Sibiu, februarie 1921, pp. 4-5.
6
România, Revistă de propagandă turistică, editată de O.N.T., noiembrie 1945, Bucureşti,
pp. 3-4.
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Comunitatea maghiară a înfiinţat la Cluj în mai 1891 o asociaţie
similară, Erdélyi Karpat Egyesület – E.K.E., cu o activitate de turism
montan frumoasă, înglobând de-a lungul existenţei sale de până în 1948
construcţia a 15 cabane, între care Piatra Mare, Cheile Turzii şi Curmătura
(în masivul Piatra Craiului) 7.
La 11 martie 1893 a fost fondată Societatea Carpatină Sinaia, a
cărei activitate a fost sprijinită de Take Ionescu şi Bucura Dumbravă.
Aceasta a amenajat pentru turişti Peştera Ialomicioara şi a construit o cabană
de lemn lângă Vârful Omul (distrusă de un incendiu puţin inainte de
începerea Primului Război Mondial) 8.
La Bucureşti s-a înfiinţat la 24 ianuarie 1903 Societatea Turiştilor
din România – S.T.R., care a activat până în 1916, construind două cabane,
una în Piatra Craiului (inaugurată la 8 iunie 1908) şi una în zona Negoiu
(Cabana Podeanu, inaugurată la 18 august 1908). S.T.R. i-a avut ca
principali animatori pe Ludovic Mrazec şi Alexandru Tzigara-Samurcaş. În
cadrul acestei societăţi au activat numeroase alte personalităţi culturale,
politice şi ştiinţifice, între care amintim pe Grigore Antipa, Ion I. C.
Brătianu, Traian Lalescu, Simion Mehedinţi, Barbu Ştirbey, Alexandru
Vlahuţă. Anuarele de o calitate deosebită publicate de S.T.R. între 1903 şi
1916 au rivalizat prin conţinut şi ţinută grafică cu cele ale S.K.V. 9.
Între toate aceste asociaţii care au activat pe ambii versanţi ai
Carpaţilor s-a detaşat prin ampoarea şi seriozitatea activităţii Asociaţia
Carpatină Ardeleană. Dintre cabanele importante înfiinţate de-a lungul
timpului de S.K.V. le menţionăm pe cele de la Negoiu, Bâlea-Lac, BâleaCascadă, Negovan, Urlea, Mălăieşti, Postăvaru, Diham, Ineu, Preşba, PiatraMare, Piatra-Craiului, Bârcaciu, Omul, Parâng 10. Cabanele fondate acum
peste un secol de către S.K.V. jalonează şi azi traseele drumeţilor din
Carpaţii Meridionali şi din partea de nord a Carpaţilor Orientali, dovadă a
amplasării lor judicioase, în punctele-cheie ale traseelor alpine.

7

http://www.columbiaspw.ro/explore_columbia/exploreaza/4/1.html . accesat la data de 15.
03. 2011.
8
http://www.turistmania.ro/articles.php?article_id=56, accesat la data de 15. 03. 2011.
9
http://www.carpati.org/articol/asociatii_si_societati_carpatine/394/, accesat la data de 15.
03. 2011, ora 22:00.
10
Heltman, Heinz; Rorh, Helmuth, Der Siebenbürgische Karpatenverein 1880 – 1945,
Wort u. Welt Verlag, Thaur bei Innsbruck, 1990.
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Dar, înafara activităţilor turistice propriu-zise, S.K.V. a avut o
activitate cu multiple valenţe sociale, culturale şi ştiinţifice, marcând un
reper important în procesul de modernizare generală a societăţii
transilvănene de la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Invitaţie decorată cu flori de colţ şi sigla S.K.V., pentru Balul
Carpaţilor organizat la Sibiu pe 14 martie 1885
Încă de la şedinţa de înfiinţare a S.K.V., ţinută la 28 noiembrie 1880
în sala mare a Primăriei din Sibiu, proeminentul lider al saşilor Carl Wolff
amintea drept ţeluri ale Asociaţiei: ”să deştepte dragostea faţă de natură, să
dezvolte înclinaţa profund umană de contopire cu natura, să-i înveţe pe cei
tineri şi bătrâni să profite de izvorul nesecat de sănătate oferit de natură,
din care omul poate aduna noi puteri pentru a face faţă problemelor
46

existenţei sale” 11. S.K.V. şi-a stabilit încă de la început un caracter
multidisciplinar şi interdisciplinar, propunându-şi să atragă în rândurile sale
şi către activităţile desfăşurate nu numai iubitori de drumeţii, ci şi
”reprezentanţi ai tuturor ştiinţelor naturii: botanişti, zoologi, mineralogi,
geologi, fizicieni, meteorologi, geografi, etnografi, desenatori, pictori,
fotografi” 12.
Turismul modern promovat de S.K.V. a deschis înălţimile munţilor
tuturor iubitorilor de drumeţie, atrăgând şi mulţi turişti din străinătate.
Asociaţia a contribuit prin principiile pe care le-a impus membrilor săi la
democratizarea societăţii ardelene, promovând ideea egalităţii tuturor
membrilor săi în raport cu universul mirific al munţilor. Din primul Comitet
General al S.K.V. a făcut parte şi un român, avocatul Ioan Preda 13 din Sibiu,
iar activităţile Asociaţiei au fost deschise tot timpul nu numai saşilor, cât şi
românilor, maghiarilor sau evreilor. Ilustratele şi scrisorile expediate până la
Primul Război Mondial de la Cabanele S.K.V. sau din staţiunea Păltiniş
(numită ”Hohe Rinne” în limba germană) au de multe ori textele scrise în
română, uneori în maghiară, dovedind şi pe această cale caracterul deschis
multietnic al activităţilor desfăşurate de Asociaţia Carpatină 14. Amintiri ale
vizitatorilor din acea perioadă ale ctitoriilor S.K.V. sunt de asemenea
elocvente 15. Un apel al S.K.V. din 1893 către posibilii susţinători financiari
ai întemeierii Păltinişului era reprezentativ pentru principialitatea care i-au
stat la baza întregii activităţi: ”Sanatoriul (Păltiniş n.n.) nu este important
numai pentru Sibiu, ci este destinat întregului Ardeal, unde nu a existat
până acum o astfel de instituţţie […] atât de importantă pentru starea
sănătăţii noastre […] care să fie în serviciul tuturor, fără deosebire de
stare, naţionalitate sau religie” 16.
11

Der Werdegang des Siebebürgischen Karpathenvereins in seinen ersten fünfzig Jahren
1880-1930, Hermannstadt / Sibiu, 1930, pp. 12-13.
12
Ibidem, pp. 13-15.
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Ibidem, p.17.
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Mircea Dragoteanu, Istoria Poştelor Locale Transilvane, ed. Alma Mater, Cluj-Napoca,
2008, pp. 204-207.
15
Teodor Romul Popescu, Excursiuni în Munţii Cibinului, Făgăraşului şi Braşovului, în
„Luceafărul. Revistă pentru cultură, literatură şi artă”, anul X, nr. 19, Sibiu, oct. 1911, pp.
423-427; vezi şi Ana Voileanu Nicoară, Chipuri şi mărturii, Ed. Muzicală a Uniunii
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Centrul staţiunii Păltiniş (Hohe Rinne) pe o ilustrată din 1899
În timp ce E.K.E. a excelat în activităţi turistice de agrement, de
multe ori desfăşurate în zonele limitrofe oraşelor, S.K.V. a încercat să facă
posibil pentru cât mai mulţi iubitori de drumeţii turismul în inima munţilor,
inclusiv în zone de creastă, anterior accesibile numai celor experimentaţi.
După cum avea să se remarce şi după Primul Război Mondial: ”S.K.V.-ul a
deschis frumuseţea munţilor ardeleni turismului şi a introdus civilizaţia în
regiuni sălbatice şi încă nepătrunse, sub formă de drumuri bune şi de case
de adăpost” 17. Noile condiţii oferite în materie de căi de acces, organizarea
de grupuri şi oferirea de posibilităţi civilizate de cazare au făcut ca
excursiile la munte cu participarea întregii familii să devină o obişnuinţă.
Multe drumeţii sub egida S.K.V. se bucurau de participarea a zeci de turişti,
bărbaţi şi femei, iar organizarea deosebit de atentă a activităţilor oferea
siguranţă şi sprijin tuturor participanţilor.
Ce sînt şi ce vor saşii din Ardeal - (Die Siebenbürger Sachsen – Wer Sie sind und was Sie
wollen), reeditare, cu o prefaţă de N. Iorga, Ed. Kriterion, Bucureşti, 1990, p. 5.

17

48

Climatul de altitudine a putut să-şi probeze calitatea de element
balneo-terapeutic important odată cu înfiinţarea Casei de Cură Păltiniş,
inaugurată la 10 iunie 1894 18 şi rapid devenită un punct de mare atracţie
pentru turismul în Carpaţi 19. Ideea de a se fonda o staţiune balneoclimaterică în munţii din preajma Sibiului a fost lansată într-o conferinţă a
S.K.V. din 27 martie 1885, dedicată influenţei climatului de altitudine
asupra sănătăţii. Iniţiatorul a fost un medic militar sas, viitor general al
armatei austro-ungare, pe nume Julius Pildner von Steinburg, care a pledat
pentru înfiinţarea unui loc de cură destinat atât celor bolnavi, cât şi turiştior
iubitori de munte20. Modelul occidental al sanatoriilor în climat alpin a stat
la baza acestei iniţiative, care a dus la fondarea staţiunii cu cea mai înaltă
situare din Carpaţi (1400m) 21. Caracterul multietnic, cu largă deschidere
către societate, al Casei de Cură Păltiniş este reliefat şi de o relatare a unei
excursii din 1896 la Păltiniş / Hohe Rinne inclusă în Anuarul S.K.V. din
1897: ”Aruncând o privire asupra societăţii care şi-a dat întâlnire la Hohe
Rinne, găsim reprezentat în mod preponderent elementul săsesc. Vedem aici
aristocraţia spirituală a acestui mic popor: cunoscuţii şi onoraţii săi
membri ai Parlamentului, profesori ai Universităţii Saxone din Sibiu, ai
Gimnaziului şi ai muzicii, preoţi din oraş şi de la ţară, doctori în medicină
şi în drept, comercianţi, fabricanţi, industriaşi […]. Apoi, mai găsim aici
ofiţeri superiori ai armatei austro-ungare, oaspeţi din România, din Cornul
de Aur, din albastrul ţinut al Adriaticii, de la Pola, un popă greco-oriental
şi fiicele Israelului […]. Atmosfera spirituală la Hohe Rinne este
determinată în primul rând de organizarea patriarhală, aproape familială,
şi de preponderenţa saşilor între vizitatorii de până acum. Deosebirile între
clase şi rase, aşa cum se adâncesc mereu, cu toată ascensiunea civilizaţiei,
se pot constata mai puţin aici, la Hohe Rinne” 22.

18

Siebenbürgisches Deutsches Tageblatt, 10 Juni 1894, Hermannstadt.
Ernst Buchholzer, Ein Tag auf der hohen Rinne, în: „Kurhaus auf der „Hohen Rinne” –
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1980, pp. 91-120.
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Casa Turiştilor din Păltiniş (fotografie editată de S.K.V. la 1900)
Modernizarea societăţii ardelene la sfârşitul secolului al XIX-lea
avea certe influenţe ccidentale 23. Cu toate acestea, elementele de sorginte
locală au jucat un rol important şi în dezvoltarea turismului. Acest fapt a
fost bine vizibil în asimetria activităţii diferitelor organizaţii locale ale
S.K.V. În timp ce secţiunile S.K.V. din Sibiu şi Braşov au avut o activitate
susţinută, devenind un element cotidian în aceste oraşe-etalon pentru
comunitatea saşilor, alte secţiuni au lăsat puţine urme, deşi principiile care
animau asociaţia erau aceleaşi pe întreg teritoriul. Implicarea personalităţilor
şi a elitelor locale a jucat şi în acest domeniu un rol fundamental 24.

Vasile Ciobanu, Contribuţii la cunoaşterea istoriei saşilor transilvăneni 1918-1944, Ed.
Hora, Sibiu, 2001, pp.16-17; 29-68.
24
Oana Mihaela Tămaş, Începuturile turismului în Carpaţi..., p. 85.
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Reclamă pe o legitimaţie de membru eliberată de Secţiunea Braşov a
S.K.V. în 1897, prezentând harta cu dispunerea cabanelor montane ale
asociaţiei. Imaginile reprezentau Casa de Cură Păltiniş (Hohe Rinne) şi
respectiv Cabana Postăvaru (Schuler)
Personalităţi sibiene din comunitatea saşilor, precum Carl Conradt,
Carl Wolff, Emil Siegerus, E. A. Bielz, Gustav Lindner, Josef Konnerth sau
Robert Gutt au făcut din vechiul Hermannstadt centrul activităţilor de turism
montan din întreaga Transilvanie. Accesibilizarea aici pentru turiştii veniţi
din alte localităţi a serviciilor oferite de Asociaţia Carpatină a inclus
înfiinţarea „Cancelariei pentru turiştii străini” (1903), inişial condusă de
Emil Siegerus 25. Cancelaria era modern organizată, după principiile de
promovare a turismului din Germania, Austria şi Elveţia. Ea oferea sprijin
tuturor turiştilor veniţi din alte localităţi, mulţi dintre ei provenind din
Regatul României. Hărţi, pliante de prezentare, alte materiale informative,
25

Der Werdegang des Siebebürgischen Karpathenvereins in seinen ersten fünfzig Jahren
1880-1930, Hermannstadt / Sibiu, 1930, pp. 75-76.
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precum şi sprijinul logistic necesar erau oferite într-un local amenajat în
Piaţa Mare, în plin centrul Sibiului. Interculturalitatea activităţilor turistice
promovată de S.K.V. este dovedită şi de editarea în limba română a ghidului
turistic „Călăuz pentru Sibiiu şi împrejurime”, publicat în 1903 la Sibiu26.
O primă ediţie a acestui ghid apăruse în limba germană în 1884, constituind
timp de mulţi ani un mijloc important de popularizare a turismului în zona
centrală a Carpaţilor Meridionali.

Reclamă pentru Casa de Cură Păltiniş inclusă în ediţia în limba
română a „Călăuzului pentru Sibiiu şi împrejurime”
editat de S.K.V. în 1903
26

Călăuz pentru Sibiiu şi împrejurime, Ed. S.K.V., 1903, Sibiu.
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Capitolul „Excursiuni la munte” din „Călăuz” oferă informaţii
detaliate asupra facilităţilor de cazare, asupra tarifelor percepute la cabane şi
de către ghizii acreditaţi de S.K.V., asupra traseelor acesibile turiştilor în
Munţii Cibinului şi în Făgăraş 27. Secţiunea din Sibiu închiria inclusiv
materiale necesare pentru mersul pe munte – rucsaci, echipament
impermeabil, pioleţi etc. În astfel de lucrări, S.K.V. făcea şi educaţie
turistică unui public larg, prezentând restricţiile şi condiţiile impuse de
urcatul pe munte, pentru ca excursiile să se facă în deplină siguranţă. Un
sistem foarte interesant a fost dezvoltat pentru a impune o relaţie corectă
între cabanieri şi turişti, în privinţa taxelor de cazare şi a comercializării
produselor aflate în depozit la cabane. S-a evitat plata cash a acestora şi
S.K.V. a emis bancnote proprii, de uz intern, care se puteau procura în
anumite locaţii din Sibiu şi de la persoane de încredere din satele pe unde
urcau în munte cele mai importante trasee. Turiştii puteau achita la cabane
pentru servicii sau bunurile cumpărate numai cu astfel de „mărci ale
S.K.V.”, nu şi în moneda curentă, ceea ce evita abuzuri din partea
personalului din cabane şi scădea riscul de furturi 28. Membrii S.K.V.
beneficiau de tarife de cazare reduse cu 50% şi această facilitate le era
oferită prin reciprocitate şi membrilor E.K.E. sau ai S.T.R. Între 1885 şi
1905 numărul de membri ai S.K.V. s-a cifrat în jur de 1750, pentru ca în
perioada 1905-1914 să se apropie de 2500, un nivel remarcabil pentru
vremea respectivă 29.
Relaţii deosebite a avut S.K.V. şi cu Societatea Turiştilor din
România (S.T.R.). Un mic ghid turistic publicat la Câmpulung Muscel în
1907 de către S.T.R. făcea referinţă la aplicarea de către S.K.V. în cabanele
sale pentru STR a aceloraşi tarife ca pentru membri S.K.V., amintind de
existenţa unui „cartel S.K.V.-S.T.R.” 30. O remarcabilă reuşită
transfrontalieră a fost obţinerea în 1905 a intrării libere pe teritoriul
Regatului României a turiştilor veniţi din Ardeal, membri ai S.K.V. „cu
scutire de orice taxe şi formalităţi pentru biciclete, aparate şi bagaje ce vor
27

Ibidem, pp. 52-78.
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30
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aduce cu dânşii” (adresa nr.127599 din 3 martie 1905 a Ministerului de
Finanţe al Regatului României). Această transparenţă pentru turişti a
graniţei de pe crestele Carpaţilor nu a dăinuit însă decât până în vara lui
1907, deoarece Ministerul de Interne de la Budapesta a refuzat să ofere
condiţii de reciprocitate turiştilor veniţi din România 31. Dificultăţi deosebite
se întâmpinau în special la obţinerea de la Budapesta de către turiştii din
Regat a vizei de intrare în partea transilvană a Carpaţilor.
Un element important în oferirea unor condiţii de securitate
deosebită pentru grupurile de turişti care doreau să parcurgă trasee montane
a fost instruirea şi acreditarea de către S.K.V. a unor ghizi montani.
Persoane de încredere din satele de sub munte, ghizii erau apţi să însoţească
grupuri de excursionişti pe trasee şi la tarife prestabilite de S.K.V., oferind
inclusiv posibilitatea închirierii de la ei de către turişti de materiale sau de
animale de povară. Modelul a fost oferit de Asociaţia Alpină Germană şi
Austriacă, în cadrul căreia activau însoţitori de grup acreditaţi 32. Deşi în
Ardeal lipseau la vremea respectivă manuale şi materiale pentru instruirea
ghizilor, după 1902 s-a impus ideea de a se forma un corp de ghizi compus
din persoane tinere, capabile să se orienteze cu hărţi, să acorde primul ajutor
şi să ofere sprijin pe munte în orice condiţii. Un prim curs pentru ghizi a
avut loc la Făgăraş în 1904, cu participarea a 17 candidaţi de ghizi din patru
secţiuni ale S.K.V. Cei 15 ghizi care au promovat examenul final au primit
din partea S.K.V. câte o trusă de prim-ajutor, o busolă şi hărţi 33. Ca un
element important al protecţiei oferite de S.K.V. turiştilor, tot în 1904
cabanele au fost prevăzute cu truse şi dulapuri de prim-ajutor şi deasemenea
cu tărgi. Ghizilor li s-au oferit şi condiţii sociale atractive, existând un fond
de ajutorare pentru aceştia şi fiindu-le încheiate de către S.K.V. inclusiv
poliţe de asigurare în caz de accident şi de deces. Călăuzul pentru Sibiiu şi
Împrejurime din 1903 nominaliza oamenii de încredere, conductorii de
munte (ghizii) şi proprietarii de cai şi de căruţe acreditaţi de către Asociaţie.
Sunt de asemenea redate în Călăuz instrucţiuni referitoare la angajarea
ghizilor, a hamalilor şi a îngrijitorilor de cai, astfel încât grupurile de turişti
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să fie puse în deplină cunoştinţă de cauză asupra normelor pe care trebuiau
să le respecte aceştia pentru a-şi menţine acreditarea de către S.K.V. 34.
Foarte importantă a fost educaţia pe care S.K.V. a făcut-o membrilor
săi şi în general iubitorilor de munte în privinţa evitării incendiilor forestiere
şi a conduitei impuse la întâlnirea pe munte cu astfel de evenimente.
Anuarele S.K.V. au inclus şi articole prezentând experienţe ale
excursioniştilor legate de incendii în zonele muntoase 35.
Un alt element de modernitate impus de S.K.V. în turismul montan a
fost constituit de marcarea traseelor turistice. Preluând modelul din statele
de limbă germană, S.K.V. a trecut la realizarea de marcaje turistice de
calitate pe traseele cele mai solicitate de excursionişti. Împletind acest
sistem cu realizarea de hărţi turistice de o deosebită acurateţe, Asociaţia
Carpatină a creat premisele unor excursii efectuate în siguranţă pe cărări ale
muntelui cu doar câţiva ani în urmă cunoscute numai de localnici. Realizate
pe suport de pânză, hărţile S.K.V. aveau acurateţea celor militare, fiind de
asemenea deosebit de rezistente. După 1910, ele au început să fie realizate
în coperţi speciale, împreună cu informaţii detaliate despre traseele din zona
respectivă, serviciile şi tarifele ghizilor şi adrese ale altor persoane
acreditate drept colaboratori ai S.K.V. O primă hartă a zonei staţiunii
Păltiniş, editată de Asociaţia Carpatină în 1901 a avut de exemplu o precizie
pe care puţine alte hărţi le-au atins în suta de ani care a urmat 36. Pe astfel de
hărţi realizate în perioada austro-ungară, S.K.V. a respectat cu
scrupulozitate denumirile date locurilor şi cursurilor de apă de către
localnici, astfel că multe din acestea sunt înscrise în limba română.
Un element novator legat de civilizaţia modernă pe care S.K.V. l-a
promovat în Ardeal a fost desfăşurarea benevolă de activităţi în folosul
comunităţii. Asociaţia Carpatină se sprijinea financiar pe cotizaţiile foarte
modice ale membrilor săi, pe donaţii şi pe banii colectaţi la manifestări în
organizare proprie. Anual se organiza la Sibiu un Bal al Carpaţilor, la care
se strângeau fonduri semnificative pentru promovarea turismului alpin,
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rezultate din vânzarea biletelor de intrare şi din donaţii. Invitaţiile la bal,
incluzând ordinea dansurilor şi flori de colţ, erau adevărate obiecte de artă 37.
Sub auspiciile asociaţiei aveau loc diferite conferinţe pe teme de
biologie, mineralogie, turism, medicină – balneologie ş.a.m.d., la care se
plăteau taxe de participare ce se constituiau de multe ori în fonduri de sprijin
sau de reconstrucţie pentru cabanele alpine. Propaganda pentru turismul
montan a jucat dealtfel un rol important în activitatea S.K.V. pe toată durata
sa de existenţă. Pliante cu imagini din munţi, ilustrate poştale, imagini
litografiate care se trimiteau membrilor odată cu anuarele, materiale
publicate în presă, toate erau menite să sensibilizeze un public cât mai larg
asupra frumuseţilor lumii munţilor şi a unui nesecat izvor de sănătate şi
bucurii pe care aceştia îl puneau la îndemâna tuturor. În 1886-1887 s-a
editat un prim album intitulat „Imagini din Carpaţii Transilvaniei”, a cărui
cerere a fost atât de mare încât în 1888 a fost pus în vânzare un al doilea
album menit să prezinte publicului larg frumuseţea Carpaţilor 38.
Revenind la principiile sprijinului individual pentru activitatea
asociaţiei şi a interesului public în general, trebuie subliniat exemplul
deosebit dat de personalităţi din comunitatea saşilor, a celor din Sibiu în
primul rând. Avocatul dr. Carl Conradt, primul preşedinte al S.K.V. şi
coordonatorul lucrărilor de construcţie de până la inaugurarea staţiunii
Păltiniş a fost cel care a girat cu averea sa împrumuturile pe care Asociaţia
Carpatină a fost nevoită să le facă pentru a putea pune în funcţiune în 1894
primele clădiri ale Casei de Cură Păltiniş. Din cei 49.200 florini austroungari cheltuiţi, numi 19.000 putuseră fi acoperiţi din visteria S.K.V. 39.
Restul de 26.200 au fost împrumuturi rambursabile obţinute cu garanţia lui
Carl Conradt. Acesta donase dealtfel şi 300 florini, în timp ce donaţia
Împăratului Franz Josef se ridicase abia la dublul acestei sume – 600 florini,
iar contribuţia Bancii Albina a românilor sibieni – la 1.200 florini 40.
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Donaţiile particulare au fost însoţite la sprijinirea activităţilor S.K.V. de
activităţi benevole duse în folosul asociaţiei pe multiple planuri.
Un exemplu deosebit l-a constituit participarea corpului medical la
asigurarea asistenţei de specialitate în staţiunea Păltiniş, în perioada
anterioară Primului Război Mondial 41. În fiecare vară, doi sau trei medici,
nu numai saşi, dar şi români sau maghiari, îşi ofereau gratuit serviciile
oaspeţilor Casei de Cură timp de 4-6 săptămâni, oferind siguranţă şi suport
ştiinţific activităţilor balneoterapice desfăşurate 42. Unul dintre aceşti medici,
dr. Karl Ungar, prezent aproape în fiecare vară la Păltiniş de la inaugurare
până la jumătatea anilor 1920 a realizat prin eforturi proprii în staţiune şi o
mică grădină botanică ce ilustra principiile multidisciplinarităţii pe care
S.K.V. şi le-a asumat încă de la înfiinţare 43.
Şi alte personalităţi sibiene şi-au lăsat amprenta asupra activităţilor
de promovare a turismului. Josef Drotleff, primar al Sibiului şţi proprietar
de tipografie, a editat şi pus în circulaţie un număr important de ilustrate cu
imagini reprezentative din zona munţilor, de la cabane şi din Păltiniş, făcând
servicii importante şi desfăşurării de activităţi ale S.K.V. în oraşul de pe
Cibin. Parohul Sibiului Adolf Schullerus a făcut o descriere splendidă a
staţiunii Păltiniş în nuvela Erika Brukenthalia 44, iar etnograful Emil Sigerus
a coordonat ani de-a rândul editarea anuarelor S.K.V., făcând din acestea
realizări cu totul deosebite pentru momentul respectiv 45.
Un punct sensibil în acţiunile societăţilor de turism din anii lor de
început a fost relaţia cu locuitorii din zonele lor de interes. Ca în multe alte
părţi ale Europei, şi în Ardeal au fost la început destui ţărani care i-au privit
cu neîncredere sau chiar cu duşmănie pe „domnii de la oraş” veniţi în
excursii sau ca să construiască drumuri şi cabane. În universul lor închis şi
fără prea multe perspective culturale, „invazia” orăşenilor nu apărea să
41
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aducă ceva bun. S.K.V. a înregistrat în anuarele sale o serie de episoade de
distrugeri ale drumurilor sau stricăciuni ale cabanelor făcute aparent
deliberat. Pe de altă parte, ostilitatea localnicilor făcea în anumite zone ca
numărul excursioniştilor să rămână în cel mai bun caz modic 46.
Un mod cu totul special în care Secţiunea S.K.V. Sibiu a reuşit să-şi
apropie pe ţăranii din satele de sub munte din zona sa a fost organizarea
unei serbări cu caracter de binefacere în Ajunul Crăciunului, prin care
copiilor dintr-o anumită localitate li se făceau daruri de Sărbători din partea
Asociaţiei. Succesiv în sate româneşti şi săseşti prin care treceau traseele ce
se îndreptau spre munte, în ziua de Ajun, sărbătoarea numită „Darurile
Domnului” aduna în jurul tradiţionalului brad german de Crăciun sute de
copii. Aceştia primeau haine, încălţăminte, rechizite şcolare sau dulciuri,
obţinute de S.K.V. în principal din donaţii. În iarna lui 1903, serbarea a avut
loc la Răşinari, în prezenţa autorităţilor locale, ziarul sibian Tribuna din 29
decembrie 1903 incluzând o amplă descriere a festivităţii. Finalul acestei
relatări este sugestiv pentru modul în care S.K.V. a încercat să extindă
civilizaţia modernă nu numai pe crestele munţilor, ci şi în satele de la
poalele lor: „Directorul şcolii a mulţumit în numele copiilor, urând
Asociaţiei Carpatine” o activitate rodnică, iar membrilor ei multe zile
fericite. Li s-a rostit apoi un tunător şi triplu „Trăiască!” reprezentanţilor
S.K.V., care în ciuda timpului rău au venit cu drag la noi, ca să aline din
necazurile săracilor” 47.
S.K.V. a dat o înaltă apreciere civilizaţiei rurale ardelene, în special
celei săseşti, implicându-se frecvent şi în activităţi cu caracter etnografic.
Acestea au fost încununate de înfiinţarea în 1895 la Sibiu a unui Muzeu al
Carpaţilor, rod al unei idei prezentată Comitetului Asociaţiei încă din 1884.
Un rol fundamental în întemeierea acestui muzeu etnografic şi turistic a fost
jucat de colecţionarul şi etnograful Emil Sigerus, care şi-a donat pentru
muzeu inclusiv colecţia sa incluzând peste 500 de articole 48. Muzeul a salvat
de la degradare şi de la dispariţie un număr însemnat de obiecte de mare
valoare ale culturii săseşti, denotând multiplele conexiuni culturale pe care
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şi le pot asuma activităţile turistice. După Primul Război Mondial, colecţiile
Muzeului Carpaţilor au trecut la Muzeul Brukenthal.
Un alt domeniu în care Asociaţia Carpatină Transilvană a avut
relizări cu caracter de pionierat a fost acela de protejare a mediului.
Cabanele S.K.V.şi drumurile de acces au fost astfel amplasate şi construite
încât să aducă atingeri minime mediului înconjurător. Imaginile cabanelor
care ni s-au păstrat sub formă de fotografii sau cărţi poştale ilustrate ne arată
construcţii realizate fie în poieni, fie lăsând neatinşi brazi situaţi în imediata
apropiere. La Păltiniş, grija pentru conservarea cadrului natural a trebuit să
treacă un examen cu adevărat costisitor. Amplasarea acestei staţiuni
construite de S.K.V. s-a făcut pe un teren aparţinând comunei Cristian
(Grossau în limba germană), iar un incendiu care avusese loc în sat
determinase sătenii să-şi obţină material lemnos pentru reconstrucţie din
zone apropieate de amplasamentul viitoarei staţiuni. În aceste condiţii,
S.K.V. a hotărât să aducă lemnul necesar pentru construcţii de la o departare
de mai bine de 5 km, ceea ce a implicat o muncă de Sisif şi costuri mult
mărite. Interesant este faptul că echipa de dulgheri români din Răşinari,
condusă de Şerban Cruciat care a ridicat primele clădiri ale Casei de Cură
Păltiniş şi-a însuşit punctul de vedere al S.K.V. şi a acceptat să lucreze fără
pretenţii financiare suplimentare cu trunchiuri de lemn târâte mulţi km pe
poteci de munte, mult mai greu de rostuit şi de finisat. S.K.V. s-a implicat la
Păltiniş şi în declararea unor arbori deosebiţi ca monumente ale naturii, iar
câţiva arbori rari în zonă plantaţi de dr. Karl Ungar dau şi azi farmec
centrului staţiunii 49.
Popularizarea informaţiilor cu privire la flora şi fauna zonelor
montane din Ardeal şi sprijinirea de cercetări în domeniul biologiei,
geologiei şi geografiei s-au concretizat în numeroase articole publicate în
anuarele S.K.V. de-a lungul anilor, unele dintre ele cu caracter
enciclopedic 50. Susţinerea de conferinţe în aceste domenii a constituit o
obişnuinţă pentru S.K.V., implicând inclusiv invitarea unor personalităţi din
străinătate. O largă colaborare cu asociaţii de turism de peste graniţele
Monarhiei Austro-Ungare, cu instituţii culturale sau muzeale sau cu
cercetători în varii domenii a sprijinit continuu demersurile Asociaţiei
Carpatine îndreptate spre răspândirea în public a unor informaţii vaste, dar
49
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obiective şi fundamentate ştiinţific. Scopul acestora era de a face universul
munţilor cât mai accesibil unui public larg, fără deosebiri legate de
naţionalitate, stare socială sau religie.
Activităţile turistice ale S.K.V. şi apoi ale celorlalte asociaţii de pe
ambii versanţi ai Carpaţilor au găsit un teren social şi economic propice.
Contextul primilor ani ai turismului montan în Ardeal a fost de mai multe
ori creionat în materiale editate de Asociaţia Carpatină Transilvană, unul
dintre cele mai ilustrative fiind numărul jubiliar al Anuarului apărut în 1930,
la 50 de ani de la înfiinţarea S.K.V. Friedrich Kepp, preşedinte al Asociaţiei
Carpatine între 1919-1940, a făcut cu acea ocazie o descriere pe care o
redăm în încheierea acestui studiu în extenso pentru farmecul şi actualitatea
ei:
”Marşul triumfal al tehnicii, într-o mare varietate de forme, a
influenţat considerabil relaţia mediilor culturale din toate ţările cu lumea
insuficient cunoscută a munţilor […] Fumul ce se ridică din nenumărate
coţuri l-a ademenit pe ţăran de la brazdă şi de la plug, făcându-l să
părăsească lumea satului. Oraşele au crescut şi în ele a început forfota care
macină nervii. Peste tot zilele sunt agitate, este multă muncă şi a crescut
numărul necesităţilor pe care oamenii se cred îndreptăţiţi să şi le satisfacă.
Distanţele s-au redus, pierzându-şi din importanţă prin dezvoltarea
nebănuită a transportului, iar siguranţa personală devine şi ea din ce în ce
mai bună prin evoluţia permanentă a organelor de stat. Apa, soarele şi
aerul au dobândit drepturi depline în ştiinţele medicale şi aşa a crescut
numărul celor care periodic şi-au regăsit liniştea sufletească utilizând
aceste remedii pentru a depăşi solicitările nervoase ale vieţii de zi cu zi…
Fortăreaţa naturii şi-a dezvăluit de bună voie vraja, de acolo unde
începe urcuşul spre ţara de vis a fagilor şi a brazilor, până la pajiştile pline
de flori şi piscurile acoperite de zăpezi veşnice. Sufletului celor care acolo
sus au simţit răsuflarea Creatorului, muntele le-a fost după aceea asemenea
unui Apostol … Astfel a încetat perioada de descoperire solitară a acestei
lumi de vis şi ea a devenit un bun comun al tuturor celor care o iubesc
[…]”51.
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Tradiţii industriale în judeţul Arad: secolele XIX-XX.
Menţiuni documentare şi evoluţii
Dan Demşea
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Abundenţa mărfurilor produse între râul Mureş şi Crişul Alb i-a
determinat pe nobilii locali să se declare (începând din anul 1780) în
favoarea unei industrii manufacturiere şi a unui comerţ liber (Márki, II).
Preocuparea lor viza, între altele, sporirea meşteşugarilor din afara
sistemului de breaslă întrucât concurenţa acestora din urmă ar contribui
la scăderea preţurilor. Drept urmare, stările nobiliare au fost cele care au
încurajat imigrarea dinspre alte părţi ale Imperiului habsburgic nu numai
a meşteşugarilor tradiţionali şi a comercianţilor ci şi a meşteşugarilor din
afara breslelor cât şi a celor care primiseră “privilegiul de fabrică” din
partea împăratului. Ritmul maxim de sporire a meşteşugarilor şi
fabricanţilor (o triplare a acestora) poate fi constatat în intervalul anilor
1828-1857: numărul lor a crescut de la 1034 la 3694 de proprietari de
ateliere. Un număr aproximativ de 40 de patroni erau conducători de
“fabrică”. În “Vormärz” (adică înainte de martie 1848) produsele de
fabrică începuseră să fie etalate în zilele de tîrg alături de cele de
industrie casnică. Statisticile nu cuprindeau, deocamdată, industria
casnică (torsul şi ţesutul fibrelor vegetale şi animale, lemnăritul,
prelucrarea unor resurse minerale ş.a.), după cum remarca avocatul Edvi
Illés László în monografia sa. La sfârşitul secolului al XIX-lea existau
peste 15.000 de familii româneşti care se ocupau cu toarcerea cânepii şi
ţeserea pânzei. De-asemenea, peste 1.300 de familii erau ocupate cu
baterea în piuă a postavului. Ca atare, apropierea de înţelegerea structurii
potenţialităţilor industriale săteşti o fac întâia oară monografii şi
statisticienii din pragul anului 1900. Apoi i-au urmat, mult mai târziu,
sociologii şi etnografii.
Dincolo de fenomenul de accentuare a pauperizării, de după criza
economică din 1857, a celor ce munceau cu braţele, am crede de cuvinţă
să ne oprim asupra varietăţii meseriilor acestui loc binecuvântat de
natură, insistând asupra evoluţiei lor, veche de peste 200 de ani.
Unele dintre acestea au o vechime milenară ca, de pildă,
exploatarea minereurilor metalifere, topirea, turnarea şi baterea fierului
în zona Sebiş-Moneasa. Minereurile de fier gălbui puteau fi topite în
cuptoare relativ modeste, la îndemâna sătenilor de la Dezna, Moneasa,
61

Prăjeşti, Răştirata, Ravna, Crocna, Rănuşa, Igneşti, Roşia ş.a. Pentru
bolovanii de minereu bogat în fier (sfărâmaţi în şteampuri mânate de
forţa apei) au fost construite, începând din anul 1840, cuptoarele mari.
Primul asemenea furnal a apărut la Moneasa. Ultimul furnal (“Jumelţ”) a
fost ridicat la Zimbru în anul 1860, fiind şi astăzi într-o stare bună de
conservare.Turnarea oţelului în cantităţi mari întârziase câteva decenii
deoarece Consiliul Locotenenţial de la Buda interzisese metalurgia în
această zonă muntoasă de teama tâlharilor valahi /recte, de teama unor
răscoale de proprorţia celei din anul 1784 – n.n./. Primul laminor era
instalat la Sebiş între anii 1860-1861 sub îndrumarea lui Jahn Wilhelm.
Începând din anul 1891 noul proprietar, contele Wenckheim a dat “tonul”
pentru sistarea prelucrării acestor minereuri metalifere pe plan local. Aşa
s-a întâmplat şi cu minereul de mangan extras la Buceava-Şoimuş şi
Sebiş. Ele au luat drumul topitoriilor hunedorene. Nici oţelăria de la
Sântana, înfiinţată în anul 1863 nu a rezistat mult timp. Folosirea din ce
în ce mai intensă a căilor ferate a contribuit la concentrarea producţiei şi
rentabilizarea ei în cadrul întreprinderilor din marile centre urbane.
Aradul a constituit un asemenea exemplu. Una dintre străzi se numise a
“Fabricii” (actualmente “Hunedoarei”) până după cel de-al doilea război
mondial. Acolo funcţionase între anii 1946-1966 Centrul Mecanic
(servind, în principal, reparaţiilor şi întreţinerii motoarelor Diesel). În
primul deceniu de stat totalitar elevii de la şcolile medii au fost obligaţi
să facă practică acolo în vacanţa de vară până câns s-a trecut la
amenajarea unor ateliere mecanice în incinta şcolilor.
Minele de cupru de la Milova au funcţionat între anii 1786-1816.
Acolo a existat un baraj de apă pentru topitorie, numit “Zidurile de la
Tău”. La Roşia (de lângă Petriş) cât şi la Şoimoş continua extracţia
minereurilor metalifere.
Dintre cei 24 de lăcătuşi, Heinrich Heinz din Arad,
transformându-şi atelierul în manufactură, aştepta aprobarea de a fi numit
fabricant în 1857.
Turnătoria de feronerie şi clopote a lui Friedrich Hönig,
întemeiată în anul 1840, pe vechea stradă a “Fabricii”, avea să
supravieţuiască până la etatizarea ei în anul 1948. A fost considerată la
vremea ei cea mai mare din această parte a Europei. La începutul celei
de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea pe porţile ei ieşeau pompele
pentru stingerea incendiilor. Mai apoi a început să fabrice şi motoare, la
concurenţă cu Fabrica de motoare Jantó şi Fabrica de maşini şi roţi
dinţate Hendl. Aceasta din urmă ajunsese să producă utilaj minier pentru
Societatea “Mica” Brad şi componente pentru fabricile textile locale.
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Firma “Fatma” a inginerului A.Doman fabrica articole de tablă (lămpi de
sudură, felinare pentru Căile Ferate Române etc).
Nu întâmplător avea să-şi găsească un loc prielnic în Arad fabrica
de automobile “Marta”, întemeiată în anul 1909. În timpul primului
război mondial începuse să producă şi avioane. În anul 1921 fuziona cu
“fabrica de vagoane şi turnătorie” sub denumirea de “Astra – Fabrică
Română de Vagoane şi Motoare”. În 1924 îşi sista producţia, nemaiavând
şansa lansării prototipului său. În cursul anului 1926, secţia de
automobile, motoare şi avioane a fost mutată la Braşov. Continua, însă
producerea de vagoane, autobuse, camioane, autobasculante,
compactoare rutiere şi autocisterne. O altă fabrică de automobile
(Ablonczi şi Bustin) i-a luat locul. A fost înfiinţată în anul 1919, ca
reprezentanţă a Uzinelor Ford şi era profilată, printre altele, pe producţia
de componente şi autostropitoare înzestrate cu pompe centrifugale
pentru stingerea incendiilor. A rezistat până în ajunul celui de-al doilea
război mondial, când IMASA (profilată pe maşini şi automobile) i-a luat
locul.
Nu este lipsită de importanţă apariţia fabricilor de cântare în
Arad. Almanahul din 1921 număra trei asemenea obiective. Puţinii
meşteri tăietori de pile – atât de necesari industriei – au supravieţuit până
în 1950. În momentele de impas ale marilor fabrici arădene, prin
deceniile 7-8 ale secolului al XX-lea, s-a recurs la produsele ireproşabile
ale meşterilor ţigani tradiţionali, care condiţionau păstrarea secretului de
fabricaţie în sânul comunităţii proprii.
Nimic nu a putut să depăşească – în privinţa continuităţii în
domeniul metalurgiei şi construcţiei de maşini-unelte şi utilaje –
activitatea mai mult decât centenară a Uzinei de vagoane, întemeiată în
anul 1892 de către Johann Weitzer. În 1924 asimila şi introducea în
fabricaţie freza verticală, în 1926 – şepingul şi maşina de găurit
verticală, în 1928 – maşina de tăiat roţile dinţate, iar în 1932 – strungul
universal. În deceniul de după criza economică mondială (1929-1933)
scăderea comenzilor de vagoane a dus la diversificarea producţiei
(cazane de aburi, bene industriale şi miniere, cisterne şi pompe de vidaj,
stropitori şi autocisterne, vagoane motorizate şi automotoare, poduri
plutitoare, poduri metalice, poduri rulante, macarale pentru orice sarcini
şi deschideri, instalaţii de abator, materiale de armament, inclusiv
muniţie, volute şi spirale, stâlpi metalici, rezervoare pentru petrol,
benzină şi apă, etc). În 1936 vagonul-restaurant “Astra” a primit
medalia de aur la Paris. Iar peste doi ani, prototipul automotorului
“Astra”, clasa I-II era distins cu o medalie de aur la Berlin. După război,
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exportul de vagoane a cuprins aproape toate ţările lumii. Criza de
stagnare şi adaptare de după 1989 a fost depăşită, fiind preluată, succesiv
de către noi manageri.
Pentru a ne face o idee despre creşterea industrială metalurgică
arădeană, am menţiona existenţa în cursul anului 1936, pe lângă
turnătoria lui Hönig cât şi pe lângă cea din incinta fabricii “Astra”, a altor
opt “turnătorii de fier şi aramă”, aparţinând următorilor patroni: Dellin,
Jantó, Juhász, Jungmann, Murza, Stana, Strzalka şi Walter. Toate aceste
întreprinderi relativ mici furnizau subansamble şi componente pentru
fabricile locale (butoaie metalice, robinete, sârme, cabluri metalice,
agrafe, chei, lacăte şi încuietori). În perioada interbelică, specializarea în
feronerii pentru mobilă, încuietori, zaruri şi balamale a făcut-o Fabrica
de fierării Grundmann, de pe strada Tribunul Dobra 8-10. La două
decenii după “naţionalizare”(1948) ea se muta ceva mai încolo, pe str.
Tribunul Dobra nr.18-22, de unde a fost mutată în scurtă vreme pe Calea
6 Vânători nr.53 sub denumirea de I.A.M.B.A., producând în serie mare
toate tipurile de accesorii pentru mobilă şi binale. După 1989 a continuat
să producă sub denumirea de Societatea Comercială “Feroneria”
Societate Anonimă. Şi în acest caz constatăm o sete de spaţiu. Nici
profunda răsturnare social-politică de după cel de-al doilea război
mondial nu a stăvilit-o. Dimpotrivă, industriile arădene şi-au “adjudecat”
terenurile dinspre nord ale municipiului, dezvoltându-se neîngrădit.
Cu aproape 10 ani înainte de fabrica de la Ruşchiţa (Banat),
începuse în anul 1825, la Arad, producerea de maşini-unelte pentru
agricultură. În 1848 lua fiinţă o întreprindere producătoare de instalaţii
pentru distileriile de alcool. După anul 1850 au apărut noi ateliere de
“fabrică” profilate pe producerea de prese pentru unt şi prese duble
pentru struguri.
Pătrunderea căii ferate dinspre nord în oraş (1858) a accentuat
apariţia întreprinderilor în această zonă. Nu este întâmplătoare
amplasarea în cartierul Şega a “Primului teren de fabrică din Arad”, pe
locul recent desfiinţatei fabrici de umbrele şi cărucioare pentru
copii(“Electrometal”), pe Calea Aurel Vlaicu 121-123 şi 139-151. Ea s-a
reprofilat din mers pe subansamble şi un alt tip de umbrele pentru ploaie,
ca de-altfel cele din noua zonă industrială de nord-vest, care produceau în
mod masiv componente pentru vehicole până în momentul declanşării
crizei financiare globale (2008).
Fabrica de maşini şi unelte agricole de la Utviniş a contelui
Zielinski luase amploare după anul 1860. Tradiţia locală a fabricării
uneltelor agricole nu s-a întrerupt dar nici nu a evoluat prea mult. De64

abia, prin înfiinţarea la 1 noiembrie 1946, în premieră pe ţară, a Centrului
Mecanic (str. Kogălniceanu) iar peste două decenii, prin succesive
extinderi, în cartierele Aradul Nou şi Sânicolaul Mic, noua întreprindere
I.M.A.I.A. trecea de la recondiţionarea pieselor de schimb pentru
tractoare la producţia agregatelor de pompare pentru irigaţii, a
bancurilor de rodaj şi a instalaţiilor de aspersiune pentru o agricultură în
“stil industrial”.
Înainte cu un an de la introducerea în linia de producţie a
strungului universal la “Astra”, colectivul Şcolii de Arte şi Meserii, sub
direcţia inginerului Romul Cărpinişan, reuşea să construiască un strung,
care şi-a făcut datoria până în 1968.
O realizare de vârf a industriei constructoare de maşini – o altă
premieră pe ţară - a constituit-o activitatea de peste patru decenii a
fabricii de strunguri din Arad şi secţiilor sale de la Lipova şi ChişineuCriş. Ea lua fiinţă la 26 februarie 1949 sub denumirea de “Victoria”, pe
Calea Victoriei, prin comasarea Întreprinderii de Maşini şi Automobile (
IMASA), Armătura, Juhász, Jantó şi Hendl. După nici un deceniu uzina
de strunguri (ARIS) producea fierăstraie circulare, maşini de rectificat,
freze universale, maşini de mortezat şi de broşat. Între 1971-1975 şi-a
creat fabrici şi secţii la Lipova, Chişineu-Criş, Ineu şi Sebiş. Apoi a trecut
la producţia strungurilor automatizate şi a celor cu comandă numerică.
Înainte de anul 1989 începuse să producă strunguri grele şi alte
subansamble. Strungurile arădene au stat la baza naşterii fabricii de
ceasuri deşteptătoare la începutul anilor ’50 sub firma cooperativei
meşteşugăreşti “Precizia” iar în 1960 sub denumirea “Întreprinderea
Industrială de Stat Victoria”. Ulterior ea a primit denumirea de ARIS.
Specializarea arădenilor în mecanisme de acest gen pentru industria
electrotehnică a inspirat înfiinţarea peste două decenii a Întreprinderii de
Orologerie, pe terenul din spatele Uzinei de strunguri.
Cu titlu de excepţie amintim “fabrica” de pistoale cu disc şi
percutor, întemeiată înainte de revoluţia de la 1848. A supravieţuit la
Arad până la declanşarea războiului civil (1848-1849).
O oarecare longevitate a cunoscut fabrica de orgi datorită
inventivităţii constructorilor patroni ai familiei Dangl. Meşterul Anton
Dangl obţinuse în anul 1834 o diplomă privilegială pentru fabricarea
pianelor şi a altor instrumente muzicale. În aceeaşi perioadă atelierul lui
Lechner Christian producea corzile pentru instrumente muzicale. După
anul 1850 a funcţionat un singur asamblor de piane. În 1921 existau 16
asamblori de instrumente muzicale. Până în 1941 numărul lor s-a restrâns
foarte mult.
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Răspândirea aparatelor de radio în aceste părţi a constituit o
provocare a ingeniozităţii locale. În 1936 se înfiinţa fabrica de aparate
de radio “Iron”.
Câţiva aurari, argintari şi bijutieri întreprinzători s-au asociat în
martie 1949 (pe strada Blanduziei 20) pentru a produce insigne, medalii
şi trofee sportive pentru toată ţara, sub umbrela Organizaţiei Sportului
Popular. În septembrie 1949 trecând sub tutela Comitetului de Cultură
Fizică şi Sport în chip de subunitate de producţie, era mutată pe str. Ioan
Calvin 60. Acolo activase renumitul gravor Dumitru Albert, care
ucenicise, printre altele la mănăstirea Antim (Bucureşti). În anul 1952,
purtând denumirea de «Gravura» producea, în plus, legături de schi. În
1953 fabrica şi mulinete. În 1954 şi-a diversificat producţia (pudriere,
tabachere, fluiere pentru arbitri, piepteni, broşe de argint etc). La mai
bine de un deceniu şi-a mutat sediul în zona Obor (nord-vestul
municipiului) schimbându-şi denumirea din “Gravura” în “Arădeanca”.
Tinichigiii au reuşit să facă faţă concurenţei apusene datorită
creşterii cererii din construcţiile civile, încât în jurul anului 1890 livrau
produse de calitate superioară (includem aici valoarea artistico-decorativă
a produselor de tablă zincată, care împodobesc până în prezent turnurile
edificiilor impozante din centrul urbei arădene). După război, austeritatea
noilor stiluri decorative a scăzut mult cererea.
Cei 11 “fauri de cuie” au supravieţuit până în 1948.
Una dintre resursele minerale exploatate pentru fabricarea sticlei
era nisipul. Un grup de cehi de confesiune husită, stabilit la Groşi (azi
Groşeni), la locul numit «La Glăjărie», pe domeniul Episcopiei romanocatolice de la Oradea, începea să producă sticlă în anul 1727 la “huta” de
pe pârâul Glăjăriei. Ulterior, manufactura de sticlă s-a mutat la Beliu,
funcţionând cu intermitenţe până astăzi. La Tăgădău (sat inclus azi
comunei Beliu) funcţionase “Şteampul de bicaşeu”, mânat de forţa apei,
furnizând roca cuarţitică zdrobită pentru topitoria de sticlă.
În perioada interbelică au funcţionat în municipiul Arad trei
fabrici de oglinzi, una de sticlărie şi porţelanuri şi o fabrică de clişee
fotografice de sticlă (piaţa Avram Iancu 16). Două fabrici de celuloid îşi
disputau piaţa în acelaşi interval cronologic. În 1935 apăreau pe piaţă
becurile electrice ale “Uzinelor tehnice Arad”, întreprindere născută din
rândul celor trei fabrici de piese electrotehnice locale.
Fabrica de asfalt din Arad continua să funcţioneze şi după anul
1918, în cadrele extinse spre vest ale regatului României.
Războiul a scos la iveală necesitatea exploatării rezervelor de ţiţei
din zona sărăturoasă din lunca Crişului Alb. Schela de foraj a “Creditului
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Minier S.A.R.”, preluată în vara anului 1948 de către “Sovrompetrol
S.A.”,de lângă oraşul în devenire Chişineu Criş, era un început. Schela de
lângă comuna Zădăreni fusese patronată de către “Româno-Americana”.
Abia peste câteva decenii începea extracţia industrială la Pecica, Turnu
şi Sânpetrul German.
Un alt domeniu de prelucrare a resurselor minerale, renumit până
în zilele noastre, l-a constituit exploatarea şi prelucrarea calcarelor şi a
marmorei. Tradiţionalele varniţe au supravieţuit până în zilele noastre la
Troaş (în Munţii Zărandului) etc. Asemenea cuptoare de var au mai
existat până aproape de zilele noastre la Căprioara, Lalaşinţ, Varniţa,
Lipova, Cladova, Cuvin, Galşa, Măderat, Agriş, Arăneag, Camna, Almaş,
Groşii Noi, Musteşti, Iacobini şi Moneasa. În schimb, cuptoare moderne
de ardere a pietrei de var au funcţionat la Agriş, Moneasa, Troaş şi Radna
(azi Lipova) până la sfârşitul secolului al XIX-lea. Calcarul cenuşiu din
hotarul satului Brazii a fost extras şi folosit pentru producerea cimentului
în fabrica de acolo şi mai apoi, transportat pe o cale ferată îngustă până la
fabrica de la Gurahonţ până după marea criză economică mondială.În
ultimele decenii ale secolului al XIX-lea luau fiinţă în Arad şi Lipova
câte o fabrică de produse pe bază de ciment. În 1927, fabrica de ciment
din Arad produsese 12.610 tone. În anii 1942-1943 produceau beton fraţii
Rossi în Arad şi Waritz Francisc la Pâncota. La Pecica funcţionau chiar şi
în 1949 două fabrici de ciment. Construcţia blocurilor de locuinţe a
generat Întreprinderea de prefabricate din beton de la Arad.
O varietate de calcar şi marnă, conţinând ceriţi fosili, la poalele
dealului Pleşa (declarat rezervaţie botanică şi forestieră), lângă halta de
cale ferată Paulian (a satului Livada), a cunoscut o extracţie relativ
modestă la sfârşitul secolului al XIX-lea pentru construirea gărilor şi
cantoanelor de pe linia ferată Sebiş-Gurahonţ. Calcarele triasice de la
Groşi şi Tălagiu erau puse în folosinţă de către “Industria de var şi lemne
din Aleşd S.A.” la Uzina de la Vârfurile. Solitară, cariera de piatră de
var de lângă satul Lalaşinţ continuă să fie exploatată industrial şi astăzi.
Transportul calcarului este rentabilizat prin folosirea funicularului peste
Mureş la fabrica de var de la Bârzava.
Fineţea şi frumuseţea marmorei roşii (o varietate a calcarului
triasic) extrasă la Moneasa i-a răspândit numele la mari depărtări. Linia
ferată îngustă dintre carieră şi locul de prelucrare de la Sebiş a funcţionat
din anul 1892 până aproape de 1970. Marmora albă de la Căprioara (un
calcar jurasic) a început să fie extrasă industrial după 1960.
Gresia calcaroasă de nuanţă închisă, numită piatră de Milova, a
fost folosită în trecut drept piatră de mormânt, apoi ca piatră de blocaj
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pentru malurile Mureşului. Gresiile de diferite culori de la Odvoş şi
Conop, exploatate de către antreprenori particulari, au fost folosite până
la sfârşitul secolului al XIX-lea pentru decorarea fundaţiei de la faţada
clădirilor.
Granitul şi andezitul - ca piatră de construcţie şi criblură - au fost
preferate de pe la sfârşitul veacului al XIX-lea, fiind extrase din carierele
de la Păuliş, Baraţca, Şoimoş, Bătuţa (pe cursul Mureşului), Mocrea,
Prăjeşti (azi Sebiş) şi Vârfurile. După anul 1941 ele au trecut în
proprietatea statului. Carierele de dimensiuni modeste, numeroase, au
constituit proprietatea comunităţii săteşti respective.
Pietrişurile naturale au fost iniţial extrase în cantităţi mari din
albia râului Mureş începând de la sfârşitul secolului al XVIII-lea (la
Lipova, Radna, Păuliş şi Arad). Mult mai târziu au fost extrase nisipul şi
pietrişurile din depozitele teraselor aluvionare la Ghioroc şi Zimandul
Nou. Balastiera de la Ghioroc, iniţiată de către Taussig Adalbert în anul
1934, funcţionează şi astăzi, mult extinsă.
Depozitele de argilă albă de la Dud, conţinând fosile din epoca
cretacică, erau de multă vreme cunoscute de către olarii de pe cursurile
Mureşului şi Crişului Alb. Comunele Dud şi Tauţ arendaseră şi
rearendaseră locul de exploatare. Primii arendaşi care au pus în titulatura
firmei lor numele ştiinţific al acestei argile, între anii 1944-1945,
aparţineau de “Exploatarea de pământ DIATOMIT S.A. Minieră S.A.R.
Bucureşti-Dud”. Între timp, firma bucureşteană “Fraţii Wurm S.A.”
inauguraseră “Expoatarea de pământ Cariera Minişul de Sus” între anii
1942-1945. Actuala exploatare produce patru calităţi de diatomită.
Amplasarea tradiţionalelor cuptoare de ars cărămizile cât a celei
mai vechi fabrici de cărămizi, aparţinătoare de Primăria oraşului cameral
Arad, trebuie căutată în apropierea pădurii Ceala şi în proximitatea râului
Mureş, ambele constituindu-se drept surse de lemne pentru cuptoare. În
răstimpul unui an şi jumătate (1807-1808) această fabrică produsese
peste 863.000 de cărămizi arse şi nearse pentru construcţii şi cărămizi
pentru foc (refractare). Producţia ei de ţiglă era modestă. Ea devenea în
1870 “Societatea pe acţiuni arădană pentru calea ferată publică şi fabrică
de cărămizi”. A fost singura supravieţuitoare pe teritoriul municipiului
nostru. Hornul ei înalt şi mai puţin construcţiile aferente se văd şi astăzi
între pădurea Ceala şi municipiul Arad, demne de un muzeu industrial în
aer liber.
În oraş începuse să funcţioneze o făbricuţă de cahle, întemeiată în
prima jumătate a secolului al XIX-lea de către Franz Bittner. În 1921
fabricanţii de cahle şi alte produse ceramice ajunseseră la un număr de
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opt patroni. Între aceştia se remarca “Faianţa” – înfiinţată în 1920 sub
patronatul firmei lui Szilágyi & Co. – prin producţia de sobe de teracotă
şi cărămizi refractare.
În afara oraşului Arad, fabrica de la Gurahonţ produsese de la
sfârşitul secolului al XIX-lea, pe lângă ceramit, cărămizi şi ţigle. Cererea
crescândă de cărămidă şi ţiglă a determinat apariţia în oraşul Arad, până
în anul 1913 a următoarelor fabrici: în zona industrială din nordul
municipiul Arad - două fabrici de cărămidă, pe stânga şi dreapta străzii
Câmpul Liniştii; o a treia apariţie a constituit-o fabrica de cărămidă de pe
locul de astăzi al templului “Maranata”; cea de-a patra a fost fabrica de
cărămizi Röser (în bucla Mureşului, pe locul străzii Labirint). După
primul război mondial mai apărea pe locul de cărămidărie din sud-vestul
cartierului Bujac o astfel de fabrică. În timpul celui de-al doilea război
mondial, cât şi imediat după aceea, aceste făbricuţe au dispărut.
Pe teritoriul actual al judeţului Arad apăruseră între timp noi
fabrici de cărămidă (şi ţiglă) pe malul stâng al Mureşului (în fostul judeţ
Timiş): la Lipova (unde existau patru unităţi de producţie în anul 1929,
dar în scurtă vreme au fost eliminate din concurenţă de către fabrica
“Bohn” de la Jimbolia, deşi argila de pe văile Lipovei era de calitate
superioară); la Fântânele (înfiinţată înainte de 1900, a continuat să
funcţioneze şi în prezent, cu micile întreruperi în intervalele anilor 19491950 şi 1989-2000); la nord de Mureş: la Sântana (înfiinţată în 1922, a
devenit una din cele mai productive până în zilele noastre); la Bârsa
(profilată şi pe ţigle; activă din 1893 până astăzi); la Pecica (profilată, în
plus, pe cuptoare simple, din 1938); la Pâncota (1942) şi Ineu (1948).
Fabricarea de piese de teracotă pe baza argilei albe o întreprinsese
Illés Géza la Dud.
Primii care au prelucrat lemnul buştenilor aduşi cu pluta pe
Mureş în jos din Ardeal cât şi din Munţii Zărandului în prima jumătate a
secolului al XIX-lea au fost cei peste 20 de meşteri dogari, 10 dulgheri
(pentru case, ambarcaţiuni mari şi mici, mori plutitoare pe Mureş, etc),
60 tâmplari, 5 rotari şi 40 de comercianţi de lemne din oraşul Arad. Din
rândul acestora s-au selectat mai mulţi întreprinzători: un aromân, Kiro
Nicolici, înfiinţa o fierbătoare de potasă, în 1825, la Slatina de Mureş şi,
în 1851, la Pârneşti; alţi doi întreprinzători au trecut de la utilizarea forţei
apei, pentru tăierea lemnului adus la Arad, la cea a aburului. La sfârşitul
aceluiaşi secol continuau să existe două gatere cu abur în Arad. În
schimb, se înmulţiseră gaterele amplasate în preajma locului de
exploatare a pădurilor. Merită amintită efemera premieră de acest gen a
baronului Lo Presti, la Toc şi Ilteu, pe Mureş, datând din anul 1865.
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Fabrica de la Toc produsese mobilă curbată, furnir şi plăci vreme de
câţiva ani.
Pe teritoriul pădurilor statului, bisericii, moşierilor sau ale
comunităţilor săteşti se răspândise obţinerea mangalului (cărbunele de
lemn).
În materie de furnire exista un precedent în oraşul Arad,
întreprins de către Josef Weber. Odată cu noua legislaţie postpaşoptistă
de încurajare a industriei şi comerţului, iniţiată de către guvernul vienez,
se înmulţesc fabricile de mobilă din oraşul de reşedinţă judeţean.
Renumele fabricilor lui Lengyel, Reinhardt, Steigerwald, Verbos şi
Fleischer ajunsese să depăşească, la sfârşitul secolului al XIX-lea,
graniţele imperiului habsburgic.
În afara oraşului Arad, conţii Nádasdy şi Hunyadi de la Săvârşin
posedau şi ei un gater, fără a urma exemplul de la Toc. Ei au preferat să-l
concesioneze fabricanţilor Herschkovits şi Pollacsek. În schimb, prinţul
Sulkowski a preferat să-şi adapteze moara domenială de la Căsoaia (de
lângă Arăneag) la producerea de cherestea. La fel a procedat contele
Friedrich Wenckheim, construind pe domeniul său, la Donceni o fabrică
de cherestea. La Roşia (de Petriş) se găseau patru mori “domneşti”
pentru făină. La Slatina de Mureş exista o moară de făină şi un joagăr,
ambele ale “domnului de pământ” Întreprinzătorii particulari – noii
capitalişti – au demarat cu succes fabricarea de plăci pentru mobilier la
Vârfurile şi Hălmăgel, pe Crişul Alb. În scurtă vreme i-a urmat
Societatea pentru industrializarea lemnului de la Ineu, patronată de
Weitzer, profilată pe producerea de grinzi, scânduri, doage de
stejar,parchet, etc. “Societatea de cale ferată Arad-Cenad” înjghebase un
atelier pentru producţia de traverse. La Nadăş apărea fabrica de cherestea
a lui Grosz. La Ineu apăruse în 1870 fabrica “Mundus” – o apariţie
timpurie a mobilei curbate.
În Arad apăruseră între timp longevivele fabrici de mobilă
Bruckner (1882), Czeiler (1890), Lengyel (1891)ş.a. În aceeaşi perioadă
apăreau, la Pecica, “Prima Fabrică a Societăţii Comerciale de Plutărit din
Reghinul Săsesc” iar la Slatina de Mureş, “Fabrica de Cherestea Munk şi
Fiii”. În 1895 lua fiinţă o fabrică de butoaie la Lipova (a lui Weszely),
concurând cele patru fabrici de butoaie din Arad. În pragul secolului al
XX-lea apărea la Lipova o fabrică de cherestea (care a fost nevoită să-şi
reducă mult activitatea în 1931) şi una de mobilă de lux (a lui Kern).
Ceva mai târziu au apărut aici încă două fabrici de mobilă şi încă una de
butoaie (a lui Mairovitz).
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Extensia numerică a fabricilor de cherestea şi mobilier era fără
precedent. Ea a continuat până în preajma celui de-al doilea război
mondial. În Arad existau în1921 11 fabricanţi de mobilă, în 1936 – 12 iar
în 1943 – doar patru. Odată cu revirimentul viticulturii arădene (după
1929) se năştea în Arad fabrica de dopuri “Serderit”, numită ulterior
“Dop”.
În judeţ extinderea prelucrării primare a lemnului a cunoscut în
continuare, în perioada interbelică, o adevărată furoare. Până şi
cooperativele săteşti montane aveau secţii de muncă forestieră (la
Săvârşin, Lupeşti, Dezna). Pe valea Crişului Alb funcţionau următoarele
fabrici de cherestea: la Hălmagiu (“Uzina de lemn” de acolo funcţiona
din 1909; exista şi un atelier de dogărie); la Aciuţa, Gurahonţ, Sebiş,
Prăjeşti şi Bocsig. La nord de Mureş, fabrici de cherestea funcţionau la
Săvârşin, Vărădia (Baia), Bârzava, Păuliş (Baraţca), Ghioroc şi Pecica.
După 1949 ele au devenit, în cel mai bun caz, depozite de buşteni sau
secţii locale de tâmplărie. Singurele excepţii din judeţ care depăşiseră în
perioada interbelică această etapă primară erau fabrica de mobilă curbată
de la Pâncota, (cu secţiile sale de la Sebiş, Pecica şi Lipova), care a
reuşit să supravieţuiască până în prezent datorită acestui tip de mobilier şi
cea de mobilă de la Ineu (care a devenit secţie de tâmplărie a
Întreprinderii judeţene de industrie locală). După anul 1990, acestea se
zbat pentru supravieţuire.
Pe terenul Fabricii de Cherestea şi Parchete din Arad „Czeiler–
Kornis et Co”, înfiinţată în anul 1918, pe Calea 6 Vânători, în apropiere
de gara de cale ferată, a luat amploare după “naţionalizarea” din 1948,
producţia de cherestea, parchet şi plăci fibro-aglomerate pe baza
rumeguşului rezultat din procesul de prelucrare. Din considerente de
eficienţă, în vecinătatea acestei fabrici a fost înfiinţată, după 1960,
fabrica de mobilă. Fuziunea lor a născut un gigantic “Combinat de
Exploatare şi Industrializare a Lemnului” (pe Calea Aurel Vlaicu 14).
Peste două decenii se numea I.M.A.R. datorită, printre altele, unei
producţii, impresionantă prin tehnicitate şi valoare decorativă, care s-a
impus pe piaţa mondială până după anul 1989. Spaţiul acesteia s-a
restrâns mult în favoarea unui Mall, numit „Arad Palace” al fraţilor
Păunescu.
Dintre meşterii rotari şi fierari s-a desprins în anul 1857, la Arad,
unul care începea să fabrice căruţe şi alte vehicole. Fabrica de căruţe,
roţi şi obezi de lemn curbat de la Lipova (pe atunci în judeţul Timiş) îşi
înceta activitatea în 1931. Unul dintre ultimii fabricanţi de căruţe era în
1944, la Pecica, Ţăran Viorel.
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Existenţa unei fabrici de chibrituri, în Arad între anii 1848-1878,
a fost uitată. Concurenţa timişoreană şi-a adjudecat până la urmă
fabricarea lor, cu lemn din Munţii Zărandului.
Dacă în anul 1881, un singur fabricant de calapoade satisfăcea
cererea pieţei, în schimb, în 1921 funcţionau patru astfel de făbricuţe. În
1936 mai rămăsese în picioare Stiasny S.A. în cartierul Pârneava. După
câteva tribulaţii, maşinile pentru executat calapoade, tocuri şi glencuri de
aici au fost mutate în anul 1948 în incinta fostei fabrici de încălţăminte
“Gloria” de pe str. Căpitan Ignat nr.9. În urma comasării celor două
fabrici s-a născut Fabrica de încălţăminte şi calapoade “Libertatea”. În
anul 1960 a început mutarea ei în cartierul Sânicolaul Mic, lângă gara de
cale ferată Aradul Nou, pe str. Flacăra nr. 17. După 1989 îşi înceta
producţia.
Prelucrarea fibrelor vegetale şi de origine animală din satele
noastre a fost luată în considerare începând din anii 1894-1896 drept o
fază arhaică a industriei casnice aşa cum era percepută ea în Occident.
Meritul îi revenea avocatului arădean Edvi-Illés László, care sesizase
această diferenţă de percepţie de până atunci. Înainte cu 100 de ani, în
1785, comitele suprem al comitatului Arad atrăsese în van atenţia stărilor
nobiliare locale asupra întemeierii unei fabrici de postav (Márki, II), dată
fiind abundenţa lânii în mediul sătesc. Se pare că apelul său n-a rămas
fără efect deoarece în anul 1793 apărea la Arad un atelier de confecţii de
lână, iar fabrica de postav a lui Klein demara în 1838. Numărul
meşterilor ţesători – incluzând aici fabrica de mătase de la Sântana
(1792-1849), ţesătoria de mătase de la Semlac (din 1851 până la decesul
contelui Hadik Gusztáv, în 1873) şi ţesătoria mecanică a lui Spiroch (din
1867) – a crescut până în deceniul al şaptelea al secolului al XIX-lea,
moment după care concurenţa ţesăturilor şi confecţiilor din Apus i-a
ruinat pe toţi aceştia, cu o singură excepţie: fabrica de tricotaje de lână a
lui Iosef Spiroch.
La începutul anului 1870 existau în oraşul Arad 430 de astfel de
întreprinzători independenţi, având 463 de muncitori, calfe şi ucenici. În
restul teritoriului comitatens (fără pretura Hălmagiului, anexată în anul
1876) existau 379 de meşteri sau patroni, având 232 de muncitori, calfe
şi ucenici. După 1870 a apărut în municipiul Arad o fabrică de mătase
artificială. Cea de mătase, a lui Schwartz, din piaţa Avram Iancu 18
demara în perioada interbelică, asociindu-şi-l, după 1940, pe Pocioianu.
Revirimentul industrial textil modern avea loc în municipiul Arad
începând din anul 1911, odată cu activitatea filaturii (prevăzută cu
22.500 de fuse) şi a ţesătoriei (dotată cu 300 de războaie de ţesut
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automate). Îndrăzneala fabricantului de extracţie germano-franceză, pe
nume Jean Haeffele, din localitatea Gebweiler, a prins teren la Arad în
1909 prin întemeierea “Fabricii de textile S.A.Arad”. Unul dintre
principalii fondatori, baronul Adolf Neuman junior a adus, printre altele,
personal tehnic calificat – boemi germani din Munţii Sudeţi – pentru
montarea şi întreţinerea noilor utilaje, între altele ţesătoria fină (tip
Jaquard). În 1914 a fost înfiinţată albitoria şi vopsitoria. În perioada
interbelică această fabrică era singura care utiliza imprimarea mecanică.
În 1926 se înfiinţa ţesătoria de bumbac “TEBA”, care după anul 1948 şia diversificat mult producţia.
Fabrica de prelucrare a cânepii, de la Iratoş, a fost înfiinţată de
către moşierul de la Săvârşin, contele Nádasdy (în cea de-a doua jumătate
a secolului al XIX-lea). Nu a avut, însă longevitatea celei de la Nădlac.
Specializarea în produse de cânepă, in şi iută a făcut-o în anii ’30 firma
Carol B. Reich.
Fabricarea articolelor împletite şi a tricotajelor de bumbac,
începând din anul 1918, prin înfiinţarea întreprinderii “FITA” nu mai era
monopolul fabricilor Reismann şi Ratz. Fabrica de aţă “Aurora”
producea, printre altele, aţă pentru tricotaj. În scurtă vreme a fost
concurată de “Industria Cucirini, Pisa”, care a reapărut în Arad la
începutul anului 2002, sub forma unui magazin de vânzare în piaţa Gării.
În 1936 existau 16 fabrici de textile şi tricotaje, fără a le mai
socoti pe cele 12 ateliere de ţesătorie. În teritoriul judeţean apărea la
Zăbrani ţesătoria mecanică “Relatex”.
În oraş existau prin 1860 trei postăvării. Pălărierii – care asmblau
fetrul pentru obţinerea produsului finit, s-au simţit concuraţi de fabrica
de pălării, creată în 1914. După război n-a mai rezistat mult timp, fiind
concuraţi, în plus, de fabrica de berete şi şepci “Nor-Coc”. Până la urmă
au supravieţuit doar pălărierii.
Baticurile fine şi năframele erau produse de către patronii asociaţi
Gelsinger şi Neumann.
Fabrica de vatelină – cea mai mare din ţară – devenea în 1940
“Industria vatelinei”S.A.
Firma “Fraţii Stern” (începând din 1923) era profilată pe ciorapi.
După prăbuşirea fabricii de ciorapi “Silvia”, a apărut “Ideal” în 1929. Iar
în 1937 apărea “Nova – Fabrică de ciorapi şi industrie casnică” care o
elimina pe “Sitex”. Comasarea lor în 1940 năştea “Industria Română de
ciorapi S.A. (I.R.C.A.)”. Au trebuit să treacă patru decenii ca să apară o
fabrică de ciorapi la Ineu, cu capital francez. Anuarul industriei şi
comerţului din Arad pentru anul 1943 consemna şi o fabrică de ţesătorii
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metalice (a “Fraţilor Fischer”). După război, plasele de sârmă au devenit
apanajul timişorenilor.
Nu lipseau fabricile de site (patru întreprinderi mari şi cinci mai
mici), perii şi bidinele (trei în Arad şi una la Pâncota), funii şi sfori (şapte
în Arad).
În privinţa confecţionării îmbrăcăminţii, manufacturile din Apus
i-au concurat în permanenţă pe croitori şi sumănari. Fapt care explică
modesta producţie de confecţii ale fabricilor textile de până la 1948. O
excepţie a constituit-o fabrica de corsete, care făcuse faţă în secolul al
XIX-lea produselor venite din Austria. Crearea cooperaţiei
meşteşugăreşti după 1948 a dus la înfiinţarea “ARTEX”-ului (cu o
producţie de serie mică). În 1959 ea se transforma în “Fabrica de
confecţii” (str.Liviu Rebreanu 86). La Lipova, în cartierul Şoimoş apărea
în 1993 “SC Şoimoş Prod Impex SRL” profilată pe confecţii şi
panificaţie. În ultimul deceniu investiţia de capital din afara ţării, printre
altele, în domeniul confecţiilor de serie mică a proliferat nu numai în
judeţul nostru ci şi în toată ţara.
Folosirea paielor pentru fabricarea unei hârtii de calitate
inferioară o întreprindea, la sfârşitul anului 1895, Pollák Frigyes, în Arad,
pentru aprovizionarea marilor fabrici de hârtie. În 1926, pe locul ei îşi
începea activitatea fabrica de zahăr. Nici fabrica de celuloză din Arad n-a
rezistat multă vreme după 1918. Inginerul Traian Trimbiţioni, în 1938,
regreta desfiinţarea fabricii de hârtie din paie.
Cele trei fabrici de cutii din 1921 s-au înmulţit cu încă una în
1936. După 1948 fabricarea cutiilor de carton revenea “Cooperativei
Vremuri Noi”. Fabrica de lăzi de lemn continua să existe în anul 1921.
“Tehnica” fabricării lor s-a răspândit după 1948 foarte mult, servind,
printre altele, exportului la Vama Arad şi Curtici.
Prelucrarea pieilor de animale pentru încălţăminte şi curele
cunoscuse etapa preindustrială în oraşele Arad, Sântana, Pâncota, Pecica,
Nădlac, Lipova, Ghioroc, Vinga etc. În 1840, Wilhelm Winkler obţinea
privilegiul de “fabrică” în Arad, extinzând abatorul cu tăbăcăria de pe
malul Mureşului şi transformându-le într-o veritabilă fabrică de piele. A
rezistat până la criza din 1873 după care a încercat s-o revigoreze într-o
formă ceva mai modestă, însă fără prea mult succes. În 1886 Friedrich
Eckstein încerca să demareze producţia vechii fabrici a lui Winkler dar
un incendiu i-a întrerupt definitiv pregătirile.
Firma Gorzo şi asociaţii săi a pus bazele primei fabrici de pantofi
din Arad în anul 1890, angajând peste 30 de meşteri ruinaţi. Nu ar fi
rezistat concurenţei din Apus dacă nu ar fi primit comenzi publice. În
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perioada interbelică existau cinci fabricanţi de ghete şi pantofi.
Activitatea interbelică a fabricii de încălţăminte din Arad a familiei
Goron, dispunând de o veche tradiţie meşteşugărească de-alungul a peste
patru generaţii, a fost de scurtă durată. Fabrica de piele “Rotor” din
Pâncota a rezistat până în 1948. Ceva mai viabilă a fost fabrica de
încălţăminte “Gloria”, care a stat la baza fabricii “Libertatea”,de lângă
gara C.F.R. Aradul Nou. Adaptarea la produsele concurenţiale din
Occident a fost destul de dificilă de fiecare dată. După 1989, în schimb,
s-a văzut că fabricile mici de încălţăminte locale, având comenzi de
prototipuri impuse din străinătate, au captat mâna de lucru disponibilă de
la Întreprinderea “Libertatea”. Cazuri similare au avut loc în domeniul
textil şi al confecţiilor.
Industria alimentară, spre deosebire de cea a prelucrării fibrelor,
a cunoscut în liniile ei mari un “crescendo” constant. În anul 1700, în
perimetrul vechii cetăţi a Aradului era fabricată pentru nevoile militarilor
şi civililor instalaţi aici, berea. Curând i-a urmat o alta la Şimand, până în
anul 1805, moment după care Oficiul Cameral a construit una la
Chişineu.
În oraş, în 1781, funcţionau două “fierbători” de mare capacitate,
una în interiorul noii cetăţi bastionare iar cealaltă în centru. Ultima a fost
mutată în cartierul Şega (în anul 1850), în bucla cea mai nordică a
canalului Mureşul-Mort (închisă spre sfârşitul secolului al XIX-lea).
Cea din Aradul Nou a fost înfiinţată în 1762, odată cu începerea
lucrărilor la noua cetate bastionară din bucla Mureşului. Cea din Şega a
fost închiriată de către Primăria oraşului Arad, după anul 1850,
arendaşilor asociaţi Epstein & Deutsch.
Unul dintre membrii familiei Deutsch se afla printre iniţiatorii
Reuniunii izraelite pentru părtinirea industriei şi economiei agrare din
Arad şi a filialei arădene a Camerei pentru comerţ şi industrie din
Oradea.
Comercianţii, industriaşii posesori ai unor ateliere modeste cât şi
fabricanţii locali erau conştienţi de pericolul concurenţei produselor
fabricate sau manufacturate din Apus. De aceea s-au străduit să înfiinţeze
la Arad o Cameră pentru comerţ şi industrie de sine stătătoare. Ea a luat
fiinţă în 1871.
Fabrica de bere din Aradul Nou, întemeiată la sfârşitul secolului
al XVIII-lea de către prinţul Zielinski, a supravieţuit – cu preţul
transformării ei într-o secţie a “Indagrarei”, situată în vechiul cartier
Poltura al Aradului – prin mutarea ei parţială, în 1951, în incinta Fabricii
de spirt şi drojdie “Indagrara”, lângă actuala fabrică de bere locală (Brau
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Union). Fraţii Neuman obţinuseră licenţa de “Brauhaus” în 1849. În
teritoriul judeţean, ele apăreau la Munar (aparţinând de mănăstirea
Bezdin), Şiria (1848), Şimand, Pâncota (1852), Zărand, Petriş(?) şi
Lipova (1870). Ultima, numită “Sfântul Gheorghe”-Societate pe Acţiuni,
a fost cumpărată de către fabrica de bere “Timişoreana” în 1922, în
pofida faptului că apa de izvor a celei din Lipova îi dusese renumele până
departe, la Deva cât şi în bazinul carbonifer al Văii Jiului.
Cele peste 40 de mici distilerii de spirt existente la 1848 au fost
surclasate de fabricile de spirt, acţionate de forţa mecanică a aburului,
apărute în ordine cronologică la Munar, Chişineu (apărută în 1837, pe
domeniul arhiducelui Iosif de Habsburg), la Pâncota (1847; pe domeniul
prinţului Sulkovsky), la Cermei (datorită iniţiativei moşierului Iosef von
Fascho, în 1848), la Arad (Ignaz Herrl, în 1848), la Mocrea (Paul
Steinitzer, în 1849/1850), la Bocsig ( Nikolaus von László, în 1850), la
Şicula (Péter von Atzél, în 1850/1851), la Arad (Fraţii Neuman, în 1851
şi Wolf Steinitzer, în 1852), la Sântana Veche /recte Comlăuş/ (Moritz
Werner, în 1852), la Berechiu (prinţul Sulkovsky, în 1852), la Micălaca
(“Spiritus Fabrique” a lui Isak Berger, iniţiată la o dată neprecizată), la
Mânerău (Iulius von Urbán, “restaurată” în 1855), la Utviniş (a prinţului
Zielinsky, moştenit de ginerele său Nopcea, la rândul său moştenit de
către ginerele Pallavicini, în intervalul anilor 1859-1948, cu o pauză între
1878-1884) şi, în fine, la Gurahonţ. Cu excepţia fabricii Neuman (singura
care a supravieţuit etatizării din 1948) şi cea a prinţului Zielinsky, toate
au dispărut treptat, începând cu anii de secetă de după 1870. Cei care
produceau o gamă largă de băuturi alcoolice au rezistat mai mult pe piaţa
din secolul al XIX-lea. Astfel, Martin Deutsch începuse să producă, din
1856, lichior. La Apateu apăruse o fabrică de lichior şi ţuică (în 1863).
Fabricantul de lichior de la Buteni nu primise “privilegiul” de fabrică.
Cel de la Şimand îşi începuse aactivitatea în aceeaşi perioadă. După anul
1867 au mai apărut şi alţi fabricanţi de spirt: Moritz Weiss în Arad, un
fabricant la Pecica şi Adolf Wauer la Iosăşel. Fabricanţii de rom au
apărut întâi la Arad (în 1894 existau deja doi, care produceau şi lichior).
În 1921, pe lângă cei 10 fabricanţi principali de rom şi lichior mai existau
în Arad şapte producători mai mici. În schimb, fabricanţii de coniac au
apărut în Podgoria Aradului, la Şiria, după 1870, cu participarea
francezului Marti şi a firmei Dephanis et Co. În 1921 existau deja cinci
fabricanţi de coniac, de sine stătători, numai în oraşul Arad. Exista şi o
sucursală în Arad a firmei “Chateau Saint Paul S.A.”, în piaţa Avram
Iancu 16, care producea “rom, lichior, coniac, ţuică de prune, tescovină şi
rachiu de drojdie”. În 1938 funcţionau pe întregul teritoriu judeţean
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(incluzând şi plasa Aradul Nou) trei fabrici de spirt, una de spirt de vin,
trei de coniac şi lichioruri (între care se remarca fabrica Zwack S.A. de
pe str. M.V.Stănescu 1, mai ales prin “întăritorul de stomac cu renume
mondial, UNICUM”). În timpul războiului mai apăruse fabrica lui Miron
Belea, în piaţa Liceului nr. 1.
Fabricarea oţetului alimentar începuse din 1837 la Chişineu (azi
Chişineu-Criş).
Numărul fabricilor de oţet a crescut de la patru, în perioada 18811895, la şapte în 1921, pe teritoriul oraşului Arad.
Fabrica de oţet de la Lipova, înfiinţată la începutul veacului al
XX-lea, nu a rezistat concurenţei noii fabrici de la Reşiţa. Camerele de
comerţ şi industrie au reuşit nu fără greutate să impună eliminarea din
alimentaţie a oţetului obţinut prin distilarea uscată a lemnului, dăunător
sănătăţii. Numărul acestor fabrici s-a restrâns treptat la două până în anul
1943. Fabrica “Acetum” (de pe Calea Dorobanţilor 14) a supravieţuit
după etatizare, funcţionând până aproape de zilele noastre.
Micul fabricant de muştar Ludovic Kleber din Arad, participa în
1862 la expoziţia de la Londra.
Prelucrarea uscată a legumelor a fost iniţiată în 1941 de către
Societatea Anonimă Horticultura, în cartierul Aradul Nou, lângă gara de
acolo, pentru aprovizionarea militarilor de pe fronturi. De-abia la 1
octombrie 1942 intra în funcţiune. După terminarea războiului mondial în
anul 1945, singurul produs finit îl constituia, în 1948, varza murată. În
1950, fabrica numită «Refacerea» începuse să producă din nou
concentrate de legume şi fructe. În 1951 îşi începea producţia de
conserve de legume, fructe şi muştar.
Cantităţile de ulei comestibil, obţinut pe cale meşteşugului
tradiţional, au devenit la un moment dat insuficiente pe piaţă. În 1852
funcţionau în Arad două fabrici de ulei, una pe strada Capelei (numită
ulterior Ioan Calvin, apoi Vârful cu Dor) a lui Rosenzweig şi Reiter iar
cealaltă pe Calea Radnei, a lui Kronberger. Aceasta producea şi uleiuri
minerale, ulei de in şi ulei de lampă. Numărul fabricilor a rămas constant
până la sfârşitul secolului al XIX-lea. În 1921 existau patru asemenea
fabrici. Mai târziu le-au luat locul instalaţiile de presat uleiul comestibil.
Manufacturile de prelucrare a tutunului din Arad funcţionau de la
sfârşitul secolului al XVIII-lea. Depozitele de fermentaţie create de
bancherul aromân, baronul Sina din Viena au constituit, printre altele, un
motiv pentru alegerea sa drept cetăţean de onoare al oraşului Arad. După
1850, introducându-se monopolul asupra tutunului, Depozitul regal
cameral de tutun (situat pe locul “Maranatei” de astăzi) devenea renumit
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pentru introducerea în premieră, a unei metode eficiente de uscare a
frunzelor – bazată pe experienţe olandeze şi germane – începând din anul
1860. La scurtă vreme, depozitul a fost mutat dincolo de gara de cale
ferată a oraşului Arad, pe teritoriul actualului cartier Grădişte, fiind mult
mărit. În 1948 a început construirea Fabricii de fermentare industrială a
tutunului. Este în funcţiune şi astăzi. De-abia din 1993 a început să
funcţioneze în oraş o fabrică de ţigări pe Calea 6 Vânători, lângă
“Feroneria”. Existenţa ei a fost efemeră.
Dacă numărul morilor plutitoare pe Mureş era modest la
începutul stăpânirii habsburgice, în 1863 el atingea un număr maxim
(145). Renumele făinii sale fine (“Mund-Mehl” sau “láng-liszt”) ajungea
până în Occident. Construirea între anii 1833-1840 a celor 16 mori
sistematice de-alungul canalului “Palatinul Iosif de Habsburg” – a cărui
apă era adusă din Crişul Alb, curgând în pantă de la Buteni până la
Socodor – cât şi apariţia morilor cu abur după 1852, toate acestea au
venit în întâmpinarea ofertei crescânde de cereale.
Prima moară cu abur din Arad (a comerciantului de lemne
Traytler), suferind un incendiu, şi-a reluat activitatea împreună cu gaterul
în ianuarie 1863. Dar era deja concurat de către “Fraţii Neuman”. Aceştia
şi-au instalat în 1885 un volant de dimensiuni impresionante cu scopul de
a produce abur pentru distilerie şi moară. El a fost demontat în anul 2005.
Cele şase mori de mică capacitate existente în oraş, în 1857, s-au
văzut nevoite să-şi închidă treptat porţile. În teritoriul judeţean, iniţial au
funcţionat mori cu abur la Buteni, Ghioroc, Utviniş şi Semlac. Apoi au
apărut, pe rând, la Pecica, Iratoş, Şiria, Cermei, Berechiu, Şepreuş, Bârsa,
Pădureni, Pâncota, Ineu şi Sântana. În 1886 numărul lor înregistrase o
creştere de 2,5 ori.
Fabricile de bomboane şi biscuiţi s-au înmulţit de la două la cinci,
în oraş, între 1890-1940. La Vinga apăruseră renumitele bomboane de
ciocolată marca “Vinga”, perpetuată mulţi ani după război.
În 1787 a existat un început de fabricare a săpunului lichid şi a
cremelor, avizat de medicul comitatens. Însă nu a găsit înţelegere la
Consiliul Locotenenţial de la Buda. În 1914 deja existau 3 producători de
cosmetice (săpun etc). În 1943 erau şapte. Firma “Baeder” devenise
renumită pentru săpunurile sale parfumate dar în timpul celui de-al doilea
război mondial a dispărut.
Industria chimică începuse timid cu un atelier care producea
vopsele şi lacuri (în 1840) şi cu un fabricant de cerneală şi pene de scris.
Tradiţia a fost amplificată atât de mult încât după 1918 existau 14
producători. Dintre aceştia se detaşa firma “Polycrom S.A.”, care livra
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pigmenţi minerali, firnisuri şi lacuri. Coaforul Iulius Schwellengraber a
produs în 1845 “apa de Arad” similară apei de colonie (de Köln), însă ea
a ieşit repede din modă. Cei opt fabricanţi de clei şi amidon, în 1855, sau redus în 1881 la doi fabricanţi de amidon şi unul de clei, datorită
apariţiei fabricii de amidon acţionată de abur, în 1869. În 1895 ea îşi
înceta producţia datorită războiului vamal cu regatul României.
Între 1869-1889 farmacistul Rozsnyai Mátyás a produs 7.000.000
tablete îndulcite de chinină. Farmaciştii din Pâncota şi Curtici produceau
pentru vânzare, printre altele, în cantităţi mari, tifoane imprimate cu
adezivi şi dezinfectante. Dobiaschi Iosif începuse să fabrice haloxilina
(un exploziv) în 1860, la Arad, reuşind să satisfacă cererea în creştere; în
1890 introducea o linie de producţie a fitilelor detonatoare. După 1918
îşi sista producţia.
Despre cele trei fabrici care produceau, la mijlocul secolului al
XIX-lea, unsoare pentru căruţe informaţiile sunt puţine.
Nu cunoaştem câţi ani a funcţionat fabrica de îngrăşăminte
chimice, apărută la începutul anilor ’80 ai secolului al XIX-lea.
În 1869, pe str. Mucius Scaevola, a început producerea gazului de
iluminat, care a fost preluată în 1895 de către “Société anonyme
d’éclairage du centre” cu sediul la Bruxelles. Preluată de Uzinele
Comunale, a supravieţuit crizei economice (1929-1933) producând şi
ghiaţă.
În anul 1892 se construise la Slatina de Mureş o fabrică pentru
distilarea rumeguşului de lemn. Amoniacul, gudronul, alcoolul metilic
etc obţinute aici erau exportate în proporţie de 75 %. Ulterior, după 1918
au apărut pe calea Aurel Vlaicu fabrici de gaz benoid, oxigen şi carbid.
Prima încercare de producere a apei gazoase – numită pe atunci
sodă, de la “Soda Wasser” – din 1806, la Sebiş, a avut o viaţă scurtă.
Între 1868-1881 au apărut trei fabrici de apă gazoasă (sifon). Prima, din
Arad, a lui Brammer şi Roth oferea şi “suc proaspăt de smeură şi
lămâie”. În 192l, în oraş, erau şapte fabricanţi. În 1936 rămăseseră trei,
plus alţii trei care îmbuteliau apa minerală medicinală. Îmbutelierea apei
minerale de la Băile Lipova a început în anul 1928, bucurându-se de o
medaliere în anii `30.
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Despărţirea dintre comunităţile românească şi sârbească de
la Nădlac
Gabriela Adina Marco
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
1. Despărţirea dintre comunităţile românească şi sârbească.
După unirea ortodocşilor transilvăneni cu Biserica Romei la
cumpăna veacurilor al XVII-lea şi al XVIII-lea, cei rămaşi la credinţa
străbună au trecut sub jurisdicţia mitropolitului ortodox sârb de la
Karlowitz 1. Chiar din acei ani ortodocşii români au încercat să se desprindă
de ierarhia sârbească. Prin punerea ortodocşilor români sub jurisdicţie sârbă,
oficialităţile din Imperiul Habsburgic urmăreau deznaţionalizarea celei mai
numeroase etnii din Transilvania. Acest act a avut repercusiuni asupra
comunităţilor din punct de vedere moral-religios. Slujbele sfinte erau
integral în limba slavonă, nu numai în localităţile cu populaţie sârbă, iar
Biserica străbună românească nu avea conducere naţională.
În zona Nădlacului fricţiunile dintre români şi sârbi apar pe la
mijlocul secolului al XIX-lea, situaţie de care au profitat adepţii Unirii cu
Biserica Romei. La mijlocul secolului al XIX-lea (1847) la Nădlac începe
propaganda greco-catolică. Propagandiştii catolici au speculat momentele
din istorie când situaţia socială sau economică era la extrema de jos. Anul
1847 şi cei anteriori, în părţile vestice ale actualului judeţ Arad, au fost slabi
din punct de vedere al roadelor 2. Date referitoare la situaţia materială a
Nădlacului la mijlocul veacului al XIX-lea le aflăm din însemnările făcute
pe cartea Adunarea cazaniilor, care a fost publicată la Viena în anul 1793 şi
care a fost donată de nădlăcani parohiei ortodoxe române din Galşa. Astăzi
cartea se păstrează la muzeul de artă bisericească de la Mănăstirea AradGai 3. Iată ce stă scris pe carte:
„În anul 1840 au începutu a ninge în 20-lea octombrie şi au ţinut
neaua până în 2 zile martie [1]841.

1

Teodor V. Damşa, Biserica greco-catolică din România în perspectivă istorică,
Timişoara, 1994.
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Gh. Ciuhandu, Propaganda catolică-maghiară de la Macău în coasta diecezei ortodoxe a
Aradului (1815-1864), Edit. Autorului, Tipografia Diecezană, Arad, 1926, p. 18.
3
F. Dudaş, Memoria vechilor cărţi româneşti. Însemnări de demult, Oradea, 1990, pp. 330331.
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[1]841, în săptămâna nainte de Florii, aşa a crescut apa Murăşului de
mare cât de au scăpat orăşenii de vărsare[a] ei şi de înecarea [a] tot oraşul şi
aşa într-acest an s-or rădicat dolmele. În larma aceia s-or spart şi un clopot
de la biserică. În anul acesta mulţi feciori căzând soartea pe ei s-or mers
întră cătănie. Scumpete de bucate: grăul cu 16 fl., orzul cu 7. Pe la Rusalii sor hărănit marhăle la câmp.
[1]842: În anul acesta au fost bucate multe aşa cât era grâul cu 4 fl.
v. Înainte cu o zi de Sf. Procopie aşa vânt mare fără ploaie au fost de (...)
orzu[l] iar s-au îmburdat, făcând mare pagubă (...).
[1]843 (...) în luna lui noiemvrie, de la casa oraşului până la
amândouă bisericile, Şandor Flore birău fiind, au pus pălănci de brad pe
uliţă ca să umble oamenii pe ele”.
Din cauza situaţiei materiale destul de precare, „stolele” cerute de
stat şi preoţi au fost considerate de credincioşi ca fiind cam mari. La data de
24 februarie 1847 se trimite o jalbă la Oradea cu plângeri contra birurilor
apăsătoare 4. În plângere se precizează şi faptul că preotul greco-catolic de la
Igriş, Ioan Creţu, a semănat „sămânţa întru norodul nostru prin unele cărţi
hulitoare de legea noastră” ademenind credincioşii ortodocşi că „de se vor
uni nu vor da bir”. O nouă jalbă este adresată episcopului din Oradea la data
de 12 martie 1847, în care nădlăcanii se plâng de dările mari şi de faptul că
preoţii ortodocşi nu ţin predici. În acel an un număr de 625 de suflete cer să
fie primiţi în rândurile greco-catolicilor.
Alternativa facilă ce s-a arătat ortodocşilor a atras pe mulţi
nădlăcani, în special pe cei mai săraci, bucuroşi că nu vor mai trebui să
plătească atâtea dări. Alertaţi de perspectiva pierderii unui număr însemnat
de credincioşi în favoarea greco-catolicismului, preoţii ortodocşi de la
Nădlac au convocat o şedinţă a sinodului parohial la 21 februarie 1847 în
casa şcolii. În cadrul acelei întruniri s-a discutat despre posibilitatea scăderii
dărilor pentru biserică. Pentru a verifica cele aflate din jalba primită din
partea nădlăcanilor, episcopul Aradului Gherasim Raţ (1835-1850) hotărăşte
să trimită acolo o comisie formată din protopopul Aradului, Ioan Raţ,
protopopul de Şiria, Teodor Popovici, un asesor consistorial şi notarul
consistoriului 5. La Nădlac au găsit o stare destul de tensionată şi de
contradictorie 6. Comisia constată că, într-adevăr, preotul Petru Varga
percepe taxe mai mari decât cele stabilite de episcopie. O altă concluzie la
care a ajuns comisia este aceea că preoţii nădlăcani nu au o atitudine
4
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6
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potrivită faţă de popor, dând astfel naştere multor disensiuni. Deşi s-a dorit
insistent împăcarea credincioşilor cu păstorii lor sufleteşti, aceasta nu s-a
realizat. Însuşi preotul ortodox Petru Varga a ajutat la răspândirea ideilor
unioniste. Cei ce se plângeau de ceva erau trimişi de preotul ortodox să
ceară sfat preotului greco-catolic, tot el reclamând apoi la episcopie că la
data de 7/19 martie 1847 s-a sfinţit o casă care ţinea locul unui lăcaş de
închinăciune pentru adepţii noului cult.
După o cercetare amănunţită, comisia trimisă de la episcopia
arădeană îl găseşte vinovat pe preotul Petru Varga pentru că prin mărirea
stolelor a dat „prilej de uniaţie”. În consecinţă, în mai 1847 preotul ortodox
este sancţionat 7. Pentru a împiedica pierderea şi a altor credincioşi la data de
30 aprilie 1847 preoţii Petru Varga, George Şerban şi capelanul David Luţai
se obligă în faţa conducătorului oficiului parohial, preotul Mihail
Cervencovici că de acum înainte vor respecta cuantumul stolelor stabilit în
1775-1777 8.
O altă cauză a îmbrăţişării cultului greco-catolic de către ortodocşii
nădlăcani a fost limba liturgică. La Nădlac trăiau şi se rugau împreună
ortodocşi români şi sârbi. Prin lege şi tradiţie limba liturgică era cea
slavonă. Deşi în număr mic în comparaţie cu românii, sârbii doreau să
păstreze limba liturgică neschimbată. Românii majoritari doreau ca limba
folosită la slujbele religioase să fie cea română, deoarece mulţi nu
înţelegeau slavona. Din această cauză unii credincioşi îşi leapădă credinţa
strămoşească „ispovăduindu-se şi cuminecându-se la Creţu”, doar pentru că
acesta folosea limba română.
În aceeaşi perioadă au loc învrăjbiri între ortodocşi şi treceri la cultul
greco-catolic şi în alte localităţi învecinate Nădlacului 9: Cenad, Şeitin etc.,
toate având aceleaşi cauze. Alarmat, episcopul Gherasim Raţ îl înştiinţează
pe superiorul său de la Karlowitz despre aceste tulburări, rugându-l să
găsească cât mai rapid o soluţionare a problemelor ivite la vestul eparhiei
sale.
La data de 24 iunie 1847 ortodocşii din Nădlac trimit şi ei un
memoriu la Karlowitz prin care solicită: revenirea la normativul stolar din
1775-1777; preoţii să fie îndrumaţi a predica în limba română sau sârbă
proporţional cu ponderea etnică de la Nădlac; în proporţie cu numărul
caselor (48 sârbeşti şi 552 româneşti) şi tot potrivit cu proporţia etnică să se
reglementeze limba liturgică. Românii cer ca pentru cele 414 familii
7

Ibidem.
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9
Ibidem.
8
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româneşti cu case şi pământ să se ţină servicii religioase şi predici în limba
română timp de 8 săptămâni la rând, iar a noua săptămână slujbele să se facă
în sârbeşte pentru cele 48 de case ale sârbilor. De asemenea ortodocşii cer ca
lăcaşul de cult, ridicat între anii 1822-1829, să fie sfinţit de episcop fără nici
o taxă şi să se reducă cuantumul birului episcopesc 10. La data de 15 iulie
1847 ortodocşii români din Nădlac adresează o scrisoare episcopului din
Arad în care precizează că tulburările legate de limba liturgică continuă,
sârbii nefiind de acord cu cererile românilor. Consecinţa acestor proteste a
fost, într-un final, adoptarea limbii române ca limbă liturgică timp de 8
săptămâni, iar a noua se slujea în limba sârbă. Această situaţie a durat până
în anul 1872, când cele două comunităţi se despart în mod oficial.
În Transilvania lupta pentru o mitropolie ortodoxă română a luat
sfârşit la data de 25 decembrie 1864, când împăratul Franz Iosif a sancţionat
şi promulgat actul de despărţire a ortodocşilor români de cei sârbi, numindul pe Andrei Baron de Şaguna drept primul mitropolit ortodox român al
Ardealului 11. La Nădlac, dar şi în alte localităţi unde exista o comunitate
ortodoxă mixtă, românii şi sârbii au continuat să se roage împreună în
acelaşi lăcaş încă câţiva ani. Convieţuirea îndelungată împreună şi strânsele
legături familiale au determinat ca ruptura dintre cele două comunităţi să se
facă paşnic şi abia după opt ani de la despărţirea oficială.
Mitropolia sârbească de la Karlowitz, în colaborare cu delegaţia
românilor din Mitropolia Ardealului, au purtat negocieri privind despărţirea
celor două comunităţi ortodoxe din zona Banatului şi din celelalte regiuni
supuse Vienei. Protocolul a fost comunicat tuturor celor interesaţi la data de
19 iunie/1 iulie 187112. Aici sunt stipulate principiile despărţirii ierarhice
dintre comunităţile româneşti şi sârbeşti în „comunele mestecate”. Din
rândul „comunelor mestecate” fac parte acelea în care numărul locuitorilor
sârbi sau români trece de 100. În ceea ce priveşte cărţile de cult, comisiile
stabilesc ca cele scrise în limba slavonă să revină sârbilor, iar cele în limba
română să fie folosite în continuare de români. Celelalte obiecte de cult se
împart în mod egal sau în funcţie de proporţia credincioşilor. Unde nu se va
putea da „în natură” obiectele, se va plăti o despăgubire. La finalul
discuţiilor se va face protocol de despărţire în două exemplare: unul în
limba sârbă şi unul în limba română, ambele fiind considerate drept
10
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originale, fiind semnate de membrii celor două comisii participante la
negocieri. Dacă nu se ajunge la nici o înţelegere amiabilă, cazul se judecă la
Tribunalul regesc din Pesta. Conform protocolului, în vederea punerii de
acord în ceea ce priveşte despărţirea averilor s-au organizat un număr de 6
comisii române şi 6 comisii sârbe care au acţionat în comun pentru
rezolvarea tuturor problemelor legate de despărţirea ierarhică din comunele
mixte.
Până la separarea efectivă în cadrul fiecărei parohii mixte s-a stabilit
ca regulă generală păstrarea statu-quo-ului existent în anul 1865, iar
credincioşii au fost îndrumaţi să fie cu răbdare până la rezolvarea tuturor
problemelor specifice fiecărei comunităţi. Pentru unele comunităţi această
stare de fapt s-a menţinut mai puţin, pentru altele mai mult, neînţelegerile
iscate la împărţirea averilor fiind elementul ce a determinat scurtarea sau
lungirea procesului de despărţire ierarhică. La Nădlac s-a menţinut statuquo-ul stabilit în anul 1847 până în momentul separării efective a celor două
comunităţi ortodoxe.
Pentru localităţile din dreapta Mureşului, aici fiind inclus şi
Nădlacul, comisia de despărţire ierarhică, din partea românilor, era formată
din: Lazăr Ionescu, preotul din Curtici Moise Bocşan, protopopul Aradului,
şi Ioan Russu, notar comunal din Nădlac 13. Comisia de despărţire ierarhică
din partea sârbilor a fost formată din George Nicolici, protopopul sârb de la
Sânnicolaul Mare, Constantin Pullio, judele prim al Aradului şi Constantin
Sabo 14. Membrii comisiei primesc o diurnă de 3 florini/zi plus alte
cheltuieli.
După separarea comunităţilor ortodoxe sârbe şi române din părţile
Ungariei, în baza Ordinului de organizare a activităţilor bisericeşti, şcolare
şi a fundaţiilor în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Greco-Răsăritene Sârbe din
1864 şi în baza tabelelor publicate în ordonanţa împărătească din anul 1868,
Mitropolia ortodoxă de Karlowitz este reorganizată. Eparhiile de Arad şi
Caransebeş aparţin de acum înainte de Mitropolia românească de la Sibiu,
iar eparhiile de Timişoara şi de Vârşeţ rămân în continuare sub jurisdicţia
Mitropoliei de Karlowitz. Comunităţile sârbeşti din localităţile majoritar
româneşti rămase sub jurisdicţia eparhiei româneşti de la Arad au revenit
Eparhiei sârbeşti de la Timişoara. După efectuarea acestor modificări
13

Ibidem, f. 15; Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean Arad, fondul Episcopia Ortodoxă
Română Arad, documentele provenite de la delegaţia congresuală română pentru
separarea averilor bisericii ortodoxe române de cele ale bisericii ortodoxe sârbeşti,
dosarul nr. 10/1871-1872, f. 170 (în continuare: E.P.O.R.).
14
A. P. O. R. Nădlac, dosarul nr. 1/1856-1885, f. 15; E.P.O.R., dosarul nr. 24/1873-1874, f.
110.
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Eparhiei sârbeşti timişorene, pe teritoriul României de azi îi aparţin
următoarele comunităţi bisericeşti: Arad, Arad-Gai, Brestovăţ, Variaş,
Sânnicolaul Mare, Sânpetru Mare, Gad, Denta, Dejan, Diniaş, DubochiNadăş, Giera, Ivanda, Ketfel, Checea, Chinezu, Cralovăţ, Lipova,
Lucarevaţ, Becicherecul Mic, Gaiul Mic, Nădlac, Satu Mare, Beregsăul
Mic, Ofşeniţa, Soca, Paraţ, Petrovaselo, Pecica-română, Radna, Saravale,
Sânmartinul Sârbesc, Stanciova, Timişoara-Cetate, Timişoara-Mehala,
Timişoara-Fabric, Livezile, Turnu, Felnac, Mănăştur, Foeni, Herneacova,
Ciacova, Cenad, Cenei. Acestea au fost împărţite pe trei protopopiate: Arad
(20 comune), Timişoara (21 comune) şi Socol (11 comune) 15.
După anul 1868, când a intrat în vigoare Statutul Organic de
funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal, acesta a fost aplicat în
toate parohiile ortodoxe româneşti, iar în comunele mixte s-a aşteptat
definitivarea situaţiei de despărţire a comunităţilor, după care actul normativ
a fost aplicat şi aici. Inclusiv limba de cult a rămas ca în trecut până la
rezolvarea tuturor divergenţelor. „Prin introducerea Statutului organic şi în
comunele mixte nu poate fi alterat şi împuţinat usul limbei rituale în
urmarea căruia din partea Consistoriul Diecezan de aici dispositiunile în
privinţa întrebuinţării limbelor la serviciul dumnezeiesc înainte cu 20 de ani
făcute nu s-au delăturat, ci stau în vigoare până în ziua de astăzi” 16. Astfel,
în comuna Cenadul Unguresc „serviciul dumnezeiesc şi cântările sunt a se
aserva pe jumătate în limba slavonă şi în limba românească, iar în comunele
Nădlac şi Pecica la a 9-a Duminecă se celebrează st. liturghie şi în limba
slavonă. Conflicturi şi ciarte pentru întrebuinţarea limbelor în biserică în
numitele comune au fost şi s-au arătat de mai multe ori, au fost aşa zicând
continue, însă Consistoriul Diecezan faţă cu acele s-au ţinut strâns de
hotărârea susamintită regulativă”. În urma unei vizite din partea
Consistoriului Diecezan arădean în localităţile mixte din nordul Mureşului
se constată că „în Nădlac în care se află o minoritate neînsemnată de sârbi,
preotul de acolo George Şerban limba sârbească o pricepe aşa ca a lui
proprie cea română” 17. Preotul II în Cenadul Unguresc, Gherasim Luţai e de
naţionalitate română, dar cunoaşte şi limba sârbă. Drept urmare statu-quoul, mai ales în ceea ce priveşte satisfacerea nevoilor spirituale ale
credincioşilor români şi sârbi din acele comune, e uşor de păstrat până la
despărţirea efectivă a celor două comunităţi religioase.

15

Silviu Dragomir, Banatul românesc. Schiţă istorică, Ed. Augusta, Timişoara, 1999, p. 86.
E.P.O.R., dosarul nr. 5/1864-1870, f. 135-136.
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Ibidem, f. 150.
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Bisericile ortodoxe de la Nădlac: românească (împreună cu clădirea
şcolii confesionale centrale) şi sârbească
Printre primele comunităţi care s-au despărţit a fost cea de la Nădlac,
aici fiind foarte puţine probleme în dispută. Protocolul de despărţire dintre
comunităţile ortodoxe română şi sârbă de la Nădlac, cu numărul 98/1872, a
fost semnat la data de 27 octombrie 1872 18. În momentul despărţirii la
Nădlac trăiau 2543 români şi 202 sârbi. Înainte de despărţire comunitatea
ortodoxă de la Nădlac a aparţinut de Episcopia Aradului, iar după despărţire
ortodocşii români rămân sub jurisdicţia episcopului de la Arad, iar sârbii
trec sub jurisdicţia Episcopiei sârbeşti de la Timişoara.
În aceeaşi perioadă s-au încheiat protocoalele de despărţire a
comunităţilor învecinate Nădlacului: Turnu, Pecica Română şi Cenadul
sârbesc. Toate comunităţile ortodoxe din aceste localităţi s-au despărţit
„paşnic”. Actele de despărţire a comunităţilor sârbă şi română de la Nădlac,
Pecica română, Turnu şi Cenadul Unguresc au fost aprobate de către
Delegaţiunea congresuală română în cadrul şedinţei ţinută la Budapesta la
data de 10 noiembrie 1873 19, după ce se aprobă în şedinţa sinodului eparhial
arădean din 5/17 şi 6/18 februarie 1873. „Împăcăciunea încheiată între părţi,
18

A. P. O. R. Nădlac, registrul nr. 55/1879-1894, f. 2; E.P.O.R, dosarul nr. 13/1871-1874, f.
17.
19
Ibidem, dosarul nr. 9/1868-1872, f. 74.
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necuprinzând nici o dispoziţiune ce ar fi expres în contra normelor statorite
în Carloviţ se ia spre cunoştinţă” şi aprobare, se spune în protocolul şedinţei
de la Arad 20.
„Actul comisional despre împăcăciunea încheiată în comuna Nădlac
Delegaţiunea congresuală sârbă sub Nr. prot. 35-l aprobă. Despre ce
Consistoriul eparhial al Aradului se încunoştinţează spre publicare” 21. Aşa
sună rezoluţia nr. 31 adoptată în şedinţa delegaţiei congresuale române care
a avut loc în Budapesta în zilele de 12 şi 13 iunie 1874. Şedinţa delegaţiei
congresuale sârbeşti în cadrul căreia s-au aprobat actele de despărţire atât de
la Nădlac, cât şi din Pecica Română, Turnu, Cenadul Sârbesc şi din alte
localităţi a avut loc la data de 8 aprilie 1874 22.
După aprobarea actelor de despărţire din partea forurilor superioare
române şi sârbe urma punerea în practică a prevederilor acestor protocoale
de despărţire. „În comunele mestecate Pecica Română, Nădlac şi Tornea
(Turnu) până acuma aparţinute diecezei noastre arădane, actele de
împăcăciune încheiate între credincioşii noştri români şi între coreligionarii
sârbi fiind aprobate de către ambele Delegaţiuni congresuale, conform
punctului XVI din Învoiala normativă carloviţeană, sunt assecutabile şi aşa
Consistoriul Diecezan sârbesc al Timişorii e îndreptăţit a încorpora pre
credincioşii săi la jurisdicţiunea sa organizând şi constituindu-i în comune
bisericeşti de sine stătătoare, iar credincioşii noştri români rămânând singuri
în legătură Metropoliei noastre naţionale vor nisui a răspunde
obligământului desdăunării pe partea sârbilor” 23 se spune într-un raport
adresat Episcopiei Aradului la data de 10 iunie 1874.
Conform protocolului de despărţire a comunităţilor română şi sârbă
din Nădlac cărţile de cult în limba slavonă şi sârbă au fost luate de către
sârbi, iar cele în limba română au rămas în folosinţa comunităţii române. În
urma constatării din punct de vedere proporţional a credincioşilor celor două
etnii, românii au fost nevoiţi să plătească sârbilor suma de 6000 florini, ca
despăgubire pentru faptul că aceştia, majoritari, rămân în stăpânirea şi
folosirea clădirilor bisericii şi a şcolilor confesionale.
De asemenea, sârbii au primit o parte din locurile de cimitir din
cartierul Bujac şi din cel De Din Sus (1/12 parte din fiecare cimitir). În anul
1906 „sârbii s-au rugat verbalminte cerând competinţa lor de 1/12 parte a
ambelor cimitire exclusiv numai în cimitirul de din Bujac, astfel că ei nu vor
20

Ibidem, dosarul nr. 15/1871-1875, f. 22.
Ibidem, dosarul nr. 27/1874, f. 10.
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Ibidem, dosarul nr. 15/1871-1875, f. 53.
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Ibidem, dosarul nr. 20/1872-1880, f. 154-155.
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mai avea cu cimitirul de din sus nici o învălmăşeală” 24. Românii sunt de
acord cu rugămintea sârbilor şi preotul Nicolae Chicin şi epitropii sunt
însărcinaţi „să efeptuiască împărţiala”.
Pentru întreţinerea preotului şi a cheltuielilor bisericeşti sârbii au
primit şi parte din pământul bisericesc comun până atunci. Diverse alte
obiecte de cult (prapori, veşminte preoţeşti etc.) au fost împărţite după
proporţia etnică. Icoanele care aveau pe ele inscripţii slavone au fost date
comunităţii sârbeşti.
La data de 1 februarie a anului 1879 s-a primit pe adresa oficiului
parohial ortodox român din Nădlac cererea ortodocşilor sârbi din localitate
care solicită numirea unei comisii care să se pună de acord cu o comisie
sârbească pentru ca „să afle una modalitate convenientă, pe a cărei bază,
reciprocaminte în conţielegere frăţiască să facă socoteala generală” în
privinţa punerii în practică a protocolului încheiat între cele două comunităţi
în anul 1872 25. Din rândul comitetului parohial român au fost aleşi preoţii
Vincenţiu Marcovici şi George Şerban, precum şi credincioşii Ioan Russu,
Mihai Chicin şi Mitru Florea. Conform protocolului de despărţire românii
datorează suma de 6000 florini. În urma constatărilor făcute de comisia
mixtă s-a ajuns la concluzia că românii datorează sârbilor suma de 5234
florini şi 89 creiţari. Diferenţa până la 6000 florini reprezintă unele datorii
ale credincioşilor sârbi faţă de Oficiul Parohial comun până în acei ani,
aceştia urmând să plătească restanţele parohiei sârbeşti. Până la data de 1
martie 1879 se va „solvi” suma de 2000 florini, restul de 3234,89 florini
având să se plătească până la data de 27 iunie 1879, după această sumă
urmând să se plătească şi o dobândă de 6% (pe perioada 27 octombrie 1878
– 27 iunie 1879) 26. Având în vedere că parohia română dispunea doar de
600 florini în numerar la acea dată s-a efectuat un împrumut de 1500 florini
de la casa de păstrare din Nădlac, iar „pentru escontentarea sumei (garanţie
a plăţii – n.n.) se face răspunzătoare întreaga comună bisericească”.
O problemă destul de spinoasă a constituit-o despărţirea averilor
bisericeşti, în special pământul – atât pe teren, cât şi în cartea funciară. În
vederea împărţirii pământurilor bisericeşti odinioară folosite în comun de
români şi sârbi s-a încheiat un contract special.
Departajarea averilor s-a dovedit a fi o activitate destul de dificilă.
La data de 6/18 august 1895 problema încă nu era pe deplin rezolvată. La
data de 31 iulie/12 august 1894 în cartea funciară apărea tot „averea
24
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comunei bisericeşti greco-orientale”, nefiind precizat la care se referă – la
cea română sau la cea sârbă 27. Din partea parohiei româneşti în comisia care
să se ocupe cu rezolvarea acestei probleme au fost desemnaţi preotul
Nicolae Chicin, preşedintele comitetului parohial, învăţătorul confesional
Ioan Caracioni, notarul comitetului parohial şi membrul Ioan Rusu. Aceştia
trebuie să ia legătura cu o comisie aleasă dintre credincioşii sârbi şi
împreună să desemneze un „avocat împuternicit” care să se ocupe cu
„despărţirea şi inducerea averilor bisericeşti pe adevăraţii proprietari”.
Avocatul desemnat de români şi sârbi a fost George Şerban, fiul preotului
George Şerban. Acesta transmite celor două parohii că averile nu se pot
trece în acte „pe numele adevăratului proprietar fără a se denumi o
comisiune care să fie plenipotenţiată din partea comitetului parohial cu
subscrierea tuturor actelor referitoare la organizarea şi transcrierea averilor a
comunei bisericeşti”. La propunerea preşedintelui comitetului parohial,
preotul Nicolae Chicin, în comisia românească „pentru deschilinirea averilor
a comunei bisericeşti greco-oriental. română de cătră averea comunei
bisericeşti greco-orient. sârbă şi transcrierea lor” sunt aleşi preotul Nicolae
Chicin, învăţătorul Ioan Caracioni şi credincioşii Ioan Rusu şi Petru Onea 28.
În luna iulie 1896 aceeaşi problemă a împărţirii pământurilor între
cele două comunităţi religioase în actele de carte funciară reapare în
şedinţele comitetului parohial român. Preşedintele comitetului parohial
român, preotul Nicolae Chicin este însărcinat să urgenteze transcrierea în
cartea funciară a averilor despărţite. De asemenea este rugat „să nu cruţe
ostenelele” şi să meargă la Timişoara la Consistoriul Diecezan sârb şi „să
stăruiască întru acolo ca cât mai cu grabă să aprobe acel consistoriu
contractul ce s-a făcut între biserica românească şi sârbească referitoare la
acele pământuri”, pentru ca „afacerea” să poată fi finalizată 29.
După o îndelungată activitate a comisiilor reunite, în luna martie
1897 se raportează că despărţirea pe teren a fost finalizată, iar de acum
eforturile se îndreaptă spre punerea în ordine a actelor din cartea funciară 30.
Prin actul cu nr. 773/896 primit de la Consistoriul Diecezan de la Arad se
recunoaşte despărţirea pe teren a pământurilor. De asemenea, „să îndrumă
comitetul parohial ca să se consulte ambele comitete, adecă cel românesc şi
sârbesc şi să dee împreună o rogare la cartea fonduarie pentru despărţirea
pământurilor bisericeşti.” Pentru realizarea acestui ultim pas în procesul de
despărţire dintre comunitatea ortodoxă română şi comunitatea ortodoxă
27

Ibidem, registrul nr. 56/1894-1898, f. 19.
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sârbă de la Nădlac din partea românilor se alege o comisie „pentru a se
conţelege cu comitetul parohiei sârbeşti pentru a da ambele biserici rogare la
cartea fonduarie că se învoiesc ambele biserici ca să se despărţească
pământurile bisericeşti şi în cartea funduarie de cătră olaltă, fiindcă în
realitate sunt deja despărţite”. Din comisia română au făcut parte preotul
Nicolae Chicin şi credincioşii Ioan Cacinca, Gligor Vidican, Dimitrie
Precupaş şi epitropul Constantin Ţireac 31.
2. Evoluţia demografică a populaţiei sârbeşti din Nădlac (1850-2002)
După plecarea sârbilor din Nădlac spre Rusia în veacul al XVIII-lea,
pe loc au rămas foarte puţine familii. Pe parcursul ultimelor două veacuri
numărul lor a scăzut continuu. În anul 1878, după doar câţiva ani de la
constituirea comunităţii ortodoxe de sine stătătoare, la Nădlac erau
consemnaţi un număr de 60 de capi de familii sârbeşti: Antunovici Stevan,
Angea Mita, Beinşan Pera, Bacean Ivan, Vidiţchi Mirko, Georgevici
Damaschin, Dima Ioţa, Zedici Mita, Isac Sovra, Iosifovici Vasa, Cotoraci
Arsa, Cotoraci Mila, Cotoraci Nica, Cotoraci Uroş, Cotoraci Ioţa, Cotoraci
Iva, Cotoraci Giuriţa, Cotoraci Sava, Cotoraci Sanda, Miat Giura, Miat Pera,
Miat Steva, Maliş Vasa, Mihailovici Stevan, Mudrici Arcadie, văduva lui
Mudrici Uroş, Mirosavlovici Jiva, Mudrici Tănasie, Mudrici Jarko, Mudrici
Stevan, Mudrici Paia, Mudrici Maxa, Putnic Dragomir, Păcurar Sovra,
Petrovici Şandor, Popovici Sava, Popovici Iovan, Popovici Nica, Popovici
Ielena, Păcurar Arcadie, Neduţa Jivko, Nadaţchi Neţa, Nadaţchi Roţa,
Nadaţchi Mirko, Nedicin Nain, Neţin Jivko, Onea Maxa, Rujici Sava,
Stoicovici Saveta, Totorean George, Ţervencovici Sava, Cirici Iova, Cirici
Pantelie, Giurcovici Ioţa, Giurcovici Todor, Giurcovici Şandor, Giurcovici
Stevan, Giurcovici Jiva, Giurcovici Stevan, Şumandan Miloş 32.
Pe parcursul veacurilor s-a întâlnit şi procesul plecării din Nădlac a
unor familii singulare sau în grup înspre alte localităţi din jur, în special la
sud de Mureş. În această ordine de idei, familiile Acsenta Nicolatin şi Laza
Tomin originare din Nădlac s-au mutat în prima jumătate a secolului al
XIX-lea în localitatea Monoştur de lângă Vinga întemeindu-şi aici noi
cămine 33.
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Demian Gheorghe şi Elena, născută Staiti, părinţii mamei lui Traian
Negrău din Nădlac (fotografie de la începutul secolului al XX-lea)

Familia Ghiurcovici Dimitrie
(fotografie de la începutul secolului al XX-lea)
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Datorită exodului de populaţie sau a românizării sau maghiarizării
forţate viaţa religioasă a sârbilor din Nădlac a scăzut foarte mult în
intensitate. Acelaşi fenomen este întâlnit în majoritatea localităţilor cu
locuitori sârbi din zona Banatului şi mai ales de la nord de Mureş 34. În
statisticile efectuate de-a lungul timpului se poate vedea că numărul sârbilor
nădlăcani este în continuă scădere, mai ales în ultimele decenii:
ANUL
1850
1871
1873
1900
1910
1924
1930
1966
1977
1992
2002

POPULAŢIA
9353

SÂRBII
221
261
203
242
251
134
154
56
49
26
19

13631
14043
14594
12467
7904
8405
8450
8154

PROCENTE
2,36

1,77
1,78
0,91
1,23
0,70
0,58
0,30
0,23
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În ultimii 160 de ani comunitatea sârbă din Nădlac a suferit o
scădere dramatică de la 221 persoane (în 1850) la 19 persoane (în 2002),
cunoscând o uşoară creştere sau stagnare pe parcursul celei de-a doua
34
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jumătăţi a secolului al XIX-lea. Punctul maxim din punct de vedere numeric
a fost atins în anul 1871 (261 sârbi).
În anul 1925 din rândurile comunităţii sârbe din Nădlac făceau parte
doi negustori, iar un sârb deţinea o „prăvălie unde se măsura băutura” (adică
o cârciumă) 35.
Datorită căsătoriilor mixte în familiile sârbe de azi de la Nădlac nu
se mai vorbeşte limba sârbă, iar copiii nu mai sunt învăţaţi limba strămoşilor
lor. Dacă acum câteva veacuri Nădlacul era dominat de comunitatea sârbă,
astăzi aceasta e pe cale de a dispărea în întregime.
3.1. Locaşul de cult ortodox sârb din Nădlac
După despărţirea survenită între comunitatea ortodoxă română şi
sârbă de la Nădlac, pentru a-şi putea desfăşura în bune condiţiuni activitatea
religioasă sârbii au închiriat fosta sală a Casei culturale ortodoxă. Din anul
1891 sârbii încep să îşi pună problema construirii unui locaş de cult, iar
pentru împlinirea acestui deziderat cer ajutor şi fraţilor români 36. În şedinţa
comitetului parohial ortodox român din Nădlac din data de 24 noiembrie
1891 „preşedintele aduce la cunoştinţa comitetului parohial rugarea primită
din partea conlocuitorilor şi conreligionarilor noştri sârbi în care deoarece ei
voiesc a-şi edifica biserica şi neputând duce în efeptuire măreţul fapt fără de
ajutorul şi binefacerea a altor corporaţiuni şi singurateci se roagă a fi
ajutoraţi şi din partea comunei noastre bisericeşti cu oareşicareva sumă”.
Din cauza unor cheltuieli ce nu puteau fi amânate („comuna noastră
bisericească de prezent este prea îngreunată cu recerinţe esprese”), românii
vor onora cererea sârbilor în anul 1892 („pe anul viitor 1892 în rubrica
percepciunilor comunei noastre bisericeşti a se lua oareşicareva sumă din
care să se poată vota un adjutoriu conlocuitorilor şi conreligionarilor noştri
sârbi”).
Ca loc pentru construirea bisericii sârbii au ales un loc foarte
aproape de biserica română. Locul pe care s-a clădit biserica, precum şi
jumătate din costurile construcţiei au fost donate de gospodarul nădlăcan Isa
Mudrici 37. Din punct de vedere arhitectural, biserica ortodoxă sârbească de
la Nădlac are ca model biserica ortodoxă română, având acelaşi plan, dar la
dimensiuni mult mai reduse. E o biserică tip navă, cu o absidă poligonală şi
cu un turn. După inscripţia de pe turnul bisericii, în 1893 s-a încheiat de
construit actualul locaş de închinăciune sârbesc.
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A. P. O. R. Nădlac, dosarul nr. 16/1920-1952, f. 113.
Ibidem, registrul nr. 55/1879-1894, f. 170.
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http://www.rastko.rs/rastko-ro/crkva_nadlac.htm, 01 octombrie 2010.
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Biserica ortodoxă sârbă din Nădlac, laturile vestică şi nordică
În cursul anului 1909 biserica a fost zugrăvită în interior şi a fost
sculptat iconostasul. Totul (sculptură, pictură, auritură) a fost realizat în stil
arta 1900 de către Eugen Schpang, originar din Timişoara. Ca pictură pe
pereţii interiori artistul a folosit doar elemente decorative. Pe cele patru
laturi ale tavanului pictorul a realizat simbolurile celor patru evanghelişti
(taurul, leul, vulturul şi îngerul).
Singurele icoane pictate în interiorul bisericii sunt pe iconostas.
Acesta are trei registre de pictură. Icoanele împărăteşti înfăţişează pe Sfântul
Ioan Botezătorul, Iisus Hristos, Maica Domnului cu Pruncul în braţe,
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie – patronul locaşului de cult şi a comunităţii
sârbeşti din Nădlac. Deasupra uşilor împărăteşti este realizată Cina cea de
taină. Pe uşile împărăteşti şi pe cele diaconeşti icoanele sunt aceleaşi ca şi la
biserica ortodoxă română, şi anume: Sfântul Arhidiacon Ştefan (la sud),
Arhanghelul Mihail (la nord) şi Bunavestire pe uşile împărăteşti.
Registrul următor cuprinde şase scene din viaţa Domnului nostru
Iisus Hristos, despărţite trei câte trei de scena Sfintei Treimi. De la stânga la
dreapta pictorul a realizat următoarele scene: Naşterea Domnului, Botezul în
Iordan, Învierea Domnului, Înălţarea la Ceruri, Pogorârea Sfântului Duh şi
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Schimbarea la faţă a Mântuitorului. Registrul de sus cuprinde icoanele celor
12 Apostoli, dispuse câte şase, patru pe rândul de jos şi doi pe rândul de sus,
de o parte şi de alta icoanei centrale, care reprezintă Răstignirea lui Iisus
Hristos. Deasupra acestei icoane se află Crucea specifică oricărui iconostas,
iar de o parte şi de alta stau Maica Domnului (la sud) şi Apostolul Ioan (la
nord). Icoanele sunt despărţite unele de altele prin elemente decorative
florale.
Până în zilele noastre în biserică se folosesc prăznicarele aduse din
vechea biserică din Velj. Acestea sunt realizate pe materiale diferite (tablă,
lemn), având diverse stiluri şi perioade de realizare. Nici ca dimensiuni nu
au o anumită unitate, unele fiind de formă pătrată, altele de formă
dreptunghiulară.

Interiorul bisericii ortodoxe sârbe din Nădlac
(vedere spre iconostas)
Turnul bisericii are acoperiş de tablă şi ornamente vopsite cu negru.
Iniţial în turn au fost aşezate trei clopote, dar acestea au fost rechiziţionate
de către autorităţile austro-ungare în timpul primului război mondial. După
încheierea primei conflagraţii mondiale au fost turnate clopote noi. Acestea,
„de nou făcute”, au fost instalate în turn, în ziua de duminică, 7 octombrie
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1923, la orele 11, în sunetul clopotelor de la celelalte biserici din Nădlac38
(ortodoxă română, greco-catolică, evanghelică şi romano-catolică).
Astăzi în turnul bisericii se află trei clopote care sunt decorate cu
motive religioase şi florale având unele inscripţii. Pe clopotul cel mare stă
scris: 1926, ÖNTÖTEBISZAG JOZSEF GYOROKON şi are ca decoraţiune
un porumbel. Pe cel mijlociu se găseşte următoarea inscripţie: 1923, Fr.
Hönig Arad. Clopotul mic a fost făurit în anul 1923, iar ca decoraţiuni are în
parte de sus un brâu de struguri, iar în partea de jos un brâu floral.
La data de 12 septembrie 1909 se va sfinţi biserica sârbească de
către episcopul sârb de la Timişoara 39. La eveniment sunt invitaţi şi românii,
aceştia „stându-le în ajutor şi la primirea” oaspeţilor. Comitetul parohial
ortodox român „primeşte cu plăcere invitarea şi promite tot sprijinul”
confraţilor sârbi.
Locaşul de cult sârbesc a fost renovat integral, atât la exterior, cât şi
în interior, în anii 2003-2006, de către Cristian Mudrici din Nădlac.
3.2. Hramul Bisericii
Ca patron al bisericii lor ortodocşii sârbi l-au ales pe Sfântul Mare
Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir (sărbătorit pe data de 26 octombrie
stil vechi – 8 noiembrie stil nou) 40. Acesta a trăit pe vremea împăraţilor
Diocleţian şi Maximian (284-305), trăgându-se din Tesalonic, fiind din
început evlavios şi învăţător al credinţei celei în Hristos. Deci mergând
Maximian la Tesalonic a fost prins sfântul şi pus în temniţă, pentru că era
vestit în dreapta credinţă. Şi lăudându-se împăratul cu un om al lui ce-l
chema Lie şi îndemnând pe oamenii cetăţii să iasă să se lupte cu el, căci
întrecea acesta pe toţi cei de vârsta lui la mărimea trupului şi la putere. Un
oarecare tânăr creştin anume Nestor, mergând la Sfântul Dimitrie unde se
afla în temniţă, îi zise: „Robule al lui Dumnezeu, vreau sa mă lupt cu Lie;
roagă-te pentru mine”. Iar sfântul însemnându-l la frunte cu semnul crucii, îi
zise: „Şi pe Lie vei birui şi pentru Hristos vei mărturisi”. Deci luând Nestor
îndrăzneală din cuvintele acestea, merse de se luptă cu Lie şi-i puse semeţia
lui jos, omorându-l. De care lucru împăratul ruşinându-se, s-a mâhnit şi s-a
mâniat. Şi fiindcă s-a aflat că Sfântul Dimitrie a îndemnat la aceasta pe
Nestor, a trimis ostaşi şi le-a poruncit să-l străpungă cu suliţele pe sfântul în
temniţă. Pentru că a fost pricina înjunghierii lui Lie şi făcându-se aceasta,
îndată marele Dimitrie şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, făcând
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A. P. O. R. Nădlac, dosar nr. 1/1920-1923, f. 118.
Ibidem, registrul nr. 59/1909-1914, p. 42.
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Vieţile sfinţilor pe luna octombrie, ed. II, Edit. Mănăstirea Sihăstria, 2005, pp. 319-323.
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după moartea sa multe minuni şi uimitoare tămăduiri. Apoi din porunca
împăratului s-a tăiat şi capul Sfântului Nestor.
Pe la mijlocul veacului al XIX-lea lumea ortodoxă din Imperiul
Habsburgic era dominată de procesul de „despărţire”, de separare a
comunităţilor româneşti de cele sârbeşti. La Nădlac ortodocşii, deşi s-au
separat oficial, au căutat totuşi unitatea. Exista de veacuri unitate de cult
(fiind ambele comunităţi ortodoxe), iar după despărţire s-a căutat măcar
unitatea în sărbătoare. Sârbii au ales ca patron al Bisericii lor un sfânt care
să fie sărbătorit o dată cu o sărbătoare românească. La momentul despărţirii
ortodocşilor români de sârbi la Nădlac Sfântul Dimitrie se sărbătorea la data
de 7 noiembrie, stil nou, iar a doua zi, în 8 noiembrie, erau sărbătoriţi de
români Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. Mersul timpului şi ajustările
făcute calendarului au făcut ca cele două sărbători să coincidă, praznicul
fiind în aceeaşi zi începând cu primul an al secolului al XX-lea. Sârbii de la
Nădlac au dorit ca hramul bisericii lor să fie o sărbătoare a întregului
Nădlac, deci s-au gândit şi au ales o sărbătoare de toamnă, un moment la
care aproape întreaga activitate a câmpului este încheiată, iar toţi
credincioşii se pot bucura în voie de sărbătoarea bisericii. Doar la sărbătorile
mari împărăteşti (Paşti, Crăciun, Bobotează) se mai sărbătoreşte mai multe
zile la rând. Comunitatea sârbă a reuşit să găsească o sărbătoare creştină
care să fie urmată a doua zi de o altă sărbătoare, astfel, hramul să fie o
celebrare dublă. Prima zi, la Sfântul Dimitrie toţi ortodocşii se adunau la
biserica sârbească, care era neîncăpătoare în acele momente, iar a doua zi
toţi se adunau la biserica românească. De asemenea, comunitatea sârbească
de la Nădlac a ales pe Sfântul Dimitrie, care a apărat cu sabia în mână
credinţa în Iisus Hristos. Ortodocşii sârbi de la Nădlac au vrut să sugereze,
prin alegerea acestui sfânt ca patron, că vor ţine şi ei neştirbită credinţa
strămoşilor lor, indiferent cât de vitrege ar fi împrejurările. Totodată Sfântul
Dimitrie a fost ales şi ca o amintire a primului sârb venit la Nădlac –
Dimitrie Iakšić.
3.3. Preoţii slujitori la Altarul bisericii ortodoxe sârbe din Nădlac
În momentul despărţirii comunităţilor română şi sârbă la Nădlac au
funcţionat patru parohii, fiecare comunitate fiindu-i repartizate de acum
înainte două parohii. Dar, având în vedere numărul destul de mic al
credincioşilor sârbi, a rămas în funcţie doar o singură parohie. De acum
înainte în marea lor majoritate slujitorii altarului de la biserica ortodoxă
sârbă au fost administratori parohiali, nu preoţi-parohi, având în vedere
numărul tot mai mic al credincioşilor sârbi care mai trăiau la Nădlac.
Aceeaşi situaţie a putut fi întâlnită şi în alte parohii sârbe înfiinţate după
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despărţirea ierarhică (de exemplu la Herneacova 41, Saravale 42 etc.). După
despărţirea ierarhică şi până în zilele noastre la altarul bisericii ortodoxe
sârbe din Nădlac au slujit un număr de 25 de preoţi 43, şi anume:
Primul preot sârb după despărţirea ierarhică de comunitatea română
a fost George Vuinci care a păstorit comunitatea sârbă între anii 1874-1878.
Al doilea preot sârb de la Nădlac a fost Damian Georgevici (august
1878-1892) 44 s-a născut la Arad în 23 septembrie 1834. A fost căsătorit cu
Mitra Mudrici, cu care a avut trei copii: Mihail, născut la 15 octombrie
1880, Duşan, născut la 1 martie 1868 şi Darinca, născută în 1889, decedată
în 8 august 1968. A fost sfinţit de preot în anul 1867. Preotul Damian
Georgevici a decedat la 12 octombrie 1892, la vârsta de 58 de ani şi 20 de
zile.
A fost urmat în funcţie de Efta Petrovici (noiembrie-decembrie
1892, apoi în 1895, din nou în noiembrie 1898 – martie 1899). Iniţial a slujit
ca şi capelan pe lângă preotul Damian Georgevici, apoi revine la Nădlac ca
administrator al parohiei în anul 1895.
Următorul a fost Dragutin Moinci pe perioada 1893-1894.
Bogomil Petrovici (noiembrie-decembrie 1894, apoi revine în 18961897).
Diman Putnic, administrator al parohiei sârbeşti din Nădlac între
august 1897-1898, s-a căsătorit cu Aghiţa Gageansko, cu care au avut un
copil, Zagorca (născut în 25 noiembrie 1897).
Pantelimon Domen a slujit la Nădlac în luna aprilie 1899, urmat
fiind de către preotul Vidan Opleş, care a stat la Nădlac pe perioada mai
1899-aprilie 1900.
Ieromonahul Serafim Raicovici a slujit credincioşii sârbi nădlăcani
în luna iunie a anului 1900.
Ivan Alexici a fost preot la Nădlac pe o perioadă mai lungă, între
1901-1917.
Ieromonahul Serghie Jovandici a slujit la Nădlac în anul 1921.
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A. N. Arad, fond Episcopia Ortodoxă Română Arad, documentele provenite de la
delegaţia congresuală română pentru separarea averilor bisericii ortodoxe române de cele
ale bisericii ortodoxe sârbeşti, dosarul nr. 7/1890-1913, f. 266.
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Ibidem, dosarul nr. 39/1889-1900, f. 106.
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Lista preoţilor a fost întocmită după Registre de stare civilă aflate în Arhiva Parohiei
Ortodoxe Sârbe din Nădlac şi la A. N. Arad, fondul Colecţia registrelor de stare civilă,
Oficiul Parohial Ortodox Sârb Nădlac, registrele nr. 53/1874-1895, naşteri, 54/1874-1895,
căsătoriţi, 55/1874-1895, decedaţi, 69/1896-1936, botezaţi, cununaţi, decedaţi.
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În perioada anilor 1922-1925 la Nădlac a funcţionat ieromonahul
Miron Kovobanov 45, urmat fiind de Mihail Stoianovici (1925-1929) 46, iar
în perioada 1931-1940 a slujit preotul Slavko Ostoijci 47.
În anul 1941 Ilarion Suiuci a funcţionat la Nădlac ca preot
„adjunct”.
Liubomir Ivanov (1942-1946) a fost profesor de teologie şi preot
„adjunct”. Revine la Nădlac spre finalul anului 1950 ca administrator
parohial.
Ieromonahul Vichentie Petkovici a slujit la Nădlac în perioada
anilor 1947-1950, urmat fiind de Iovan Papici (1951-1954).
Milivoi Stoian(?) (1954-1963) a fost paroh la Pecica şi administrator
al parohiei Nădlac.
Următorul preot de la Nădlac a fost Stonomir Mirkovici (19641968), după care la Nădlac a venit Dofivoi (?) Zirici (1969-1976).
Stevan Roiuci a fost preot la Arad şi administrator al parohiei
Nădlac timp de patru ani, în perioada 1978-1981.
Neboişa Popov (1981-2002). După ce a plecat de la Nădlac şi până
în prezent e preot la Parohia Ortodoxă Sârbă din Arad-Gai.
În prezent ortodocşii sârbi sunt păstoriţi de preotul Milovan Milin
din Arad, venit la parohia Nădlac în anul 2002. Parohia ortodoxă sârbă din
Nădlac e organizată ca o filială a Parohiei Turnu, la fel ca şi parohia Pecica,
unde slujeşte acelaşi preot. Slujbele religioase sunt realizate alternativ în
cele trei locaşuri de cult. Acest preot încearcă să ţină trează viaţa spirituală a
comunităţii sârbilor nădlăcani, din ce în ce mai redusă numeric, dar cu
spiritul strămoşesc încă viu.
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Ibidem, dosarul nr. 14/1920-1927, f. 356.
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Tribunistul Ilarie Chendi
Doru Sinaci
Centrul Cultural Judeţean Arad
Una dintre cele mai controversate probleme din perioada
frământărilor politice ale românilor transilvăneni din ultimul deceniu al
secolului al XIX-lea şi primul deceniu al secolului următor ţine de rostul
implicării scriitorilor în viaţa politică. S-au scris zeci de materiale în acest
sens în Tribuna, dar şi în Românul, după cum la aceste dezbateri au
participat scriitori şi oameni politici din toate provinciile locuite de români.
Şi nu fără temei, deoarece discuţia în cauză era la fel de actuală atât la Arad,
Blaj, Sibiu, Braşov sau Timişoara, cât şi la Bucureşti, Viena sau la
Budapesta. Peste tot existau scriitori implicaţi în politică, spre disperarea
avocaţilor, medicilor sau a marilor latifundiari, deseori puşi în umbră de
vizibilitatea de care se bucurau cei care mânuiau condeiul. Răspunsul cel
mai valabil îl găsim în zona tribunismului, curent promovat în primul rând
de către scriitori, dar care a amprentat într-un mod decisiv evoluţia politică a
românilor transilvăneni. Mai departe, acelaşi raţionament ne conduce la
concluzia că, în ceea ce-i priveşte pe scriitori, canalul prin care au pătruns în
creuzetul politic este tocmai presa, gazetăria. Aşa a început Slavici, aşa s-a
afirmat I. Russu-Şirianu sau Vasile Goldiş, aşa a continuat Goga şi tot aşa
au încercat mulţi dintre marii scriitori ai vremii. La sfârşitul secolului al
XIX-lea şi începutul celui următor, separaţia dintre scriitori şi ziarişti era dea dreptul invizibilă, dacă nu chiar inexistentă pe plan european. Zola,
bunăoară, nu se sfia să se prezinte drept ziarist şi scria de zor despre
„afacerea Dreyfus” 1. Privind acum, retrospectiv, prestaţia publicistică a
câtorva dintre marii scriitori români, care într-o etapă, sau alta, au fost legaţi
de cele două redacţii arădene, descoperim calităţi nebănuite în ceea ce
priveşte discursul politic. Nu mă refer aici doar la Slavici sau la Goga,
despre care s-au scris tomuri întregi de analize critice, cât la Ioan RussuŞirianu, Ilarie Chendi, Sever Bocu, A. D. Xenopol, Duiliu Zamfirescu, Ioan
Lupaş, Gheorghe Popp şi atâţia alţii, care se cer încă descoperiţi din punct
de vedere publicistic. Chiar şi la Goga sau la Slavici, eşecurile politice
ulterioare au amprentat, pe nedrept, asupra marilor calităţi de gazetari
politici de care au dat dovadă. Cariera politică propriu-zisă este una, iar
1

Christophe Charle, Intelectualii în Europa secolului al XIX-lea, Institutul European, Iaşi,
2002 p.343.
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cariera publicistică este cu totul altceva. Probabil că din această perspectivă
trebuie abordate şi frământările din Partidul Naţional Român din
Transilvania, în perioada la care ne referim. Atâta timp cât tribuniştii s-au
mulţumit, în linii mari, doar cu activitatea de gazetărie politică, n-au existat
probleme deosebite la nivelul conducerii partidului. În schimb, ori de câte
ori au încercat să pătrundă în politica efectivă, tulburările au început să se
manifeste. În fapt, spre sfârşitul secolului al XIX-lea, asistăm la
transformarea Partidului Naţional Român de la condiţia unui partid elitist,
către o structură politică din ce în ce mai democratică, alcătuită şi condusă,
fireşte, pe criterii de reprezentare. Un proces dificil, înţesat cu convulsii, dar
care a limpezit în mare măsură discursul politic românesc din zorii secolului
al XX-lea. Iar aici, în ceea ce priveşte şlefuirea discursului politic, scriitoriigazetari au jucat un rol covârşitor.
Ilarie Chendi reprezintă, din acest punct de vedere, un caz edificator.
Deşi n-a fost niciodată implicat în viaţa politică propriu-zisă nici în
Transilvania şi nici în Regat, a fost deseori acuzat de către contemporani
pentru vederile sale politice exprimate în presă. Poate că cel bine l-a „citit”
în acest sens Gala Galaction: „Ştim din afirmări serioase că acest om
slăbănog, cu ochii roşii şi cu cioc, ajunsese să răsucească şi să depene, cu
mâinile lui abile, toate firele politicei naţionaliste din Ardeal” 2. Începutul
colaborării lui Ilarie Chendi cu tribuniştii arădeni şi cu Aradul se petrece în
primăvara anului 1898, când acesta vine la Tribuna Poporului pentru a întări
echipa redacţională. Să făcuse remarcat, în perioada studenţiei la Budapesta,
prin activitatea deosebită pe care o depusese în cadrul societăţii Petru Maior,
dar şi prin activitatea sa scriitoricească şi publicistică. Cuvântarea rostită de
către studentul Ilarie Chendi la moartea marelui mecena al românilor din
capitala Ungariei, Emanuil Gojdu, fusese publicată, in extenso, în Tribuna
Poporului, ca de altfel în mai toate ziarele româneşti din Transilvania.
Pelerinajul organizat atunci, la mormântul lui Gojdu, de către studenţii
români budapestani au determinat autorităţile maghiare să suspende
activitatea societăţii Petru Maior, pe motiv că ar produce „agitaţiuni
politice”. Până la urmă, Ilarie Chendi şi ceilalţi studenţi din conducerea
societăţii reuşesc să determine autorităţile din capitala Ungariei să renunţe la
măsura suspendării acesteia 3. Cu barbişonul lui, tip Mefisto 4, Ilarie Chendi
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Gala Galaction, în Hiena, anul IX, 1920, nr. 12-13, Fericească-l scriitorii, toată lumea
recunoscă-l, vezi şi Mircea Popa, Ilarie Chendi, Editura Minerva, Bucureşti, 1973, p. 287.
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Ilarie Chendi a fost ales la 14 octombrie 1894 cu unanimitate de voturi preşedintele
comisiei literare a societăţii Petru Maior, iar din anul următor a fost ales şi vicepreşedinte în
comitetul de conducere a acesteia. (Mircea Popa, op.cit., pp. 27-29).
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era nelipsit de la întâlnirile studenţilor români din Budapesta, localul lui
preferat fiind cafeneaua Mitsek. Prin urmare, atunci când se pune problema
întăririi echipei de la Tribuna Poporului în anul 1898, prim-redactorul Ion
Russu-Şirianu nu ezită să-l aducă în redacţie pe tânărul Ilarie Chendi, deja
cunoscut tuturor prin atitudinea sa românească, prin cultura vastă asimilată
la Universitatea din Budapesta şi, mai ales, prin sprinteneala condeiului. Nu
stă prea mult la Arad, deoarece în toamna aceluiaşi an trece în România
„prin vama cucului”, cum însuşi mărturiseşte într-un articol publicat imediat
după acest eveniment 5. Este angajat imediat de către Ioan Bianu ca ajutor de
bibliotecar la Biblioteca Academiei Române, pe postul lăsat vacant de
Septimiu Sever Secula, semn că lucrurile fuseseră stabilite încă înainte de
plecarea lui Ilarie Chendi la Bucureşti. Stă mărturie în acest sens scrisoarea
lui Vasile Mangra către Ioan Bianu din 7/19 septembrie 1898: „Prea stimate
domnule, vă rog pentru un tânăr inteligent, vicar, foarte deligent şi cu
frumoase cunoştinţe, ca să-i faceţi undeva loc, şi dacă s-ar putea chiar la
Academie, căci sunt sigur vei avea plăcere şi bucurie de la dânsul. Tânărul
acesta este Ilarie Chendi, care nu de voie, că aşa zicând gonit de soarte s-a
îndepărtat de la noi” 6. Precum se vede, Ilarie Chendi pleca la Bucureşti cu
recomandări deosebite din partea lui Vasile Mangra şi cu asigurarea că
trecerea Carpaţilor nu va însemna nicidecum o detaşare de gruparea
tribuniştilor arădeni. De fapt, într-o scrisoare din iunie 1902, pe care i-o
trimite de la Bucureşti lui Vasile Mangra, pentru a-l felicita pe acesta din
urmă pentru alegerea sa în demnitatea de Episcop al Aradului, Ilarie Chendi
mărturiseşte că „nu mi-a fost dat de soarte şi de oameni să pot rămânea în
cariera pe care o pregătisem, căci în cazul acela – poate – astăzi ţi-aş fi
mai aproape şi chiar unul dintre braţele de care ai lipsă. Nimeni, ah, nu
regretă mai mult ca mine, că nu pot fi de mai mult folos la locul pentru care
aveam vocaţiune...” 7. Evident, Ilarie Chendi se referă la calitatea de ziarist
la Tribuna Poporulu. Cât despre faptul că pornea prin vama cucului „gonit
de soarte”, acest lucru trebuie înţeles şi ca o iminentă apropiere a sorocului
când junele Ilarie Chendi urma să îmbrace uniforma Împăratului şi să se
prezinte la oaste, lucru care îl indispunea profund.

4

Asemănarea îi aparţine lui Alexandru Ciura, în Ilarie Chendi şi Şt. O. Iosif. Câteva
amintiri, în: „Gând românesc”, II, 1934, nr. 2, p. 198, vezi şi Mircea Popa, op.cit., p. 33.
5
Tribuna Poporului, II, nr. 177, 20 noiembrie/2 octombrie 1898, p. 866, Prin vama
cucului.
6
Vasile Mangra, Corespondenţă, volumul I, ediţie, studiu introductiv şi note de Marius
Eppel, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 74.
7
Ibidem, p. 216.
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La Biblioteca Academiei Române de la Bucureşti, Ilarie Chendi
depune o activitate deosebită. În Istoria sa critică despre literatura română,
Nicolae Manolescu afirmă că Ilarie Chendi (14 noiembrie 1871 – 23 iunie
1913) este „întâiul nostru critic profesionist, în sensul modern, la care o
temeinică formaţie filologică se uneşte cu vocaţia publicistică” 8. Este o
recunoaştere destul de tardivă a meritelor lui Chendi, mai ales dacă avem în
vedere şi faptul că George Călinescu, în a sa Istorie a literaturii române îi
„dedică” abia a o jumătate de pagină, cu tot cu biografie: „Ilarie Chendi se
arată un critic cu destul de serioasă cultură germană şi cu oarecare
fermitate în atitudini”. 9 Dar Călinescu îl judecă pe Ilarie Chendi după
criticile scriitorilor şi gazetarilor contemporani, pe care vajnicul tribunist
arădean nu i-a cruţat nici pe departe în scrierile sale. Acest tribut postum pe
care tribunistul Ilarie Chendi îl plăteşte pentru aserţiunile sale cât se poate
de riguroase din timpul vieţii se manifestă la doar şapte ani după sinuciderea
sa 10, când Eugen Lovinescu îl desfiinţează pur şi simplu într-un portret
extrem de maliţios din 1920: „Inteligent, dar poate mai mult vioi, harnic,
de o hărnicie risipită însă în lucruri mici, de oarecare lectură, deşi-i lipsea
cu totul fundamentul umanistic şi cultura latină, om de bun gust şi de bun
simţ, judicios fără a fi pedant, uşor fără a fi frivol, cu un talent literar ce nu
l-a împins totuşi până la artă, deşi i-a dat o claritate suficientă, stilist
întrucât nu i se cunoştea stilul, fără idei directive dar cu intenţii sănătoase,
cu un indiscutabil curaj intelectual, dizolvat adesea în gest şi paradă,
agresiv şi temerar până la lipsa de probitate intelectuală - , Ilarie Chendi
avea destule calităţi spre a se vorbi de dânsul, i-au lipsit totuşi prea multe
pentru a-şi marca un loc” 11. Această caracterizare cel puţin răutăcioasă îl
va determina pe Tudor Arghezi să constate că „Din Chendi n-a mai rămas
decât pulberea şi copita domnului Eugen Lovinescu” 12.
Ce-i drept, nici Ilarie Chendi nu s-a lăsat mai prejos în timpul scurtei
sale vieţi, „plătind” în dreapta şi-n stânga, cu un verb cât se poate de viu.
Iată o probă indubitabilă de critică literară autentică, fără resentimente,
8

Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Piteşti,
Editura Paralela 45, 2008, pp. 474-477.
9
George Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, Ediţia a II-a,
revăzută şi adăugită, Ediţie şi prefaţă de Al. Piru, Editura Minerva, Bucureşti, 1982, p. 638.
10
Tot Călinescu ne descrie cu lux de amănunte că „suferind de paralizie generală, se
internă la spitalul Pantelimon, de unde ţinea corespondenţă foarte lucidă, ocupându-se
suspect de meticulos de toate mărunţişurile gospodăriei, din instinctul de a demonstra
ordinea spiritului său. La ştirea morţii, de aceeaşi boală, a lui Iosif (Ştefan Octavian Iosif
n.a.), Chendi sări de pe o fereastră şi muri la 25 iunie 1913”.
11
Nicolae Manolescu, op.cit., p. 477.
12
Ibidem.
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despre „Apus de soare”: „Drama lui Delavrancea este înainte de toate
greşită prin însăşi concepţiunea ei. Ştefan cel Mare trăieşte în tradiţie şi în
credinţele noastre ca un cuceritor şi făcător de bine. În literatură el este
potgrivit mai mult pentru opere fastuoase, pentru poeme sau balade, cari
să-i preamărească bravurile şi să-i plângă căderile. Un erou tragic însă n-a
fost fericitul Ştefan. Moartea lui a urmat fără nicio vină, fără nicio
catastrofă sufletească, o moarte firească de om bătrân cu datoria împlinită,
dar din moartea aceasta, întru nimic tragică, dl. Delavrancea şi-a creat
drama sa. Patru acte în şir moare bietul viteaz. Patru acte de-a rândul
suferă de ranele ce se deschid, tot mai dureroase, la picioare. Niciun
conflict, nicio pasiune mare. Doborâtoare, în sufletul acesti bolnav…” 13.
Trebuie să recunoaştem că argumentele lui Ilarie Chendi sunt foarte greu de
combătut cu altfel de mijloace, decât cele „ignobile” pe care le utilizează
Lovinescu. Cum spunea Manolescu, la un secol după moartea tragică a
criticului ardelean, Ilarie Chendi „a rămas întâiul nostru critic care şi-a
făcut profesie din cronica literară” 14. O îmbinare fericită între meseria de
ziarist şi cea de critic literar, simbioză profesională care a caracterizat
întreaga intelectualitate europeană la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului XX.
Referindu-ne la critica lui Ilarie Chendi, de cele mai multe ori acesta
a încercat să fie imparţial, chiar şi atunci când se referea la scriitori cu care
nu se lovea în păreri sau chiar intrase cu ei în conflict. Chiar însuşi
mărturiseşte această tendinţă spre imparţialitate atunci când se referă la
dramaturgul I.L Caragiale: „Nouă, ardelenilor, Caragiale, ca persoană, nu
ne e simpatic. Ironia lui ne-a lovit adeseori şi pe nedrept. Uneori s-a
amestecat şi în politica noastră şi a scris prostii fenomenale. Schiţele lui, cu
ridiculizarea dascălului din Ardeal şi a limbei vorbite de noi, sunt false şi
brutale. Dar, cu toate acestea, ştim să-l apreciem ca scriitor, să-i admirăm
spiritul puternic de observaţie şi claritatea frazei. Apreciem în el pe artistul,
pe scriitorul dramatic” 15.
În articolul Două categorii 16, Ilarie Chendi critică inconsecvenţa
scriitorilor bucureşteni: „Criticul literaturei noastre contimporane va trebui
deci să stabilească existenţa diferitelor grupări şi în munca aceasta va
13

Ibidem, p. 476.
Ibidem, p. 477.
15
Ibidem, Cronica mea, IV, p. 282. Această serie de articole, cu titlul „Cronica mea” apar
în ziarul „Libertatea” din Orăştie, în numerele 1,3,5,6,8,9,10,14,15,16,18,21,34,35,37 şi 41,
între 1 ianuarie şi 21 septembrie 1902.
16
Acest articol apare în revista Sămănătorul, nr. 30, din 20 octombrie 1902. Vezi Ilarie
Chendi, Scrieri II, pp. 7-10, cu note la p. 361.
14
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întâmpina dificultăţi cu atât mai mari, cu cât mai puţin marcat este
caracterul singuraticelor bisericuţe. Căci aproape toate grupările se găsesc
într-o vecinică oscilare: unii vin şi alţii dezertează. Nici o solidaritate de
principii, nici o direcţie estetică, pornită dintr-un complex de convingeri,
nici o ambiţie de a persista până la sfârşit pe cărarea aleasă” 17.
Mai departe, sunt luaţi în vizor criticii literari: „Aici aparţin în
primul rând micii tirani ai negaţiunii consecvente. Îi cunoaşteţi cu toţii.
Idealuri nu au. Nu se închină la nici un zeu, la nici un idol. Acţiunile lor
sunt determinate de cele mai joase trepte din scara sentimentelor. Păstrează
în cele mai multe cazuri anonimatul, căci nu sunt geloşi de gloria lor.
Meseria lor este de a cârti ca babele cele rele şi isterice, sau de a calomnia
cu îndrăzneală bărbătească în vreun colţ de ziar sau revistă, ce i-l pune la
dispoziţie câte un patron de literatură infamantă. Dreptul la exerciţiul unei
asemenea slujbe li-l dă un şir de păcate literare, vreun vers schilod sau vreo
nuvelă trudită. Pretutindeni această categorie de scriitori e socotită ca o
familie bolnavă, ce poartă toate stigmatele decadenţei: orice semn de putere
şi de talent al unor scriitori deşteaptă în membrii acestei familii sentimentul
ce-l trezeşte un om viguros într-un nenorocit şi credul bolnav. Orice succes
al unuia cade asupra lor ca o lovitură sufletească, ca o scormonire în
conştiinţa lor încărcată. Leac pentru asemenea boală sufletească însă nu
există” 18. Deşi la acea vreme critica literară românească se afla la
începuturile ei, Ilarie Chendi sesizează partizanatul ce-i caracterizează pe
unii dintre critici, astfel că nici tinerii care doresc să se afirme în acest
domeniu nu găsesc prea uşor modele pe care să le urmeze:„Scriitorii tineri,
încurajaţi de critică şi de un public neorientat, după ce au gustat o dată din
farmecul triumfului literar, încalecă Pegasul şi pornesc razna fără nici o
ţintă, fără nici un temei real sub picioare. Nici un gen literar nu le este
secret, căci trăiesc, cum s-ar zice, în poligamie cu toate muzele. Culisele
teatrelor îi introduc în teoria dramei, viaţa de capitală le oferă material de
romane şi piese de „moravuri”, anotimpurile se îngrijesc de poezie, şi iată-i
autori de multe volume şi, în urma prodigioasei lor producţiuni, înconjuraţi
de nimbul nemurirei…imaginate” 19.
Beţia de cuvinte devine la Ilarie Chendi „pleavă de cuvinte”:
„Fiecare neam posedă scriitori de valoare secundară, cari se mulţumesc a
făuri material de lectură pentru clasa de mijloc. La noi însă, vai ! nu există
aceşti muncitori nepretenţioşi; noi nu avem decât scriitori geniali şi
17

Ibidem, p. 7.
Ibidem, p. 8.
19
Idem.
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scriitori ignobili. Şi, nici vorbă, toţi poligrafii noştri sunt geniali. Şi toţi câţi
nu-i aprobă sunt ignobili. Numai că acest lux de genialitate – un fel de
lucus a non lucendo – e un adevărat pericol pentru dezvoltarea normală a
culturei noastre, căci toate operele lor nu sunt decât o pleavă imensă de
cuvinte, ce zăpăcesc pe cetitori şi nu conţin nici un grăunte sănătos, din
care ar putea încolţi vreo idee mântuitoare” 20.
Mai departe, Chendi citează din revista „Pagini alese”: „Nu putem
ascunde faptul că Vlahuţă şi Coşbuc nu ne mai inspiră nici o încredere…
Vlahuţă a îmbătrânit rău; Coşbuc a slăbit, s-a posomorât, nu mai are
farmec, nu mai are curaj, nu mai are nici un vers corect. Amândoi se
târăsc acum pe toiage scorojite printre copii şi zic că seamănă… Ah, dar
tabloul este mai trist şi mai amar”… 21.
În chestiunea limbei literare (Un răspuns d-lui Duiliu Zamfirescu),
Ilarie Chendi devine de-a dreptul necruţător 22:„….Zamfirescu, vorbind
despre poezia d-lui Coşbuc, scrie următoarele 23: „Niciodată nu s-a scris
ceva mai fals în ţara noastră, fals prin fondul sufletesc al limbei, fals prin
imaginile triviale ale gândirei, fals prin avântul grosolan al unui eroism
de comandă”… Cum poate autorul naţionalist al poeziilor Bucovina şi
Invectivă şi al romanului Din război să se năpustească cu atâta violenţă
asupra unui alt scriitor, tocmai pentru idealismul naţional al acestuia,
pentru direcţia în care desfăşoară o muncă aşa de puternică pentru
deşteptarea patriotismului în masa inertă a poporului? E o pornire
duşmănoasă pe care n-o înţelegem, dar o regretăm. N-ar fi fost mai bine
oare ca d. Zamfirescu, înainte de a se fi pierdut în studii lingvistice şi în
reflexiuni asupra contimporanilor şi colegilor săi, să-şi fi reamintit
cuvintele citate ale d-lui Maiorescu, sau memorabilul avertisment al lui
Goethe: „Bilde, Kunstler, rede nicht!” 24. Supărat pe faptul că o parte a
presei bucureştene îl critică permanent şi în mod nejustificat pe Coşbuc,
Ilarie Chendi îl avertizează pe acesta din urmă. Însă Coşbuc îi răspunde: „Ci
lasă-i în plata Domnului, mi-a răspuns. Nu vezi cât sunt de rebegiţi cu toţii
? Ştie sfântul, eu tot de oameni de aceştia am avut parte să mă atace, de
20

Ibidem, p. 10.
Ibidem, p. 9.
22
Ibidem, p. 53.
23
Ibidem, p. 61.
24
Articolul „În chestiunea limbei literare” din care cităm a apărut pentru prima dată în
revista Familia, nr. 32, din 12/25 august şi nr. 33 din 19 august/ 1 septembrie 1901 (în
colecţie p. 373-375 şi 385-387). Apoi a apărut şi în Tribuna Poporului din Arad, în
numerele 155, 158, 159, 162, 165, 167, 169 şi 172 din anul 1901, la rubrica intitulată
„Partea literară” şi purtând la subsol menţiunea „Familia”.
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oameni bolnavi, cari, după ce m-au atacat, au şi murit. Bietul Lazu şi-a dat
duhul „critic” în mâinile creatorului. Nenorocitul de Anton Bacalbaşa i-a
urmat. Ţine minte că nici decadenţii aceştia n-o mai duc mult...” 25.
La sesiunea Academiei Române din anul 1903, Duiliu Zamfirescu
prezintă romanul „În război” pentru a obţine premiul I. Eliade Rădulescu.
Numai că preşedintele Academiei Române era la acea vreme şeful
Partidului Naţional Liberal şi prietenul tribuniştilor arădeni, D. A. Sturdza,
care face jocurile şi răstoarnă votul distinşilor academicieni înspre romanul
Din bătrâni, scris de Ioan Slavici. Replica lui Duiliu Zamfirescu este cât se
poate de acidă: „Lucrarea lui Slavici e atât de nevrednică, încât eu
consider hotărârea Academiei ca o insultă. Gaşca transilvăneană trebuie
spartă cu orice preţ” 26.
Mai mult, după ce Ilarie Chendi publică în volumul Preludii articolul
În chestiunea limbii literare, Duiliu Zamfirescu publică un amplu articol
polemic 27, în care scrie negru pe alb: „Acum vreo trei ani am publicat un
articol asupra limbei literare, în care, între altele, vorbeam despre
înrâurirea dialectală a scriitorilor transilvăneni şi afirmam că d-l Slavici
scrie o limbă românească pocită, iar că ţăranii din creaţiunile sale sunt
nişte biete fiinţe anemice, neadevărate şi nereale, în contra cărora se
revoltă simţământul estetic şi patriotic”.
În articolul D-l Haşdeu despre noi,Ilarie Chendi dă măsura
ataşamentului său faţă de valorile tribuniste 28. Articolul lui Chendi apare pe
fondul unor mai vechi dispute între Haşdeu şi Titu Maiorescu. Ilarie Chendi
porneşte de la un articol publicat de Bogdan Petriceicu Haşdeu în ziarul
Epoca din Bucureşti, în care acesta spune: „Terminând, declar că m-am
mărginit cu tot dinadinsul a vorbi numai şi numai despre regatul României.
E permis unui francez, când îl preocupă organismul Franţei, de-a nu avea
în vedere Belgia cea franceză sau cantoanele cele franceze ale Helveţiei.
Negreşit sunt legitime şi foarte frumoase simpatiile şi simfoniile între Paris,
Bruxelles şi Geneva, dar nu e deloc necesară solidaritatea politică între
ele 29. Sub raportul exclusiv cultural, fără îndoială, un Jean-Jacques
25

Idem.
Emanoil Bucuţa, Titu Maiorescu şi Duiliu Zamfirescu în scrisori, p. 271.
27
Revista idealistă, nr. 7, din 1 septembrie 1903, articolul Literatura românească şi
scriitorii transilvăneni.
28
Ilarie Chendi, Scieri II, op. cit., pp. 154-156. Articolul apare în Tribuna Poporului, nr. 14
din 22 ianuarie/3 februarie 1900, pe prima pagină a ziarului, cu trei asteriscuri în formă de
piramidă drept semnătură, cunoscut asteronim a lui Chendi (a se vedea în acest sens Mircea
Popa, Ilarie Chendi, p. 36.) Ibidem, p. 386.
29
Sublinierea îi aparţine lui Ilarie Chendi.
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Rousseau este o glorie naţională a tuturor francezilor. Al nostru al tuturor
românilor este un Şincai. Dar când un frate de dincolo va cere de la noi să
împărtăşim certele şi patimile lor de acolo, sau se va apuca a ne învenina
cu teoriile lui Schopenhauer, sau va pretinde a fi mai român, sau mai
deştept decât noi ăştia, o ! atunci să ne slăbească”.
După ce Chendi afirmă că „oricine citeşte acest pasagiu vede că el
se referă la numitul antagonist al d-lui Haşdeu” (Titu Maiorescu, pe care-l
numeşte mai sus n.a.), vine cu precizarea că „D-l Haşdeu ar putea fi în
măsură a şti că d-l Maiorescu arareori a fost de acord cu fraţii săi de aici”.
Mai mult „Ceea ce face d-l Haşdeu nu mai e greşeală politică – căci simţul
politic i-a lipsit întotdeauna – dar e şi un păcat naţional. Conştiinţa unităţii
noastre etnice este o falnică cucerire a acestui veac, şi cel ce vrea să o
întunece în noi, prin aţâţarea urei şi a neînţelegerii între fraţi e un
nevrednic, oricine ar fi, om sau spirit 30. În final, Ilarie Chendi vine cu
modelul lui Mommsen: „Altfel vorbesc spiritele de elită cătră fracţiunile
neamului lor. Aşa, de pildă, bătrânul Mommsen a vorbit şi el anul trecut
cătră conaţionalii săi germani din Austria. Dar nu i-a certat, nu i-a
ameninţat, nu le-a trimis picuri de otravă ca nouă magul de la Câmpina, ci
cuvinte de încuragiare le-a trimis, apel la luptă pentru îndeplinirea operei
de unitate naţională şi culturală.”
Curentul antitransilvănean 31 este, de departe, unul dintre cele mai
acide articole scrise de Ilarie Chendi. Atacurilor dure venite din partea lui
Duiliu Zamfirescu, Bogdan Petriceicu Haşdeu sau Alexandru Macedonski
împotriva intelectualilor transilvăneni stabiliţi la Bucureşti le răspunde Ilarie
Chendi prin acest studiu. Dacă despre Duiliu Zamfirescu şi despre Haşdeu
am vorbit în rândurile de mai sus, este cazul să redăm şi un fragment dintrun articol al lui Alexandru Macedonski, publicat în ziarul Românul din data
de 26 septembrie 1903, în care autorul Rondelurilor afirmă că transilvănenii
ar fi „monopolizat prin josnicie pe oamenii de stat români, că s-au
introdus sterpi şi ignoranţi în literatură, că, în sfârşit, corup şi distrug ca o
substanţă corosivă aurul sufletesc şi că ajunşi, din venetici şi servi, a se
vedea covârşiţi de onoruri şi îmbuibaţi din snaga noastră, bat insolenţi din
picior, sau ridicoli se sumeţesc cu aere de clovni”.

30

Puţin mai în faţă, Chendi precizează că „Îmi aduc aminte că basarabeanul – Bogdan
Petriceicu Haşdeu n.a. – a mers până în a declara că în politică preferă a vota cu socialiştii,
decât cu un Maiorescu”, în Ibidem, p.155.
31
Ilarie Chendi, Scrieri II, pp. 169-187. Articolul „Curentul antitransilvănean” a apărut în
Tribuna Poporului, numerele 42, 44, 45, 46, 49, 50 şi 51, între 2 şi 15 martie 1900, cu trei
asteriscuri aşezate în piramidă drept semnătură, cunoscut asteronim al lui Ilarie Chendi.
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În studiul său despre „Curentul antitransilvănean” (I) 32, Ilarie Chendi
porneşte de la cristalizarea conştiinţei naţionale la popoarele europene în
secolul al XIX-lea: „Conştiinţa unităţii de rasă este una dintre cele mai
măreţe cuceriri a popoarelor în veacul al XIX-lea. Ea s-a deşteptat în chiar
toiul mişcărilor revoluţionare din zorile acestui veac. Când Napoleon
dărâma graniţele dintre singuratecele ţări şi liniile de demarcaţiune dintre
popoare; când deosebirile de rasă erau ameninţate a fi şterse de principiul
cosmopolitismului napoleonist, conştiinţa individualităţii etnice s-a ridicat
ca o reacţiune firească şi a izbutit în sfârşit a triumfa asupra principiului
distrugător” 33. Prefaţând conţinutul celui de-al doilea articol - în care se
referă la patriotismul local ca la unul dintre cele mai mari pericole ce stau în
faţa dezvoltării conştiinţei naţionale – Ilarie Chendi dă exemplul istoricului
german Treitscke, care nu reuşise să-l îduplece pe tatăl său, saxonul
Treitscke senior, despre utilitatea şi necesitatea unificării Germaniei: „Tatăl
său, bătrânul Treitscke, era funcţionar de stat în Saxonia şi din motive de
patriotism local era mare adversar al ideii de contopire a provinciilor
germane într-un singur stat. Iar când fiul Treitscke a scris celebra sa
istorie, în care face apel la toate ţările germane de a se uni sub sceptrul
Prusiei, bătrânul a izbucnit în plâns şi a voit să izgonească pe fiul său din
casă, ca pe un rătăcit, care nu ţine la patria sa…” 34. Însă, făcând o paralelă
între germanul prusian şi germanul austriac, Ilarie Chendi evidenţiază cele
două mijloace de expresie ale unităţii germane: unitatea culturală şi unitatea
politică, pangermanismul. Ajungând la „rasa latină”, Chendi apreciază că
inclusiv unitatea culturală este un ideal prea îndepărtat: „…toată conştiinţa
unităţii de rasă la popoarele latine se reduce la marginile strict
internaţionale, sau cel mult la câteva manifestaţiuni platonice pe la diferite
congrese, în cari din când în când se mai accentuează uşor de tot ideea
unităţii rasei latine” 35.
Deosebit de interesantă este opinia sa referitoare la conştiinţa unităţii
naţionale a românilor şi la dezvoltarea în timp a acestei idei. Dar, ca să nu
existe nici un dubiu, localizează apariţia ideii de conştiinţă naţională
exclusiv în Transilvania: „La poporul nostru românesc, conştiinţa unităţii
naţionale a fost deşteptată de învăţaţii transilvăneni Şincai şi Maior. După
ei a dus ideea marele apostol George Lazăr şi a sădit-o în pământul fertil al
României”. Dacă, asemenea tribuniştilor, Ilarie Chendi susţinea ideea că
32

Primul articol din cele şase ce compun prezentul studiu este publicat în Tribuna
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Ilarie Chendi, Scrieri II, p. 169.
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soarele tuturor românilor doar la Bucureşti răsare, le recomandă
„regăţenilor” să nu uite că soarele Apusului este mult mai puternic decât
soarele Fanarului şi că Ardealul a adus, prin Viena, Berlin şi Budapesta,
lumina şi pe malurile Dâmboviţei. Mai departe, Ilarie Chendi urmăreşte
parcursul în timp a ideii de unitate naţională: unirea politică a principatelor
române din anul 1859, înfiinţarea Academiei Române la 1867, iar spre
sfârşitul veacului, apariţia Ligii culturale pentru unirea tuturor românilor. Şi
cu asta, unitatea naţională şi culturală pare pusă la locul ei, ajungând chiar
„la un grad nemaiatins în istoria poporului român atât de bogat în lupte
fratricide” 36. Cât despre ideea unităţii politice, Ilarie Chendi este cât se
poate de ferm: „Ideea unităţii politice adevărat că n-a găsit intrare în
conştiinţa noastră. Aşa-zisul „daco-românism” este lansat de adversarii
noştri din cauze bine cunoscute. Nici cei mai temerari politicieni sau istorici
români de astăzi nu-l susţin sau îl socotesc cel puţin ca intempestiv.
Motivele rezidă în convingerea generală că pentru a crea un stat unitar
român suntem un popor prea mic, iar pe de altă parte, unitatea politică nu
este nicidecât o necesitate imperativă pentru a ne putea dezvolta în direcţie
culturală şi naţională, adică în cele două direcţii cari condiţionează viitorul
unui neam. În marginile teritoriale de astăzi şi în raporturile de
reciprocitate la cari au ajuns toate fracţiunile poporului nostru, acea
dezvoltare poate să se efectueze în mod unitar, renunţând chiar cu
desăvârşire la ideea unităţii politice” 37. Negru pe alb!
În cel de-al doilea articol din seria Curentului antitransilvănean,
Ilarie Chendi se referă la „cari anume pericole pot să ameninţe cu
întunecare acea conştiinţă, care trebuie să fie temelia viitorului nostru ?” 38.
Imediat, în rândurile următoare, Chendi dă şi explicaţia: „Întâiul pericol
există inerent firii noastre. E o însuşire proprie românului de pretutindeni,
un defect ce se numeşte „patriotism local”, o tendinţă inconştientă spre
diminuarea unităţii, spre secesiune” 39. Un alt pericol la adresa unităţii
noastre naţionale îl reprezintă – în opinia lui Ilarie Chendi – „elementele
streine cu cari trăim împreună” 40. Însă, ardeleanul Ilarie Chendi nu se referă
neapărat la maghiari, despre care „ştim că avem de-a face cu un adversar
făţiş, declarat, cu un adversar istoric” 41 şi împotriva cărora ştim cum să
luptăm. „Din nefericire însă o droaie de alte elemente streine mai ameninţă
36
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tendinţele noastre de unitate naţională şi culturală... Tactica acestor
elemente streine – cari nouă, românilor de aici, ne sunt cunoscute mai mult
din scrierile lui Eminescu – se observă consecvent. De câte ori un curent
puternic şi ideal ne uneşte pe toţi românii la un loc, ele tac pitulate sau cel
mult simulează o afecţiune, pentru a nu fi notă discordantă. Aşa au făcut în
timpul ultimelor noastre mişcări naţionale. Când însă ne găsim în o epocă
de puţină coeziune, elementele streine ies la iveală, se pornesc pe pescuite,
încearcă muncă de şobolani, o subnimare a bunei înţelegeri între noi.
Străinii aţâţă pasiunile, asmuţă pe unii împotriva altora, îndepărtează pe
români de la îndatoririle lor naţionale şi tind a perverti cele mai elementare
principii de cari se leagă viitorul nostru comun”.
Un alt pericol îl reprezintă cosmopolitismul, produs de aceiaşi
„străini”: „Străinii au produs prin ziaristică şi prin literatură un curent de
veleităţi internaţionale în România. Dată fiind libertatea presei pe de-o
parte, nemulţumirile agrare pe de alta, acest curent va continua a rămâne
un pericol capital pentru interesele românismului, dacă străinii nu vor fi
puşi de timpuriu la carantină” 42.
În fine, un ultim pericol vine tocmai din partea conducătorilor
politici: „Şi va mai fi ameninţată conştiinţa unităţii noastre totdeauna
atunci când conducerea poporului, la noi, în regat, sau în oricare altă
parte, va fi pusă în mâini nechemate. Când se întâmplă – şi cărui popor nu i
se întâmplă? – ca neputincioşi, speculanţi sau şarlatani să pună mâna pe
cârma politică şi naţională; când conducerea culturală încape pe mâinile
unor obscuranţi şi agramaţi, evident că nimeni din acest soi de diriguitori ai
destinelor unui popor nu se va putea avânta până la adevărata concepţiune
a ideii unităţii de rasă”.
Abia începând cu cel de-al treilea articol Ilarie Chendi abordează,
făţiş, tema curentului atitransilvănean, pornind de la convingerea că românii
ardeleni sunt singurii vinovaţi de această stare de lucruri: „Cauza acestui
curent suntem în primul rând noi înşine...Îndată ce luptele noastre au
apucat-o spre declin – şi încă fără a fi ajuns la vreo izbândă potrivită –
adversarii noştri s-au ridicat puhoi şi şi-au început acţiunea” 43. Chendi
scoate în evidenţă practica conservatorilor de la putere, care îi consideră pe
românii din Transilvania ca fiind străini din punct de vedere legal în
România, dacă nu s-au naturalizat: „Acesia deci cari din motive încă puţin
clare forţează să stabilească cetăţenia juridică drept condiţie pentru
românii din orice provincie, pentru ca să poată beneficia de drepturile ce le
42
43
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acordă simpla calitate etnică, lucrează în direcţie străină şi de concepţia
istorică a românismului, şi de „constituţia României”, dar mai ales
împotriva ideii unităţii noastre naţionale şi culturale. E trist când, în loc de
a se dărâma barierele dintre român şi român, ele se înmulţesc” 44.
Cel de-al patrulea articol din seria curentului antitransilvănean este
dedicat presei. Chendi sesizează faptul că acest curent antitransilvănean „a
luat proporţii mari după ce s-a înfiinţat ziarul „România jună” la
Bucureşti” 45, ziar la care sunt angajaţi şi câţiva transilvăneni în conducerea
acestuia şi care se ghidează după următoarele „principii esenţiale:
naţionalismul, dinasticismul, susţinerea şi apărarea credinţei şi a armatei
naţionale.” De cealaltă parte a baricadei se găsesc ziarele „blestemătorilor
neamului”, pe care Ilarie Chendi le asociază cu numele patronilor acestora:
„directorul „Adevărului” se numeşte Rubinstein, al „Epocii”, Pisanis, al
„Dreptăţii”, Ranetti, al ziarului francez „La Roumanie”, Papamihalopulos,
iar al „Antisemitului”, Gongopulos” 46. Mai ales din acesta din urmă,
Chendi citează copios: „Aici (în România n.n.) au găsit nişte fraţi buni, cari
nu i-au întrebat nici ce au făcut, nici de ce au venit; le-au dat casă şi masă,
subvenţii şi slujbe grase. Luaţi corpul didactic, Academia, bibliotecile,
ministerele şi veţi vedea că sunt literalmente împănate cu transilvăneni...
Când s-au văzut atât de bine primiţi, când şi-au văzut traiul asigurat, au
crezut că aveau un drept necontestat la aceasta şi în loc să ne arate
recunoştinţă pentru frăţeştile noastre binefaceri, s-au socotit datori să ne
considere ca pe nişte vaci de muls...Deşi de acelaşi sânge, de acelaşi neam
cu noi, românul din Ardeal are altă structură sufletească decât a celui de
aici. Pe când românul de aici e bun, milos, iertător şi primitor – românul
din Transilvania, „mocanul” cum îi zice săteanul, e rău, plin de fiere,
egoist, vindecativ, rău şi trufaş...”. Sunt – trebuie să recunoaştem – cuvinte
grele, scrise cu patimă, ceea ce îl determină pe Ilarie Chendi să reacţioneze:
„Streini vor fi ei, faliţi morali încă pot fi, răi şi fără nici un respect pentru
neamul românesc sunt fără îndoială. Dar cum se face de sunt un cor întreg
? Cum de nu sare nici unul din celelalte ziare – căci, slavă Domnului, mai
sunt şi ziare serioase în Bucureşti – pentru a combate acest strident cor de
brotaci veninoşi ?... E clar că curentul vrăşmaş ideii de unitate este în plină
dezvoltare, că în fruntea lui merg străinii şi că nu întâmpină rezistenţa
necesară”.
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Culmea curentul antitransilvănean se manifestă – este de părere
Ilarie Chendi în cel de-al cincilea articol din acest studiu – chiar printre
„părinţii patriei”, adică în Parlamentul de la Bucureşti, care respinsese de
curând o iniţiativă legislativă ce facilita acordarea cetăţeniei pentru românii
din Transilvania. Mai departe, Ilarie Chendi citează, în acest sens,
„argumentaţia” acestei respigeri – cu 46, la 36 de voturi – din Monitorul
oficial, interpelarea cu pricina aparţimându-i deputatului Nicolae Nicorescu:
„D-lor deputaţi! De câte ori este vorba de recunoaşterea naţionalităţii
românilor născuţi în ţări străine, ne gândim în primul rând la românii din
Transilvania, pentru că de acolo şi vin cei mai mulţi. Or, d-lor, cunoaşteţi
ce gravă şi ce temeinică obiecţiune se poate ridica contra acestei mari
năvăliri de transilvăneni în ţară la noi. Migraţia aceasta continuă, mereu
crescând, poate deveni vătămătoare intereselor naţionale ale neamului
nostru...” 47.
Un alt vorbitor pe „argumentaţia” căruia s-a respins înlesnirea
acordării cetăţeniei pentru românii din Ardeal a fost deputatul Constantin
Popovici, pe care Ilarie Chendi îl citează în continuare: „D-lor deputaţi, este
netăgăduit că poporul român este cel mai ospitalier din toate popoarele din
lume. Ospitalitatea a ajuns aşa departe la noi, încât a devenit un pericol
pentru ţara românească...” 48. În finalul articolului, Ilarie Chendi constată
cu tristeţe că doar un singur ziar din Bucureşti a sărit în apărarea românilor
transilvăneni, „Apărarea naţională”.
Ultimul articol este rezervat concluziilor: „Dar totuşi e necesar ca să
mai spunem câteva vorbe acelora cari conduc curentul, şi pe urmă să
tragem câteva concluzii practice pentru noi – căci în orice rău zace şi o
învăţătură” 49. Cele „câteva vorbe” sunt repartizate de către aprigul Ilarie
Chendi, cât se poate de judicios, celor două categorii de antitransilvăneni:
„streinii” şi „românii lipsiţi de avânt naţional”. Dar, să le luăm pe rând.
„Cei mai înverşunaţi sunt streinii, cari văd în transilvăneni o forţă
puternică a românismului şi, în consecinţă, tind la slăbirea acestor forţe.
Pentru ca aceşti streini să vază cari sunt legăturile noastre cu fraţii din
România – îi poftim să deschidă istoria neamului nostru. Să se oprească
apoi la pagina pe care este scris numele lui George Lazăr. Aici străinii vor
vedea că rolul lor în România a încetat atunci când George Lazăr a învins
asupra dascălului grec Veniamin de la Schitu-Măgureanu. Duhul
deznaţionalizării atunci a fost izgonit şi el nu va mai reînvia, oricât s-ar
47
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sforţa rămăşiţele lui Veniamin... Şi invităm mai departe pe nepoţii lui
Veniamin, cari astăzi, graţie libertăţilor din ţară, au voie să scrie injurii la
adresa noastră – să citească cel puţin scrisoarea lui Eliade Rădulescu către
românii din Brussa, şi vor vedea clar ce deosebire este între noi şi d-alde
Papamihalopulos; vor vedea – desigur nu fără scrâşnirea dinţilor – că
puternice şi indisolubile sunt legăturile între noi şi fraţii noştri mai mari –
chiar şi fără a mai lua de bază legătura elementară de sânge, care ea
singură ar trebui să fie suficientă pentru a curma o dată pentru totdeauna
păcătoasele agresiuni ale străinilor. Atât pentru străini” 50.
Vorbind despre „românii lipsiţi de avânt naţional”, Ilarie Chendi este
cât se poate de optimist: „nu ne vine a crede că cei ce acum câţiva ani ne
strigau „Osana !” pe străzile Bucureştiului să rostească acum cu deplină
conştiinţă şi convingere: „Răstigniţi-i !”. Însă, atunci când vine vorba
despre chestiunea naţională şi culturală, Ilarie Chendi devine intransigent şi
răspicat: „chestiunea naţională şi culturală este a românilor de
pretutindeni. Noi nu ne amestecăm în politica fraţilor din regat, precum nici
ei n-au ce căuta într-a noastră, decât cel mult prin sfaturi binevoitoare,
atunci când le cerem. Dar, când e vorba de lucruri comune, de naţionalism
şi cultură, aici fiecare îşi are drepturi şi îndatoriri egale. Şi, prin urmare, ne
zace în drept a cere încetarea unei politici nenaţionale a fraţilor noştri, care
se manifestă în curentul antitransilvănean, curent care ne zguduie adânc
situaţia de aici. Acesta e răspunsul nostru în principiu” 51. Totuşi, având în
vedere că puterea politică de la Bucureşti era deţinută în acel moment de
conservatori, tribunistul Ilarie Chendi nu-şi poate stăpâni pana şi încheie:
„Iar pe de altă parte şi acest curent va înceta, căci sângele apă nu se face,
şi în România opinia publică şi fruntaşii conducători se schimbă, din
norocire, destul de iute” 52.
Descoperim, aşadar, în Ilarie Chendi, un tribunist de rasă, un scriitor
ajuns gazetar la Tribuna Poporului din Arad, iar după trecerea Carpaţilor, la
Bucureşti, un scriitor şi un ziarist convertit în primul critic literar român în
adevăratul sens al cuvântului, după cum ni-l prezintă Nicolae Manolescu.
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Activizarea relaţiilor Aradului cu Basarabia în anii pregătirii
Unirii şi a consolidării ei
Vasile Popeangă
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Relaţiile culturale ale Aradului cu Basarabia au devenit mai
dinamice în primul deceniu al secolului al XX-lea. Activizarea lor s-a
datorat unor personalităţi înzestrate care au descifrat corect sensul evoluţiei
opiniei publice din contextul socio-politic în care acţionau. Aradul cunoştea
pericolele pe care Legea învăţământului elaborată în 1907 de către ministrul
A. Apponyi, dar intuia corect şi rolul constructiv pe care oraşul îl avea în
politica generală românească după ce sediul activităţii naţionale fusese
stabilit în oraşul de pe Mureş. Basarabia trăia într-o atmosferă de izolare şi
întuneric creată de aristocraţia ţaristă în preajma anului 1912, când se
împlinea un secol de la răpirea prin furt şi înşelăciune a acestei minunate
provincii româneşti. Doi cercetători basarabeni din domeniul agriculturii
aflaţi într-un proces de studiere a economiei agricole a Basarabiei încheiau
cartea lor tipărită la Chişinău în 1919 cu următoarele concluzii: „Va veni un
timp când toţi vom considera ca o datorie sfântă să ne cunoaştem toate
comorile ce zac la sate. Vom simţi o adevărată mulţumire sufletească ce
fond întreg şi inalterabil găsim în ţărănimea noastră din care vom face
adevărata temelie de existenţă a statului român întregit şi mărit” 1. Cei doi
autori au studiat situaţia demografică şi economică a fiecărui judeţ în parte
şi au ajuns la concluzia că în 1917 ţăranul basarabean a început „să capete
siguranţa stăpânirii pământului său” 2. Pentru întărirea siguranţei stăpânirii
pământului au luptat chiar mari moşieri basarabeni şi intelectuali ai acestei
provincii. Dintre moşieri vom aminti un mare suflet românesc al secolului al
XX-lea, Vasile Stroescu (1845-1926), iar dintre intelectuali pe Pan Halippa
(1883-1979) născut în Cubolta (Soroca). Şi-a făcut studiile universitare la
Iaşi.
Iniţiativa arădeană de-a solicita ajutor pentru construirea unui local
de şcoală marelui mecenat Vasile Stroescu, aflat la Davos în Elveţia, a
aparţinut Letiţiei Oncu, care îndeplinea atribuţiile de preşedinte al
comitetului de conducere al „Reuniunii Femeilor Române” din Arad. În ziua
1
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de 10 mai 1910, Letiţia Oncu, soţia directorului Băncii „Victoria”, şi-a
anunţat colegele că cererea Comitetului de-a solicita un ajutor bănesc din
partea lui Vasile Stroescu pentru ridicarea unui local destinat funcţionării
şcolii civile de fete s-a bucurat de primirea basarabenilor 3. Marele
binefăcător, aflat în Elveţia, a comunicat că oferă un ajutor de 100.000
coroane şi astfel lucrarea poate fi contractată cu o firmă de construcţie.
Menţionăm că „Reuniunea Femeilor Române” din Arad fusese înfiinţată în
1884 şi în cei 26 de ani de existenţă, nu putuse aduna decât o sumă mai mică
decât cea oferită de binefăcătorul basarabean. Valoarea construcţiei stabilită
de proiect, se ridica la 270.000 de coroane, iar „Reuniunea” a depus 80.000
de coroane. Consistoriul din Arad a contribuit cu 90.000 coroane. Cifrele
sunt concludente pentru a demonstra contribuţia decisivă a lui Vasile
Stroescu la ridicarea acestei şcoli. Apreciem că a fost... propunerea
comitetului „reuniunii” ca şcoala să poarte numele de „Şcoala superioară de
fete din Arad Vasile Stroescu”. „Această propunere nu a fost acceptată de
marele filantrop”, scrie C.I. Stan într-un studiu foarte documentat din 1987
publicat în Ziridava din Arad 4. Clădirea a fost ridicată, în ea a funcţionat o
şcoală civilă de fete căreia Gh. Ciuhandu i-a închinat o frumoasă
monografie intitulată Douăzeci şi cinci de ani din viaţa Şcoalei eparhiale de
fete din Arad, 1890-1915, Arad, 1916. Monografia a rămas până în ziua de
azi în manuscris. Şcoala s-a bucurat de o prestigioasă conducere în timp:
Maria Popovici (1890-1900); Ioan Petran (1900-1901); Vasile Goldiş
(1901-1904);Petre Pipoş (1904-1907); Octavia Desseanu (1907-1913) şi
Victor Stanciu (1913-1919). Sala de gimnastică a acestei şcoli a fost un
spaţiu istoric prin hotărârile luate acolo în 16 noiembrie 1918. Atunci şi
acolo, în această sală a fost acceptată propunerea lui Vasile Goldiş de a se
ţine la Alba-Iulia la 1 decembrie o adunare plebiscitară pentru a se lua
hotărârea de unire într-un mod democratic ce nu poate fi combătut de nici
un for politic european.
Pe parcursul lucrării ne vom mai întâlni de multe ori cu numele lui
Vasile Stroescu. Apreciez că sunt necesare câteva date privind această
personalitate măreaţă prin înălţimea sentimentelor sale nobile. Vasile
Stroescu s-a născut în localitatea Trinca, judeţul Hotin. A făcut studiile
liceale la Chişinău şi Odesa, iar pe cele universitare la Moscova, Petersburg
şi Berlin. După absolvirea studiilor universitare a fost angajat judecător la
3
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Hotin, unde l-a cunoscut pe Alexandru Haşdeu (1811-1872), doctor în
filozofie al Universităţii din München. Alexandru Haşdeu a fost profesor de
istorie la liceul din Vinniţa, iar în 1866 a fost ales membru al Academiei
Române 5. A fost un gânditor profund care a abordat într-un discurs de la
Vinniţa probleme de filozofie a istoriei. A fost tatăl marelui enciclopedist
Bagdan Petriceicu Haşdeu.
Vasile Stroescu a moştenit o avere întinsă, care i-a dat posibilitatea
să facă donaţii pentru susţinerea a numeroase instituţii şcolare din
provinciile româneşti. Pentru a cunoaşte stările de lucruri din Transilvania,
în toamna anului 1910 a întreprins o călătorie în această provincie
românească. A cunoscut lucrarea lui I. Slavici, Românii din regatul ungar şi
politica maghiară, tipărită în 1892 în Bucureşti în care scriitorul şirian
consideră că situaţia românilor din Ungaria e o problemă europeană. În
această situaţie se află toate minorităţile naţionale din Ungaria. Românii din
Transilvania însă au ajuns la concluzia că „ei numai în România pot să se
dezvolte în toată libertatea”. Faptele lui Vasile Stroescu sunt o ilustrare a
unui mod de-a gândi asemănător lui Slavici. Apropierea de modul de-a
judeca al lui Slavici este ilustrat şi de propunerea făcută în 1912 de Vasile
Stroescu de-a înfiinţa un fond de susţinere a Societăţii Academice Române
„Petru Maior” din Budapesta care să poarte numele Fondul lui Ioan Slavici
pentru casa studenţilor români din Budapesta 6.
Izbucnirea ostilităţilor militare în vara anului 1914 a întrerupt
legăturile marelui suflet românesc care a fost Vasile Stroescu. S-a retras şi el
încet spre Basarabia natală. Evenimentele din 1917 l-au găsit la Odesa, dar
el e prezent în întreaga mişcare naţională din Basarabia. Un participant activ
la activităţile dintre Prut şi Nistru în aceşti ani de schimbări profunde
europene, Onisifor Ghibu, declara într-un articol că „întreaga mişcare
naţională din Basarabia din 1917 care a dus la dezlipirea ei de Rusia, se
datoreşte dărniciei lui Stroescu. El a sugerat ideea unei naţionale
basarabene, el a dat bani susţinând revista „Cuvânt Moldovenesc”, care ceva
mai târziu s-a transformat în prima gazetă basarabeană” 7.
Spre sfârşitul anului 1916 şi începutul celui următor Basarabia şi
regiunea Odesei sunt în fierbere. Grupuri mari de soldaţi – în jur de 40.000
de basarabeni se aflau în Odesa, unde se mai aflau şi vreo 8000 de români
cu familiile lor, care, de la Craiova şi până în Moldova dispuseseră de forţa
5
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bănească a unui asemenea refugiu din faţa infanteriei germane. În Basarabia
se aflau în jur de 20 de mii de soldaţi rătăciţi, fugiţi de pe fronturi din Galiţia
sau din Moldova, dezertori, pe care generalul Prezan i-a chemat să vină în
Moldova pentru a se alătura unor unităţi în formare pentru aceşti soldaţi
pierduţi 8. La Dărniţa, în stânga Niprului se adunau prizonierii români aflaţi
în diferite lagăre ruseşti mai mici sau mai mari, unde s-a încercat o
experienţă benefică aprobată de autorităţile superioare ale armatei ruse:
organizarea lor şi fortificarea conştiinţei româneşti pentru alcătuirea de
unităţi luptătoare care să se îndrepte spre Moldova, unde era nevoie de ele”.
Şcoala de la Darniţa” şi conducătorii ei au intrat în istorie 9. Informaţia
privind soldaţii români (dezertori, pierduţi etc.) a apărut în gazete Cuvânt
moldovenesc. Aceeaşi gazetă a difuzat şi informaţia că în Odesa se tipăreşte
ziarul român „Depeşa” pentru refugiaţii români din acest oraş. Dintre
spiritele constructive care au modelat conştiinţa de soldat român a
prizonierilor amintesc pe Victor Deleu şi Sever Bocu.
Personalitatea arădeană care s-a angajat în procesul de clarificare a
ţelurilor luptei pentru unire atât printre prizonierii de la Darniţa cât şi printre
basarabeni a fost Sever Bocu (1874-1951). Sever Bocu a fost un
temperament dârz, moţesc, căci străbunul său Pavel Bocu era originar din
localitatea Lazuri din Ţara Hălmagiului; pe front a fost luptător între vitejii
lui Horia şi a fost „frânt pe roată ca şi Horia” 10. Pregătirea directă de la Arad
l-a maturizat pe tânărul Sever Bocu. A înţeles sensul profund al luptelor
politice cu stăpânitorii care îngrădeau şi asupreau pe români. A cunoscut
duritatea anchetelor poliţiale. Şi-a continuat studiile universitare la Viena la
Academia Comercială şi după aceea la Paris. A intrat în câmpul activităţii
productive la Lipova, apoi, din 1899, a revenit redactor al ziarului Tribuna
din Arad. Aci a avut alte anchete şi procese de presă. În 1907 s-a căsătorit
cu Marilena Manolescu, fiica primarului oraşului Sinaia. În 1912, după
încetarea apariţiei ziarului arădean Tribuna părăseşte Aradul şi se stabileşte
pe litoralul Mării Negre la Techirghiol, unde ridică un hotel, ce va fi în scurt
timp loc de întâlnire al multor diplomaţi acreditaţi la Bucureşti.
În 1916, la intrarea României în război, devine, la cerere, militar. A
trăit intens toate nădejdile şi deznădejdile pricinuite de insuccesele noastre
militare şi s-a retras mereu. La începutul anului 1917 se află la Iaşi, unde
8
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participă la constituirea Comitetului celor 12 refugiaţi ardeleni (O. Goga, V.
Lucaci, Ion Nistor etc.). Acest comitet a declarat război Austro-Ungariei şi a
iniţiat făurirea unităţii politice româneşti prin unirea Transilvaniei cu Ţara.
Comitetului i-a revenit responsabilitatea recrutării de voluntari pentru
Armata Română din numărul mare de prizonieri. Locul central de adunare a
voluntarilor a fost Darniţa de lângă Kiev. În 15 iulie 1917, Sever Bocu
soseşte la Kiev şi începe să-şi desfăşoare o activitate creatoare al cărei scop
a fost înfăptuirea Unirii celei Mari. În lucrarea sa din 1933 Opt luni la Kiev,
Sever Bocu redă eforturile grupului de ofiţeri de la Darniţa pentru
constituirea legiunilor de voluntari care se va îndrepta spre Iaşi pentru a se
înregimenta în rândurile Armatei Române decisă să pună stăvilă definitivă
iureşului german.
La Darniţa, Sever Bocu a desfăşurat o activitate constructivă.
Obiectivul său prioritar a fost fortificarea conştiinţei naţionale a voluntarilor
pentru a-i face capabili să ia o decizie răsunătoare: participarea la luptă în
cadrul Armatei Române până la destrămarea marilor imperii europene –
austro-ungar, în primul rând – şi făurirea României întregite. Sever Bocu a
perceput corect dorinţa arzătoare a prizonierilor de-a trăi într-o ţară liberă şi
pe acest suport de mare rezistenţă psihică a implementat puterea
fermecătoare a cuvântului transmis prin paginile publicaţiei România Mare,
al cărei prim număr a apărut în 20 iulie 1917 într-un tiraj de 5.000 de
exemplare. Dar Sever Bocu cunoştea nevoia de comunicare a prizonierilor
români cu colegii lor din alte lagăre, nevoia de-a transmite celor de acasă
urări de bine şi de a înţelege bine ce „scrie la foaie”. Astfel a ajuns Sever
Bocu să facă din „România mare” o publicaţie de unificare sufletească a
prizonierilor de la Darniţa. Rolul ei în fortificarea psihică a prizonierilor a
fost enorm. În 22 decembrie 1917 a apărut ultimul număr. A reapărut mai
târziu la Paris. El a reuşit la Kiev să întărească relaţiile de cooperare cu
naţionalităţile asuprite din Austro-Ungaria şi să participe în 6-15 septembrie
1917 la Congresul tuturor naţionalităţilor din Rusia care s-a ţinut la Kiev 11.
Sever Bocu a participat în 1918 la marile decizii ce s-au luat la Iaşi
în acest an, unde sosise pe la sfârşitul anului 1917. Pentru organizarea
unitară a activităţii refugiaţilor români de peste hotare a fost înfiinţată o
instituţie „Biroul român al refugiaţilor de peste hotare”, al cărui şef a fost
numit Sever Bocu.
Un organism cu rol conducător a fost constituit şi la Odesa, în 2
ianuarie 1918. E vorba de „Comitetul naţional al Românilor din Monarhia
11
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Austro-Ungară”, din care făceau parte O. Goga, O. Ghibu, George
Baiulescu, Al. Lepădatu, Victor Debu, Sever Bocu şi alţi fruntaşi
transilvăneni. Întrucât evenimentele politice şi militare se precipitau, Sever
Bocu şi Octavian Goga au luat decizia de-a pleca la Paris, unde se prevedea
că se va întruni conferinţa de pace. Au călătorit sub două nume ad-hoc:
Sergiu Bogdan (Sever Bocu) şi Oliver Geron (Octavian Goga). La Paris,
Sever Bocu a asigurat reapariţia publicaţiei România Mare şi să se angajeze
cu tot sufletul său de luptător pentru apărarea drepturilor românilor. A
continuat să lupte pentru consolidarea României şi deplina ei democratizare.
N-a uitat nici de voluntarii care au revenit acasă şi nici de Basarabia,
provincie românească asaltată de „vânturi veninoase” de peste Nistru, a
cărui frontieră trebuie păzită cu străşnicie.
Sever Bocu a continuat să vegheze asupra iluziilor pe care
„neoimperialismul” sovietic le strecoară peste Nistru cu prilejul
„conferinţelor diplomatice” care nu se mai termină şi al „fugarilor” care sunt
agenţi instruiţi ai sovietelor. El a demontat unul câte unul din atributele pe
care socialismul sovietic le aroga. Astfel atributul de nonimperialism s-a
dovedit a fi un lustru fals căci imperialismul sovietic a fost confirmat de
istorie. Utopia umanitară a fost şi ea o amară falsitate în timpul
colectivizării. El a formulat una din concluziile de bază ale istoriei noastre
naţionale: „sovietică sau ţaristă, pentru noi Rusia este aceeaşi, ceea ce este
de altfel pentru toată Europa: ameninţarea perpetuă a liniştii şi siguranţei în
hotarele noastre împotriva căreia apărarea este şi ea perpetuă” 12. El a atribuit
României întregite un rol de pază la răsărit, căci „steagul roşu nu e un steag
al păcii şi al libertăţii, cum s-a crezut, ci e un simbol de sânge, de foame, de
carceră, de crimă”. Ca unul care a luptat la sânul patriei se simte dator să fie
alături de populaţia Basarabiei şi de eforturile ei de-a fi liberă pe soarta ei.
Soarta i-a hărăzit lui Sever Bocu un destin tragic. A fost arestat în noaptea
de 5 spre 6 mai 1950 şi a trecut în lumea veşniciei în 21 ianuarie 1951. A
fost arestat în timp ce corecta volumul III din Amintirile sale, care, nici azi
nu ştim pe unde se află. A murit în teribila închisoare din Sighet care a fost
un loc de tortură a elitelor noastre naţionale.
Pe meleagurile basarabean am mai întâlnit în cursul anilor 19171918 pe fostul profesor de istorie al preparandiei din Arad, Ion Petrovici
(1868-1936). Era originar din Ianova (Timiş). După studii de istorie la
Budapesta, în 1894 a fost numit profesor de istorie la Preparandia din Arad.
La începutul anului şcolar 1901-1902 s-a transferat la Braşov, la vestitul
liceu „Andrei Şaguna”. În 1916, la retragerea trupelor române din Braşov s12
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a retras şi el cu ele, ajungând după aceea în Basarabia. E anul 1917, când au
loc transformări în învăţământul basarabean. S-a stabilit la Sovoca, unde a
fost profesor de istorie naţională la şcoala normală din oraşul Sovoca. A
participat la acţiunile de dezvoltare a şcolii româneşti din judeţul Sovoca. În
4 iulie 1919, Consiliul dirigent l-a numit director al inspectoratului regional
Lugoj, apoi Timişoara din 1920. În 27 decembrie 1917 a avut loc la Sovoca
cea dintâi serbare românească pregătită de ardelenii din acest oraş. Au fost
intonate cântece naţionale şi populare. Entuziasmaţi, ardelenii au declarat
„gheaţa s-a spart”.
În Basarabia aflată într-un profund proces de schimbare a mentalului
public vom întâlni şi un redactor al ziarului Românul din Arad: Romulus
Cioflec (1882-1955). R. Cioflec s-a născut în Araci (Covasna). A fost
student la Bucureşti când a fost angajat de Goldiş. În 8 iunie 1912, R.
Cioflec a părăsit redacţia Românului şi s-a îndreptat spre Bucureşti pentru a
continua studiile la litere. A ajuns şi în Basarabia la începutul anului 1917.
El participă la organizarea vieţii publice din această provincie şi orientarea
activităţii grupurilor spre specificul identităţii naţionale. A participat, alături
de O. Ghibu şi P. Halippa, la lucrările comisiilor înfiinţate pentru
organizarea grupurilor profesionale: preoţi, învăţători, soldaţi, studenţi. A
sprijinit acţiunile de înfiinţare a Partidului Naţional Moldovenesc. În jurul
numelui şi caracterului naţional, autonom, agrar etc. al partidului s-au purtat
discuţii ample. R. Cioflec a participat şi la dezbaterile din cadrul comisiei de
cărţi şcolare. R. Cioflec şi O. Ghibu au reuşit să obţină adeziunea membrilor
comisiei ca în cadrul ei să se discute numai în limba română. În privinţa
alfabetului utilizat în redactarea manualelor, membrii comisiei au hotărât
„cu unanimitate că alfabetul să fie cel latinesc” 13. Comisia a pus accent mai
mult pe lucru şi mai puţin pe discuţii şi a hotărât să fie ţinut concurs pentru
tipărirea unui abecedar, a unei cărţi de citire, de aritmetică şi de religie. De
asemenea, a participat la organizarea cursurilor de limbă şi literatură română
şi metodica predării citirii şi literaturii. Aceste cursuri au fost un succes care
a facilitat organizarea congresului învăţătorilor şi a apariţiei în iunie 1917 a
revistei Şcoala moldovenească. În cadrul dezbaterilor din comisia
pregătitoare a Congresului învăţătorilor a fost combătută afirmaţia unui
preot că ei, basarabenii „sunt moldoveni ruseşti nu moldoveni româneşti” 14.
Congresul învăţătorilor a fost evaluat „ca eveniment cultural şi politic din
întreaga istorie a Basarabiei” 15. În acest context de dezbateri culturale, în 11
13
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iunie 1917 a fost înfiinţată „Societatea culturală a românilor basarabeni”.
Una din izbânzile culturale ale Basarabiei a fost aducerea unei tipografii de
la Iaşi şi a unor tipografi pricepuţi să editeze cărţi româneşti cu alfabet
latinesc. R. Cioflec a fost şi redactor la Sfatul Ţării (1917-1918), a fost şi
profesor la Liceul „M. Eminescu”. Din Chişinău, iar în Bucureşti Liceul
„Gh. Lazăr”. În volumul Pe numele Basarabiei, apărut în 1927, prezintă
aspecte basarabene de la Congresul învăţătorilor, al cărui program l-a
prezentat în carte. În 1922 s-a stabilit în Timişoara ca profesor de liceu, iar
mai târziu la Bucureşti ca profesor la Liceul „Gh. Lazăr”. Fratele său
Silvestru, absolvent al Universităţii din Bucureşti, a fost în cursul anilor
1918-1920 profesor la Chişinău, iar după această dată s-a stabilit la
Timişoara, unde a fost profesor şi inspector şcolar. A fost colaborator
apropiat al lui Sabin Evutianu.
Efectele activităţii culturale intense din Basarabia anilor 1917-1918
au fost mari. A început o perioadă de clarificare: naţiune, libertate, limbă,
autonomie etc. Clarificarea n-a fost impusă, ci a fost urmarea firească a
schimbului de idei şi a discuţiilor în grupuri profesionale. Încetul cu încetul
în mentalul ţărănesc, dominat de „chestia pământului”, a apărut şi ideea
unirii. La început ideea a apărut în cercuri restrânse, Bălţi, Orhei, studenţii,
Sfatul Ţării, învăţătorii. În 26 martie 1918 a sosit la Chişinău şi premierul
român Alexandru Marghilorman. Sfatul Ţării a fost convocat pentru 27
martie 1918. În deschiderea lucrărilor, preşedintele Sfatului Ţării a apreciat
momentul nu numai ca un act de solemnitate, ci un act de elaborare a unei
decizii istorice în care „trebuie să punem tot cugetul nostru, toată inima şi
tot sufletul nostru ca să ieşim cu cinste din clipa aceasta mare” 16. După
cuvântul premierului român, delegaţii guvernului român s-au retras şi au
lăsat pe deputaţii basarabeni să hotărască singuri decizia finală. După
reluarea şedinţei Preşedintele Ion Inculeţ a anunţat rezultatul: Unirea
Basarabiei cu România a fost votată. Delegaţia guvernului român a plecat
spre Iaşi, iar în viaţa Basarabiei a început o nouă perioadă istorică, întreruptă
de raptul sovietic din 1940. După unire, înregistrăm intensificarea
comunicării şi a extinderii relaţiilor şi cu românii cei mai îndepărtaţi: cei din
Crişana şi Banat. Despre aceste relaţii vom vorbi în continuare despre
relaţiile ce se vor încropi din iniţiativă basarabeană.
II. Pe la mijlocul lui martie 1917 discuţiile de organizare a partidului
Naţional Moldovenesc erau dominate de întrebarea: cui să atribuie
conducerea acestei mişcări politice? Pan Halippa s-a gândit la Gurie Grosu,
care era în acel moment exilat în mijlocul Rusiei. Se afirma despre el că
16
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„pătimise pentru cauza naţională şi şi-a menţinut, ca puţini alţii,
sentimentele moldoveneşti” 17. O. Ghibu a propus însă pe Vasile Stroescu,
personalitate puternică aflată printre moldoveni. Propunerea a fost primită.
În săptămâna Paştilor, O. Goga şi O. Ghibu au avut o întâlnire cu Gurie
Grosu, pe care poetul Ardealului l-a comparat cu Andrei Şaguna. În discuţii,
Gurie Grosu a aderat la programul Partidului Naţional Moldovenesc, al
cărui preşedinte a fost ales Vasile Stroescu. În 7 aprilie 1917 Gurie Grosu
(1877-1943) a prezidat adunarea de la redacţia publicaţiei Cuvânt
moldovenesc. Adunarea s-a încheiat cu intonarea versurilor „hai să dăm
mână cu mână/ Cei cu inima română!” Gurie Grosu şi-a continuat activitatea
de participare activă de acţiunile populare din Basarabia. Congresul
învăţătorilor şi profesorilor din Basarabia ţinut în Sala Eparhială a hotărât să
se introducă alfabetul latin în procesele pedagogice şi culturale din
Basarabia şi a comunicat celor prezenţi că va tipări Abecedarul său. A fost
primul abecedar românesc în Basarabia. Acesta a fost profilul de luptător al
viitorului mitropolit basarabean Gurie Grosu.
După unirea Basarabiei cu România, Gurie Grosu a reflectat şi la
efectuarea unei vizite în România, ţară pe care o mai vizitase în 1909. După
această vizită a fost exilat în Rusia. A revenit în Basarabia purtând aceleaşi
frumoase sentimente faţă de România. În 16 mai 1920, cel mai înalt ierarh
român, Miron Cristea, l-a instalat la Chişinău pe Gurie Grosu în calitatea sa
de mitropolit al Basarabiei. Nutrind aceleaşi frumoase sentimente româneşti,
mitropolitul Gurie Grosu a vizitat Şcoala Normală Ortodoxă Română din
Arad în toamna anului 1922. De la Arad, mitropolitul basarabean s-a
deplasat la Oradea, unde l-a întâlnit pe vajnicul luptător naţional Roman
Ciorogariu. Mitropolitul Basarabiei a participat în august-septembrie 1924
la serbările de la Câmpeni, când s-a aniversat împlinirea unui secol de la
naşterea lui Avram Iancu. Festivităţile au avut un caracter naţional. A
participat Regele Ferdinand şi primul ministru al ţării Ion I.C. Brătianu. La
Câmpeni a avut loc şedinţa festivă a secţiilor „Astrei” şi tot programul a fost
alcătuit într-o viziune de solemnitate. În adunarea de la Câmpeni Regele
Ferdinand a pledat pentru înfrăţirea sufletelor prin cultură şi a elogiat
activitatea „Asociaţiunii” şi a Legii culturale. La sfârşitul cuvântării Regele
Ferdinand, mitropolitul Gurie al Basarabiei, s-a adresat Regelui afirmând:
„Noi am rugat mai înainte pe preşedintele Societăţii, pe dl. Vasile Goldiş ca
să ne ajute şi pe noi basarabenii. Acum, îmi adresez cererea către Majestatea
Sa, preşedintele de onoare al „Astrei”, şi rog să vină Societatea culturală
„Astra” şi în Basarabia şi să ne aducă mai multă cultură şi mai puţină
17

Idem, Pe baricadele vieţii, p. 73.
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politică”. Chemarea de trecere a Prutului pentru extinderea activităţii
„Astrei” în Basarabia era făcută.
Între însoţitorii de la Câmpeni ai Regelui Ferdinand s-au aflat şi doi
generali ai Armatei Române: generalul Gheorghe Mărdăsescu (1864-1938)
şi generalul de artilerie Arthur Văitoianu. Primul a comandat corpurile II şi
III de armată, iar în anii 1919-1920 a comandat armata care a ocupat
Budapesta. A prezentat ostilităţile din această campanie în lucrarea
Campania pentru dezrobirea Aradului, 1921. Generalul Arthur Văituianu sa născut în 1864 în Ismail. După unirea Basarabiei cu Ţara a îndeplinit
anumite distribuţii de delegat în această provincie. În timpul războiului a
comandat mari unităţi angajate în crâncena încleştare de apărare a
Moldovei, iar după război a manifestat interes pentru dezvoltarea fabricii de
vagoane „Astra”, din al cărei consiliu de administraţie făcea parte 18. După
înfăptuirea Marii Uniri pe râvnita scenă a guvernelor s-a petrecut o
schimbare rapidă, pe care cunoscutul istoric şi om de şcoală Constantin
Kiriţescu a denumit-o „cascada guvernelor” 19. Generalul Arthur Văitoianu a
condus un guvern de militari între 27 septembrie-30 noiembrie. L-a urmat în
calitate de primar Al. Vaida-Voievod, care, fiind plecat la Paris la conferinţa
de pace, l-a avut ca ad-interim pe Ştefan Cicio-Pop. Guvernul Arthur
Văitoianu a avut ca prim obiectiv de acţiune organizarea alegerilor. Acestea
au avut loc în 3-4 noiembrie 1919 în toată ţara 20. Guvernul prezidat de
generalul Arthur Văitoianu a activat în contextul „războiului diplomatic”
iscat de începerea negocierilor de pace. Pe plan intern dominantă era
problema reformei agrare. În vara anului 1921 legea reformei agrare a fost
votată. Interesul pentru cunoaşterea vieţii ţăranilor a crescut, iar forţele
politice au acordat importanţă popularităţii de care se bucurau în diferite
regiuni reprezentanţii lor. Generalul Arthur Văitoianu se angajează într-un
proces de cunoaştere a realităţilor sociale arădene. Activa alături de
cunoscutul om de finanţe Vintilă Brăiteanu. La alegerile din martie 1922,
cei doi au fost aleşi deputaţi de Arad.
Guvernul Văitoianu a fost prezent printre ţăranii arădeni cu prilejul
zilelor de aniversare a înfiinţării instituţiilor, la sfinţiri de biserici şi
inaugurări de şcoli. Cu prilejul inaugurării noului local al Şcolii din Nădab,
generalul Arthur Văideanu a fost prezent alături de o suită importantă:
18

L. Bathory, Gh. Iancu, M. Ştirban, Activitatea Societăţii „Astra”, prima fabrică română
de vagoane şi motoare, S.A. Arad între anii 1916-1919, în: „Ziridava”, XV-XVI/ 1987, p.
235.
19
C. Kiriţescu, O viaţă, o lume, o epocă.
20
Gh. Unc, Aportul arădenilor la opera de consolidare şi dezvoltare a Statului Naţional
Român (1918-1923), în „Ziridava”, Arad, XV-XVI/ 1987, p. 222.
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generalul francez Berthelot, N.C. Angelescu, ministrul învăţământului şi
oamenii politici Gheorghe Cipăianu şi Aurel Cosma. Era ziua de luni 22
septembrie 1924, dată când şcoala primară dispunea de-o nouă lege de
funcţionare. În întâlnirile sale cu ţăranii din Câmpia Aradului, Arthur
Văitoianu a îndemnat pe ascultători să cultive pământul cu produse căutate
pe piaţa europeană, să îngrijească vitele pentru a le putea comercializa şi să
crească în satele de câmpie cai din rasa Nonius. A ajutat pe ţăranii din jurul
Chişineului să aibă bune legături feroviare cu Oradea şi Arad.
Cu prilejul serbărilor de la Câmpeni din vara anului 1924,
mitropolitul Basarabiei Gurie Grosu a adresat o chemare societăţii „Astra”
să vină în Basarabia şi s-aducă mai multă cultură şi mai puţină politică. Ales
preşedinte al „Astrei” de adunarea generală a „Astrei” de la Timişoara,
Vasile Goldiş a resimţit din zona alegerii, 29 august 1923, responsabilitatea
acestei chemări. Răspunsul său pozitiv a fost concretizat la sfârşitul lui mai
1925, când a plecat în Basarabia însoţit de-o delegaţie a „Astrei”. Din
delegaţie făceau parte O. Goga, O. Ghibu, I. Lupaş, S. Puscariu, O.
Breduceanu şi O. Beiu. Scopul deplasării era cunoaşterea stării culturale a
românilor din Basarabia şi stabilirea cu responsabilii culturali a unui
program orientativ de expansiune culturală a „Astrei” în Basarabia. Era
convingerea puternică a lui Goldiş că prin difuzarea valorilor şi modelelor
culturale se va constitui la întărire sufletelor româneşti din Basarabia şi la
consolidarea solidarităţii naţionale care trebuie să fie factorul principal al
acţiunilor de dezvoltare culturală. Delegaţia trecea Prutul şi intra „pentru
întâia dată pe pământul Basarabiei”, a declarat la Chişinău în 7 iunie 1925
Vasile Goldiş într-o şedinţă de elaborare a unui proiect de activitate
culturală. Delegaţia a văzut la vreo 20 de km de Prut o ruină părăsită pe
vârful unui deluşor şi l-a întrebat pe Ion Pelivan, însoţitorul lor, ce e acolo?
Însoţitorul le-a răspuns că sunt urmele turnului lui Carastache, un boieraş
moldovean, care a ridicat acolo un turn pentru a vedea mai uşor Iaşii şi
cupola bisericii celor Trei Ierarhi. După ce „barbarii moscoviţi rupseseră din
trupul Moldovei, ţara dintre Nistru şi Prut”21. Cu gândul de a vedea şi
cunoaşte mai uşor fraţii din Basarabia a venit şi această delegaţie a „Astrei”.
În timpul convorbirilor de la Chişinău, Vasile Goldiş a cunoscut şi
opiniile unor interlocutori ai săi. Gurie Grosu, Pan Halipa, Ion Pelivan, care
au conţinut ideea dezvoltării culturale a Basarabiei. În timpul discuţiilor
ţinute în 7 iunie 1925 în Sala Eparhială s-a decis: să fie constituită „Astra”
basarabeană! În lunile ce-au urmat relaţiile culturale ale intelectualilor
21
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basarabeni au devenit tot mai cooperante şi mai dinamice. La adunarea de la
Zalău a „Astrei” ţinută în 12 septembrie 1926 au participat 60 de intelectuali
basarabeni care erau dornici să cunoască realităţile culturale transilvănene.
Între timp Vasile Goldiş s-a pregătit şi la începutul lui noiembrie 1926 a
pornit spre Chişinău însoţit de un valoros grup de energii naţionale. Din
acest grup de energii naţionale” făceau parte cunoscuţii oameni de ştiinţă ai
Facultăţii de medicină din Cluj, Iuliu Haţeganu, Iosif Iacovobici şi Iuliu
Moldovan. Din grup mai făceau parte spirite productive în acţiune prin
ideile lor care reprezentau nucleul secţiilor „Astrei” basarabene: Alexandru
Lepădatu (Cluj) pentru secţia istorie, Tiberiu Brediceanu (Cluj) secţia
artistică; Sabin Manuilă (Arad) secţia medicală şi Victor Stanciu, fost
profesor director al Şcolii civile de fete Arad şi în 1925 profesor de
numerologie al Universităţii din Cluj.
Atmosfera culturală din Basarabia a receptat pozitiv extinderea
„Asociaţiei” activitatea delegaţiei „Astrei” fusese pregătită de solidaritatea
manifestată de prefecţii şi primarii municipiilor din Transilvania care au
oferit lui Goldiş în jur de 3000.000 lei pentru înfiinţarea unor biblioteci în
Basarabia. Din îndemnul preşedintelui „Astrei” au fost înfiinţate biblioteci
în localităţile Osliceni, Cobalca, Branicea, Chiperceni şi Ciocălteni.
„Uniunea oraşelor din România” a intervenit şi ea ţinându-şi congresul
anual din 1925 la Chişinău. Primarul oraşului Arad a îndeplinit atribuţiile de
secretar al Congresului din Chişinău şi a susţinut ideea înfiinţării de societăţi
culturale şi biblioteci. Societatea „Arboroasa” din Cernăuţi a luat şi ea
iniţiativa înfiinţării unor biblioteci în diferite localităţi între Prut şi Nistru.
Temeinic organizaţi după o rodnică pildă germană, românii din Bucureşti
dispun din toamna lui 1918 de o foaie dinamică ai cărei redactori sunt
preocupaţi să aibă colaboratori din întregul spaţiu românesc şi ca toţi
interlocutori să fie într-o bună comunicare. Dar să-l ascultăm pe Sextil
Puşcariu, „fruntaş 22 între filologii vremii” cum îşi deapănă amintirile dintrun timp de veghe, luna octombrie a anului 1918, când se creează Consiliul
naţional Român din Bucovina, în cadrul căruia are responsabilitatea
Resortului Externelor: „Duminică în 13 octombrie (1918) ne-am adunat la
doctorul Bodea 23. Am hotărât să tipărim imediat o revistă politică, care să
apară de trei ori pe săptămână şi căreia Vasile Bodnărescu i-a pus numele

22

Sextil Puşcariu (1877-1948). Glasul Bucovinei a apărut în 22 octombrie 1918 avându-l ca
director pe Sextil Puşcariu, care îndeplinea şi atribuţiile de secretar pentru externe al
Consiliului Naţional. Mare filolog. Profesor universitar la Viena, Cernăuţi şi Cluj. Membru
al Academiei.
23
Isidor Bodea (1866-1938), medic pediatru în Cernăuţi.
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Glasul Bucovinei. Cu redactarea ei au fost însărcinaţi Alecu Procopovici 24,
Radu Sbierea 25, V. Bodnărescu 26, M. Hacman 27 şi eu. S-a decis să fie rugat
bătrânul consilier Bejan 28, preşedintele celor mai multe societăţi româneşti,
să primească a figura ca redactor al foii”. Vasile Boldănescu a fost unul
dintre cei mai activi iniţiatori ai apariţiei foii. Sextil Puşcariu s-a îngrijit de
difuzarea Glasului Bucovinei în provincia pentru a cărei libertate naţională
se lupta şi în Moldova. În scurt timp de la apariţie publicaţia a răscolit multe
cunoştinţe româneşti. Directorul ei s-a îngrijit însă cu publicaţia din
Cernăuţi să fie difuzată în toate provinciile româneşti ca simbol al frăţietăţii
şi al consolidării solidarităţii naţionale. Primul gând de difuzare a foii a fost
îndreptat în mod natural spre Transilvania. Profesorul Lupaş a fost unul
dintre primii lectori ardeleni ai Glasului Bucovinei. Din corespondenţa
Sextil Purcariu – Ion Lupaş, prezentăm o scrisoare din 21 ianuarie 1919 prin
care directorul Glasului Bucovinei dorea să obţină colaborarea viitorului
profesor de istoric al Universităţii din Cluj.
„Cernăuţi, 21 I ’19, Str. Dominic 6
Iubite prietene,
Nu ştiu dacă ţi-a dat în mână vreun număr de Glasul Bucovinei, pe
care noi îl trimitem şi în Arad. E jurnalul tineretului din Bucovina, cu care
am vrea să introducem spiritul nou şi în acest colţ de ţară.
Înlesnindu-se acum comunicaţia cu Aradul, am dori să avem odată
pe săptămână un articol, care să ne informeze despre ceea ce se petrece în
Transilvania. Nu mă gândesc la corespondenţa bogată în ştiri, ci la articolele
care să releveze chestiunile importante, problemele care agită şi pe
bucovineni (d.p.) chestia funcţionarilor neromâni, Universitatea, şcoala,
presa etc. Şi să împărtăşesc publicului de aici soluţiile la care au ajuns
ardelenii sau propunerile care se fac, discuţiile ce s-au încins. Deoarece am
dori ca ele să fie expuse de unul care are singur o părere asupra lor şi
condeiul de jurnalist spre a o turna în sufletul cititorilor, m-am gândit că
poate vei rupe din vremea D-tale patru dupăprânze pe lună ca se ne trimiţi
aceste articole. Gazeta noastră ar câştiga nespus de mult putând publica
articole iscălite de Dta.
24
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resortului Instrucţiei Publice din Consiliul Naţional.
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Mijloacele noastre materiale nu sânt tocmai strălucite – fraza asta o
cunoşti Dta de sigur! – Dar cu dragă inimă ne vom înlesni să-şi trimitem
lunar pentru câte un articol câte 300 cor. Ca să ne procuri din timp în timp
câte un articol de-al altuia, cu telegrame actuale, date prin statul major din
Sibiu către Comandamentul Diviziei 8 din Cernăuţi pentru Glasul
Bucovinei.
Cred că datoria noastră e să ne ajutăm unul pe altul în aste vremi.
Dacă cumva ai fi împiedicat D-ta să scrii, spune-ne, te rog, cui ai putea să ne
adresăm. (Unde e Dl . Ghiţă Pop?)
Ţi-aş fi foarte recunoscător dacă m-ai informa în câteva şi pe mine
personal despre ţinuta vechilor oţeliţi faţă de schimbarea mare ce s-a
petrecut.
Al Dtale devotat,
Sextil Puscariu” 29.
În cursul anului s-a realizat o cooperare rodnică între delegaţii
transilvăneni ai „Astrei” şi intelectualitatea basarabeană pentru organizarea
structurilor de conducere ale asociaţiei regionale basarabene a „Astrei”. Au
fost înfiinţate cele 10 secţii literar-ştiinţifice al regionalei. Acestea erau
următoarele: 1) secţia literar-filologică; 2) secţia istorică; 3) secţia artistică;
4) secţia geografie-etnografie; 5) secţia ştiinţifică; 6) secţia medicală; 7)
secţia juridică; 8) secţia şcolară; 9) secţia social-economică şi 10) secţia
tehnică. Organizarea activităţii secţiilor s-a făcut cu sprijinul delegaţilor
transilvăneni 30.
Construirea Regionalei din Basarabia a „Astrei” a avut loc cu
sprijinul adunării generale din 23 octombrie 1927. Cu acest prilej a fost ales
Comitetul de conducere al Astrei din care făcea parte: Gurie Grosu,
arhiepiscop al Chişinăului; Ion Inculeţ, ministrul sănătăţii; generalul
Romulus Scărişoreanu; Iustinian, arhiepiscopul Cetăţii Albe, episcopul
Visarion al Bălţilor şi Hotinului, Ion Pelivan, Pan Halippa, Ghesman Pântea
(fruntaşi care luptaseră pentru unirea Basarabiei cu Ţara),; directori de licee
basarabene ca, Liviu Marian, Elena Alistar, Ion Macovean, Ion Drăgan;
Valer Pop, directorul Băncii Naţionale din Chişinău; generalul Scarlat
Panaitescu; I.T. Boga, Directorul Arhivelor Statului din Chişinău; inginer N.
Profiri şi alţi înalţi funcţionari basarabeni: Eugen Ionescu Dârzeu; dr.
Pupinian, pr. Ion Andronic, jurist D. Păun; judecător D. Tiron; pr. Iulian
29
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Friptu; Petru Firică, C. Georgescu Vrancea, C. Popescu, institutor Chişinău
şi T. Iacobescu institutor Cetatea Albă. Preşedinte al Comitetului Regionalei
„Astra” a fost ales cunoscutul luptător pentru drepturile basarabenilor Ion
Pelivan; vicepreşedinţi au fost aleşi Ionescu Dârzeu şi inginer: Popovici, iar
casier V. Pop.
Conducerea Regionalei Basarabia a „Astrei” a fost încredinţată unei
personalităţi puternice: Ion Pelivan (1876-1954). A fost fiu de cantor din
Rezeni , judeţul Lăpuşna. A făcut studiile secundare la seminarul din
Chişinău, iar pe cele universitare de Drept în Estonia. Acolo a înfiinţat o
societate studenţească „Pământenia basarabeană”. Pentru participarea sa la
acţiunile iniţiate de societate a fost arestat. A fost trimis în exil la
Arhanghelesc. În 1905 în găsim la Chişinău, unde a înfiinţat „Societatea
pentru cultură naţională”. A contribuit la apariţia ziarului Basarabia, la
înfiinţarea Partidului Naţional Moldovenesc, a fost condamnat la moarte de
către bolşevici, a emigrat în Moldova şi a participat la întregul cortegiu de
acte, de suferinţe, iluzii şi speranţe generate de procesul unirii şi consolidării
statului român întregit.
Aflat în fruntea Regionalei basarabene a „Astrei”, I. Pelivan avea în
faţă trei mari probleme pe care le-a detectat direct în timpul luptelor pentru
unire la Chişinăul cu zvâcniri de puternică viaţă românească până la Parisul
frământatelor negocieri de pace. Acolo a editat gazeta La Basarabie, prin
paginile căreia au apărat drepturile basarabenilor de a-şi hotărî ei înşişi
soarta. A izbutit să ajungă la limanul păcii în România interbelică. Dar noii
bolşevici de pe Dâmboviţa cu „rude” peste Nistru l-au aruncat la închisoare
la Sighetul sinistru unde şi-a găsit sfârşitul
Cele trei mari probleme dictate de conducerea Regionalei „Astra”
dar şi de conducerea centrală de la Sibiu a „Astrei” erau următoarele: 1)
exigenţa presantă de perfecţionare a procesului de educare a adulţilor din
Basarabia; 2) problema difuzării cărţii româneşti în Basarabia şi 3)
clarificarea problemei pământului pentru ţăranul basarabean. În
Transilvania, organul oficial al „Astrei” se făcea în 1928 o precizare
centrală pentru îndeplinirea acestei propuneri 31. El trebuie pus pe baze reale,
culturale şi bugetare Bazele reale ale programului cultural al „Astrei
basarabene” erau date de activizarea intelectualilor satului, învăţătorul,
preotul şi alţi intelectuali, unde erau nevoile cele mai mari. O. Ghibu a
organizat la Sala Eparhială din Chişinău un ciclu de conferinţe care au fost
ascultate de intelectualii din oraş. Acest ciclu poate fi considerat ca un
model de urmat în privinţa formei de comunicare. Conţinutul comunicării în
31
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131

sat trebuie să corespundă nevoilor plugarului basarabean: cultivarea
pământului, îngrijirea vitelor, ocrotirea sănătăţii, lumea din jurul nostru. Ca
să nu fie seci, aceste conferinţe ar putea fi însoţite de o recitare, un cântec,
un joc, de informaţii comunicate plugarilor unde publicaţia românească
ajunge rar. Programul cultural promovat de Regionala „Astrei” se confrunta
cu două probleme grele: insuficienţa factorilor de difuzare a slovei
româneşti – presa şi cartea – şi concurenţa agresivă, făcută de presa şi cartea
tipărită peste Nistru dar în limba română. Dintre organele de presă româneşti
cel mai activ a rămas Cuvântul Moldovenesc, ceea ce înseamnă o fragilă
forţă de difuzare a publicaţiilor româneşti.
În privinţa difuzării cărţii româneşti problema era şi mai grea.
Aceeaşi reuniune din 1928 semnala faptul că populaţia Basarabiei se zbătea
în acel timp „în mrejele rusismului alimentată sistematic şi conştient de
presa minoritară zilnică, locală şi străină, venită de peste graniţă, de multe
ori pe căi ascunse (din Paris, Berlin, Polonia etc.). Bolşevicii, de asemenea
au întins o reţea de desfacere a editurilor lor subversive” 32. În această
atmosferă de destabilizare a sufletului românesc prin carte suspectă şi
duşmănoasă, conducerea Regionalei „Astra” găsise a soluţie de difuzare a
cărţii în ţărănimea basarabeană, „nu mergând ei la carte, cu ducând cartea la
ei”. Un asemenea program n-a putut prinde viaţă, în pierderea competitivă
de difuzare a cărţii ne-a adus în postura de-a fi martori la actul barbar de
ardere a cărţii româneşti. Lectura cărţii îndeplinea în satul românesc o
funcţie de educaţie civică a cetăţeanului. El găsea în cărţi exemple de
comportarea corectă în relaţiile cu semenii săi, de ocrotire a bunurilor
statului şi de îndeplinire a obligaţiilor sale cetăţeneşti aşa cum erau
efectuarea serviciului militar, plata dărilor către stat, păstrarea liniştii
cetăţenilor, respingerea unor acte de nesupunere şi de respectare a unor
drepturi: la vot, la munci, la învăţământ obligatoriu gratuit etc.
Nerespectarea unor drepturi şi obligaţii cetăţeneşti aveau în spatele lor
tendinţe comunizante, cărora trebuie să li se opună o educaţie democratică
făcută în linişte şi statornicie.
Respingerea şi demascarea acţiunilor comunizante efectuate de forţe
subversive care loveau în instituţii puternice ale statului-biserică, armată,
justiţie - au fost urmărite cu atenţie la adunările preoţeşti organizate de două
eparhii de frontieră naţională: Aradul şi Chişinăul. Au fost două acţiuni
instituţionalizate la care au participat episcopul Grigorie Comşa al Aradului
şi mitropolitul Gurie al Basarabiei. În zilele de 25-28 octombrie 1928 a avut
loc la Arad „Congresul preoţilor Misionari din România”. Congresul a decis
32
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să sprijine difuzarea în Eparhia Aradului a revistei „Misionarul” ce apărea la
Chişinău. În anul următor, în 6-8 octombrie 1929 a avut loc la Chişinău cel
de-al doilea „Congres general al preoţilor misionari români”, care l-a avut ca
invitat pe Episcopul Grigorie Comşa al Aradului. În 1930 a avut loc un nou
congres al preoţilor misionari. A fost organizat de data asta la Cernăuţi şi la
el au participat şi preoţii arădeni Traian Cibian (Birchiş), Mihai Cozma
(Ineu), Ştefan Lungu (Buteni) şi profesorii Gheorghe Popovici şi Simion
Şiclovan de la Institutul Teologic Arad. Platforma teologică pe care au avut
loc aceste congrese a fost constituită de ideea stăvilirii programelor ateiste
comuniste tot mai puternic susţinută de cercurile ateiste de peste Nistru.
Pentru a sprijini activitatea preoţilor misionari, Episcopul Grigorie Comşa a
editat în 1932 lucrarea Ce este comunismul şi unde duce el?, apărută în
„Biblioteca creştinului dreptcredincios”.
În viziunea educativă a celor doi ierarhi români, Grigorie Comşa şi
Gurie Grosu, acţiunea de întărire a sufletului românesc în faţa „tentativelor
lugubre ale Moscovei teroriste” începe cu educaţia tineretului. Fortificarea
morală a tineretului se realizează prin creşterea lui în familie, în şcoală şi în
societate prin influenţele pe care le poate exercita Biserica Ortodoxă.
Învăţarea rugăciunii în ora de educaţie religioasă din şcoală e debutul
acestui proces de fortificare morală a tineretului. Prezenţa profesorilor de
religie din Arad şi Chişinău la congresele misionare era o dovadă a
interesului care se acordă în cele două eparhii problemelor de educaţie
religioasă. Grigorie Comşa a remarcat în lucrarea sa Tineretul României,
publicată în 1934 la Diecezana Arad că a avut ca obiect analiza procesului
de educare a tineretului în sprijinul învăţăturii ortodoxe în vederea propăşirii
vieţii culturale şi patriotice a românilor.
Relaţiile culturale dintre Arad şi Basarabia în lupta pentru făurirea
statului român unitar şi consolidarea lui au constituit o componentă a
amplului proces educativ şi cultural de unificare spirituală a sufletului
românesc şi de întărire a solidarităţii naţionale în acţiune. A fost un proces
de afirmare a solidarităţii naţionale căci solidaritatea naţională nu se
manifestă pe planul comunicării, ci prin acel al acţiunii din care rezultă
construcţii sociale în diferite arii existenţiale: în economie, construcţii,
comunicaţii, sănătate publică, culturi, învăţământ, arte şi relaţii umane.
Acest proces de cooperare cultural-educativă care a angajat competenţele
culturale şi productive ale celor două regiuni de la marginea statului român a
fost frânt brusc în 1940 sub şenilele tancurilor sovietice. Tineretul, în
special, din zona de frontieră răsăriteană a Basarabiei a plecat în lume.
Acum câţiva ani, când Universitatea noastră a acordat titlul de Doctor
Honoris Causa profesorului Ion Paraschivoiu, preşedintele Academiei
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Româno-Amaricane, secretara grupului care-l însoţea pe laureat s-a întâlnit
în uşa de intrare de la Biblioteca Universităţii „V. Goldiş” cu Costică,
student de la Facultatea de Drept. Atent, binevoitorul student i-a oferit
întâietate tinerei inginer-doctor. Inspirat, am intervenit: „Nu vă mai invitaţi!
Strângeţi-vă mâinile! Sunteţi doi şcolari .... români de peste Nistru din
dreptul oraşului Tighina, din Căuşeni!”. Domnişoara inginer îl întrebă al cui
este? Băiatul răspunde, iar interlocutoarea lui adaugă: „Nu eşti departe de ai
mei!” Dă explicaţii. Nu erau departe în Căuşeni, dar de la Tighina la
Toronto în Canada, ce distanţă! Cei doi erau sufletele răvăşite ale unui sat
românesc în faţa forţei.
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Sava Raicu şi politica financiar-bancară a Băncii „Victoria”
din Arad în perioada dualismului austro-ungar
Virgiliu Bradin
Şcoala Generală nr. 3, Arad
Sava Raicu (1869-1920), „un geniu al lumii financiare din aceste
timpuri,” cum este elogiat în necrolog de ziarul arădean „Românul” din 12
decembrie 1920, s-a născut în anul 1869, într-o veche şi înstărită familie
pârneveană, ce locuia pe actuala Str. Clujului, György-utca pe atunci, stradă
ce-i va purta pe bună dreptate numele de Str. Sava Raicu în perioada
interbelică, începând din 1923, denumire schimbată din păcate de
administraţia comunistă a oraşului şi asupra căreia nu s-a mai revenit
nici astăzi, fără să înţelegem de ce.
Ca majoritatea copiilor ortodocşi români din Pârneava şi Sava Raicu
îşi va începe învăţătura la „Şcoala confesională românească”, al cărui
învăţător nu era altul decât Petru Popoviciu, dovedindu-se pe tot parcursul
anilor de şcoală un elev eminent, fiind unul din „cei dintâi dintre elevii
distinşi ai învăţământului”şi continuându-şi studiile apo, ajungând să fie
absolvent al Academiei Comerciale.
„Pe vremea aceea (n.n se
referă la anul înfiinţării Institutului de
Credit „Victoria,” în 1887) îşi
terminaseră studiile cei dintâi dintre
elevii distinşi ai învăţătorului Petru
Popoviciu, între cari amintim pe Dr.
Vasile Şimon, advocat şi Sava Raicu
absolvent al academiei comerciale,
ambii copii de plugari din Pârneava”.
(Moldovan, Iosif, Şcoalele Românilor
din Arad, p. 14)
După terminarea studiilor
academice comerciale Sava Raicu va
avea şansa să-şi găsească un loc de
muncă potrivit la o bancă cu capital
Sava Raicu (1869 -1920)
şi conducere românească „Victoria”
institut de credit şi economii,
societate pe acţiuni în Arad, unde va fi angajat la început ca prim-contabil,
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apoi secretar al institutului, similar funcţiei de director adjunct, iar în 1912,
cum vom vedea, director executiv, adică directorul general al băncii, pe
care o va ridica, prin pregătirea sa în domeniul finanţelor, în rândurile
primelor bănci din Transilvania, fiind socotită ca a doua mare bancă, după
Banca „Albina” din Sibiu, bancă înfiinţată în 1871.
Fiind un bun român, Sava Raicu, cel care va conduce practic
financiar capitalul băncii, şi toate operaţiunile bancare, va ajuta cu sume
importante la ridicarea unor lăcaşuri de cultură şi învăţământ în oraşul şi în
comitatul Aradului, dar mai ales în „suburbiul” său - Pârneava, devenind
astfel cum îl numea Iosif Moldovan „santinela intereselor poporului
român din Arad şi împrejurime”, apreciat de toate păturile sociale ale
etniei româneşti, prin realizările sale în interesul neamului.
Şi de numele lui Sava Raicu se leagă, astfel, în Pârneava construirea
a două şcoli româneşti, existente şi astăzi, cea de pe Str. Dorobanţilor şi de
pe Str. Conduraşilor, de astăzi, sau a importantului edificiu de cultură care a
fost pe atunci „Casa Naţională” ridicată pe actuala Str. Dorobanţilor, cu
destinaţie improprie astăzi.
„...Sava Raicu devine sufletul «Victoriei» şi în această calitate,
santinela intereselor poporului român din Arad şi împrejurime. Lui sunt a i
se atribui în mare parte «Casa Naţională» din Pârneava; edificiul
«Tribunei», cele două şcoli noi
din Pârneava şi Şega precum şi
multe alte întocmiri văzute şi
nevăzute, făcute în interesul
neamului, a bisericii, dar în
special al oraşului în care s’a
născut”. (Ibidem, p. 14)
Numele lui Sava Raicu a
fost asociat mereu cu cel al Băncii
„Victoria,” al cărei suflet şi minte
financiară era de altfel, şi pentru
a cărei prosperitate nu a cunoscut
odihna, fiind „un om al muncii şi
al datoriei neabătute” cum l-au
numit,
pe
bună
dreptate,
contemporanii săi.
Iniţiativa înfiinţării la Arad
a unei bănci româneşti i-a revenit
Societăţii „Progresul”, societate
condusă de avocatul şi omul
Sediul vechi al Băncii „Victoria”
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politic, militant pentru drepturile românilor, Mircea V. Stănescu, dar cei care
vor concretiza această dorinţă vor fi fraţii Mocioni, Alexandru şi Antoniu,
moşieri români de pe valea Mureşului, care au avut un rol important de jucat
şi în înfiinţarea Băncii „Albina”, din Sibiu, făcând parte şi din consiliul de
administraţie al primei instituţii bancare româneşti din Transilvania.
Oficial, banca de la Arad îşi va începe activitatea din 30 martie 1887
când a avut loc prima adunare constituantă a noului institut românesc de
credit şi economii, cum se va numi, având un număr de 325 acţionari care
au „subscris la cele 1000 de acţiuni” iar în 8 aprilie 1887 se va alege
consiliul de conducere al băncii ce va avea în frunte pe avocatul Nicolae
Oncu, în calitate de director executiv, care alături de Sava Raicu, specialist
în domeniul bancar, se vor dovedi „a fi doi pricepuţi organizatori ai vieţii
economice româneşti” nu numai în părţile Aradului.
Noua instituţie bancară, cu capital românesc se va numi „VictoriaInstitut de credit şi economi, societate pe acţii în Arad” şi îşi va avea
sediul chiar în centrul Aradului, vis-a-vis de Primărie, pe Bulevardul
Ferdinand I, Nr. 1-2, cum se va numi Bulevardul Arhiducele Iosif, după
Unire, şi va deveni astfel a doua bancă românească din Transilvania, după
„Albina” din Sibiu.
„În noiembrie 1886, un număr de 20 fruntaşi naţionali arădeni, din
care făceau parte Al. Mocioni, Antoniu Mocioni, A. Suciu, N. Oncu şi alţii
au hotărât să înfiinţeze un institut de credit şi economii, cu capital social de
100000 fl. (n.n florinţi monedă în Austro-Ungaria) împărţit în 1000 acţiuni
de 100 fl. valoare nominală. Adunarea constituantă a fost ţinută în 30 martie
1887. Numărul acţionarilor care au subscris cele 1000 de acţiuni a fost de
325. printre acţionari de numărau nume cunoscute în viaţa naţională. Ei au
constatat că românii erau lipsiţi de sprijin din partea autorităţilor
guvernamentale şi au înfiinţat acest institut ca «să fie baza unei vieţi mai
bune pentru populaţia noastră asuprită». În 8 aprilie 1887 a fost ales
consiliul de conducere al băncii, responsabilitatea de director executiv
revenind lui N. Oncu, care împreună cu S. Raicu s-au dovedit a fi doi
pricepuţi organizatori ai vieţii economice româneşti. Progresul băncii a fost
foarte vizibil şi în 1893 ea şi-a urcat capitalul la 600.000 cor. (n.n coroane,
monedă în Austro-Ungaria), în 1905 la 1.200.000 cor., iar în 1911 la
2.500.000 de coroane. Astfel banca Victoria a devenit a doua bancă
românească din Transilvania, după «Albina» de la Sibiu.” (Aradulpermanenţă în istoria patriei, Arad, 1970, p. 308).
Între dr. Nicolae Oncu, directorul executiv al băncii şi mai tânărul
său colaborator Sava Raicu se va stabili în timp o strânsă şi fructuoasă
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legătură sufletească bazată pe încredere, competenţă, dar mai ales pe acelaşi
crez şi ideal naţional.
De multe ori, ceva mai târziu, dr. N. Oncu în calitatea sa de deputat
în Parlamentul de la Budapesta, fiind foarte ocupat cu probleme politice,
fiind mereu plecat, îi va încredinţa pe perioadă limitată întreaga conducere
a băncii lui Sava Raicu, având deplină încredere în competenţa sa în acest
domeniu.
Dr. N. Oncu (1843-1914) va avea de jucat un rol de foarte mare
importanţă în lupta naţională a românilor din ţinutul Aradului, fie în
calitatea sa de deputat, fie prin politica sa economică de stimulare a
dezvoltării unei puternice clase sociale româneşti în domeniul industrial şi
de sprijinire a gospodăriilor ţărăneşti, prin politica sa în domeniul bancar,
de acordare a unor importante împrumuturi şi facilităţi bancare, destinate
emancipării economice a românilor din monarhie, politică bancară
bineînţeleasă de Sava Raicu şi urmată cu consecvenţă prin acţiunile sale
financiare îndreptate în acest scop.
Mihai Veliciu (n.n. cuscrul de mai târziu a lui Sava Raicu) şi Nicolae
Oncu vor fi în acel moment de sfârşit de secol, personalităţile cele mai
hotărâte ale mişcării naţionale ale românilor arădeni, în umbra cărora s-a
format Sava Raicu, fără însă a fi atras în mod direct în lupta politică, el
având de îndeplinit un alt rol, la fel de important, asigurând un suport
economic luptei naţionale, ce va începe cât de curând, Aradul devenind
centrul politic al acesteia.
Banca „Victoria”, cum era cunoscută, va prospera mereu de la an la
an, datorită în primul rând, celor doi oameni ce se aflau în fruntea sa, dr. N.
Oncu, un avocat de excepţie, cu o strălucită pregătire profesională, şi Sava
Raicu, neîntrecut în lumea financiară, cu un „talent şi simţ comercial”
desăvârşit.
Nicolae Oncu, originar din părţile Hălmagiului, va ajunge să
studieze dreptul la Universitatea din Viena, începând din 1867, având o
bursă de la „Fundaţia Transilvania” din Bucureşti, impunându-se prin
activitatea sa în cadrul societăţiilor studenţilor români care studiau în
capitala Imperiului. La Viena va lega o prietenie durabilă, ce va continua
multă vreme, cu Ioan Slavici şi Mihai Eminescu, fiind de fapt cel care va
pune în circulaţie poza clasică a poetului naţional, studentul cu plete, pe
care o primise de la acesta şi pe care i-a dat-o cumnatului său Enea Hodoş
(cunoscut scriitor şi istoric literar originar şi el din Gurahonţ-Hălmagiu),
poză ce va apărea pentru prima dată în a sa istorie literară a românilor.
Termină cu rezultate strălucite facultatea, devenind doctor în drept,
fapt ce îl determină pe Titu Maiorescu, şi el doctor în drept şi în filosofie,
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să îl solicite, în 1874, în calitatea sa de Ministru al Cultelor, să se
stabilească în capitala Regatului pentru a ocupa catedra de drept a
Universităţii din Bucureşti.
Conştient de chemarea sa naţională, Nicolae Oncu îl refuză,
motivând că statutele „Fundaţiei Transilvania” îl obligă să rămână în
Transilvania pentru a forma intelectualii cu studii superioare. Şi unul dintre
aceştia va fi Sava Raicu, împreună cu care va desfăşura o bogată şi
fructuoasă activitate pusă în slujba neamului său.

Dr. N. Oncu (în mijloc cu baston) la conferinţa reprezentanţilor
băncilor române ţinută la Sibiu în iunie 1898

Datorită certelor sale calităţi în domeniul financiar-bancar, Sava
Raicu, avansat la scurt timp ca secretar iar apoi director adjunct al băncii,
va căuta să ridice Banca „Victoria” de la o bancă cu importanţă teritorială,
cum era la început, la rangul de „bancă capitală cunoscută, apreciată şi de
folos pentru întregul nostru popor”. În acest scop el va trece la înfiinţare de
filiale ale bancii în localităţile importante ale comitatului cum ar fi: Ineu,
Şiria, Chişineu-Criş, Buteni, Lipova-Radna, crescând astfel prestigiul şi
puterea financiară a acesteia şi aşezând-o în rândurile celor mai puternice
şi mai sigure bănci din Austră-Ungaria, chiar dacă era bancă cu capital
românesc.
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„Dintre toate institutele financiare române nici unul nu s’a
impus-cu deosebire în timpul din urmă-atât de mult opinii noastre
publice ca institutul al cărui nume figurează în fruntea acestor şire.
Succesele «Victoriei» căci despre ea e vorba, au devenit an de an tot
mai impunătoare. Ele sunt şi trebuie să fie o mândrie pentru orice om de
bine. Şi cu tot dreptul; pentru că «Victoria» în timp relativ foarte scurt s’a
ridicat de la bancă cu importanţă teritorială, cum era acum câţiva ani, la
rangul de bancă capitală, cunoscută, apreciată şi de folos aproape pentru
întregul nostru popor [...] Din bilanţul «Victoriei», care se prezintă din toate
punctele de vedere în cele mai excelente condiţiuni, ies la iveală câteva
momente, pe cari ne face plăcere să le fixăm tocmai acum în preajma
adunării generale a acestui fruntaş institut financiar al nostru. Înainte de
toate se remarcă faptul cum că progresele «Victoriei», cari ne-a surprins în
ultimii trei ani prin mărirea lor, sunt în creştere progresivă, creştere, care se
va continua în aceiaşi măsură ca până acum, va fi de natură să ridice
«Victoria» nu numai în şirul dintâi al băncilor româneşti, ci chiar în rândul
celor mai de seamă bănci din ţara întreagă. E în adevăr caracteristic, că în
aceşti ani din urmă averea de sub administraţia acestei fruntaşe bănci a
crescut cu nu mai puţin decât 10 milioane coroane. Această creştere, care în
comparaţie cu activele «Victoriei» de la finea anului 1909 e de peste 70%, e
aşa de însemnată, încât cutezăm a zice că aceste progrese-sub raport
relativ-abia dacă va fi ajuns vre-o altă bancă din provincie.
E un progres unic în felul său şi nu ne îndoim că, conducătoriii
«Victoriei» urmând politica lor financiară de până acum, vor fi în stare să
asigure progresul realizat în trecut şi pentru viitor” (A XXIV-a adunare a
«Victoriei» ţinută la 3 Martie1912 [în] Tribuna, Arad, 6 Martie 1912, p. 8).
Cu doi ani înainte de începerea primului război mondial situaţia
Băncii «Victoria» era, aşa după cum s-a putut constata, dintre cele mai
înfloritoare, fiind una dintre puţinele bănci din Austro-Ungaria cu asemenea
realizări îmbucurătoare pentru acţionarii săi.
Toate aceste rezultate sunt rodul unei munci rodnice pe terenul
financiar-economic depuse de funcţionarii băncii conduşi de Sava Raicu,
expert necontestat în operaţiuni financiar bancare, Nicolae Oncu având,
chiar în calitatea sa de director executiv alte resorturi pe linie juridică.
În acel an, 1912, Sava Raicu se pregătea să ia întreaga conducere
a băncii în mâinile sale ca urmare a retragerii din activitatea bancară,
datorită vârstei şi sănătăţii, lui Oncu.
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Acţiune a Băncii „Victoria” emisă în anul 1888
pe numele lui Alesandru Mocsonyi
În cadrul Adunării generale a Băncii «Victoria», ţinută la 3 martie
1912, „prilej de adevărată sărbătoare românească”, preşedintele P.C.S
Roman R. Ciorogariu, după ce face un scurt istoric al activităţii băncii îl
invită pe Sava Raicu, ales deja director executiv să prezinte bilanţul bancar
încheiat la sfârşitul anului 1911.
„Onorată Adunare Generală,
Mai nainte de toate, cu deosebită bucurie Vă aducem la cunoştinţă
faptul, că emisia nouă a IV-a de acţii şi în legătură cu aceasta şi fuziunea
institutului «Lunca»din Boroşineu (n.n Ineu), decretate ambele în Adunarea
noastră generală, de la 19 martie 1911, pe baza proiectului aprobat de Dvoastră, au succes şi s’au încheiat perfect în decursul anului trecut 1911. [...]
Prezentându-Vă această nouă situaţie (n.n au fost prezentate mai
multe venituri realizate în urma operaţiunilor bancare) şi aceste
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înveselitoare rezultate pentru consolidarea şi viitorul institutului, avem
onoarea a Vă raporta, că mai vârtos (n.n mult) şi în anul trecut toate
operaţiunile noastre au luat proporţii până aici neatinse şi au crescut în
măsuri neaşteptate, astfel dintre contururile de căpetenie relevăm creşterea
escontului cu suma însemnată de peste 4 milioane de coroane şi a
depunerilor spre fructificare cu suma de peste 2 milioane coroane.
Tot asemenea au crescut în proporţie şi s’au îmulţit şi toate celelalte
operaţiuni ale institutului precum reies toate aceste evenimente din Bilanţul
nostru, încheiat la sfârşitul anului 1911.
Ne ţinem de plăcuta dorinţă să Vă anunţăm şi de astădată, că tot în
asemenea măsură au crescut şi operaţiunile de la filialele noastre din
Chişineu şi Şiria, şi avem ferma speranţă, că pe viitor, tot asemenea se va
urma şi la filiala noastră din Boroşineu. [...]
Cu dotarea din acest an fondurile «Victoriei» se urcă la considerabila
cifră de cor. 2040415,83 un record acesta nebătut încă de nici una din
băncile noastre”. (Raicu, Sava-Raport la a XXIV-a adunare generală a
«Victoriei» ţinută la 3 Martie 1912 [în] Tribuna, Arad, 6 martie 1912, p.7)
Ziarul redă în coloanele sale tabloul complet al operaţiunilor
bancare, iar apoi arată că întreaga adunare aduce mulţumirile sale întregului
corp de funcţionari bancari dar „în special relevează meritele neperitoare
ale directorilor Dr. N. Oncu şi Sava Raicu, conducătorii acestui institut de
la întemeierea sa şi până la actuala sa stare de mărire, nevistată de nime pe
vremuri.”(Ibidem, p. 8)
Pentru a se ajunge la aceste rezultate „nevisate de nimeni,” Sava
Raicu va duce ani întregi o politică bancară bine gândită, căutând prin
munca sa neobosită şi prin prestigiul pe care-l căpătase în lumea
financiară, ce conferea încredere din partea tuturor să-i determine pe
fruntaşii locali, pe preoţi, învăţătorii şi primarii din localităţile mari, cu
populaţie românească majoritară, să susţină şi să sprijine, prin poziţia lor în
comunitate, înfiinţarea unor sucursale ale băncii «Victoria» în teritoriu,
arătând localnicilor avantajul acestora.
La Şiria, înfiinţarea şi inaugurarea unei asemenea filiale, în
duminica zilei de 18 septembrie 1910, era pentru populaţia românească un
prilej de sărbătoare iar întâlnirea dintre reprezentanţii din Arad, în frunte cu
Sava Raicu şi plugarii şirieni, făcându-se după primirea festivă din gară,
tocmai la biserica ortodoxă din dealul cetăţii, prin participarea împreună la
sfânta liturghie, întărind astfel şi sentimentul naţional.
„Din partea institutului încă au fost anunţaţi cu prezenţa unui grup de
15 funcţionari în frunte cu distinsul nostru financiar şi neobosit secretar
dl.Sava Raicu. [...] Dl. secretar Sava Raicu, însoţit fiind de membrul în
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direcţiune, dl. Axente Secula, merg la biserica ortodoxă română participând
la slujbă.”(Inaugurarea filialei din Şiria a băncii «Victoria» [în] Tribuna,
anul XIV, Arad, Vineri 10/23 septemvrie 1910, p.4)

Acţiune a Băncii „Victoria” din anul 1911 purtând semnăturile lui
Nicolae Oncu, Mihai Veliciu si Sava Raicu,
membrii în direcţiunea băncii
Festivităţile de inaugurare a noului sediu al băncii va avea loc după
terminarea slujbei bisericeşti când cu toţii se îndreaptă spre clădirea noii
filiale, unde se ţin discursuri şi se înmânează steagul „nepătat, cinstit, şi
mândru al conducerii, viitorilor conducători,” cu îndemnul de a nu păta
numele „frumos al băncii, «Victoria».”
„A fost deosebit de emoţionant momentul, când dl. Sava Raicu
predând steagul nepătat, cinstit şi mândru al conducerii (n.n fanionul cu
emblema băncii), viitorilor conducători ai filialei, îi roagă pe aceştia în faţa
publicului asistent să grijească de numele frumos al băncii şi să-şi dea
toată silinţa ca să contribuie şi filiala cât se poate mai mult la ridicarea
neamului ei” (Ibidem, p. 4).
Urmând acest model sunt înfiinţate filiale ale Băncii «Victoria» în
mai multe localităţi ale comitatului Aradului, filiale controlate direct de
Sava Raicu, prin poziţia sa cheie în conducerea lor. La Nădlac se va înfiinţa
„Nădlăcana”având ca director pe Aureliu Petroviciu, Sava Raicu făcând
parte din direcţiunea băncii, la Buteni (Körösbökeny) „Codrul” unde Sava
Raicu deţine funcţia de preşedinte, vicepreşedinte fiind Ioan Cosma, iar la
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Radna, institutul de credit „Mureşanul” unde directorul băncii centrale de
la Arad va fi preşedinte al comitetului de supraveghere.
O altă politică bancară urmărită şi practicată corect de Sava Raicu
în expansiunea băncii «Victoria», în teritoriul comitatului, era cea de
încorporare şi anexare a unor bănci mai mici care nu mai fac faţă
concurenţei şi erau pe cale de faliment. Aceste operaţiuni bancare se
derulau cu multă discreţie pentru a elimina concurenţa şi mai cu seamă
pentru a nu speria pe acţionarii băncii, încât nici chiar ziarele locale,
româneşti sau maghiare, nu cunoşteau demersurile afacerii, decât după
finalizarea tranzacţiunii.
Sava Raicu în asemenea cazuri nu ţinea cont dacă banca era sau nu
cu capital românesc sau unguresc, el urmărind doar interesul financiar al
băncii sale, fapt întâmplat cu o bancă ungurească din Ineu, pe care Sava
Raicu a anexat-o Băncii «Victoria», stârnind reacţia ziarelor maghiare
speriate de expansiunea şi de puterea economică a băncii româneşti din
Arad, în care vedea un pericol puternic în lupta politică, recomandând
băncilor ungureşti să nu cedeze în faţa concurenţei băncilor româneşti,
pentru că aceasta strică „echilibrul de putere cu desăvârşire în favorul
Românilor”. Cu siguranţă că Sava Raicu a văzut în lupta sa economică şi
financiară şi o luptă politică cunoscând bine ce înseamnă puterea
economică proprie pentru o naţiune oprimată din Austro-Ungaria, etnia
românească având mult de suferit din cauza sărăciei, a îngrădirilor
economice la care a fost supusă ani de-a rândul.
Ziarul românesc Tribuna comentează într-un număr din ianuarie
1912, ştirea îngrijorătoare apărută într-un ziar maghiar din Arad, despre
ameninţătoarea expansiune a băncii «Victoria» asupra echilibrului
bancar existent între capitalul financiar-bancar unguresc şi cel
românesc din Ardeal, prin înclinarea balanţei mult în favoarea celui
românesc, îndemnând băncile maghiare să nu cedeze „terenul băncilor
româneşti care rămân fără concurenţă”.
„Ziarul «Aradi Közlöny» în numărul său de azi, înregistrând ştirea că
banca «Victoria» din Arad a anexat acum mai nou sucursala băncii
ungureşti «Gyula Videki Takarékpénztár» din Boroşineu (n.n Ineu), se
ocupă la loc de frunte cu cuceririle «Victoriei» în comitatul Aradului.
Ziarul unguresc constată că institutul «Victoria» în anii din urmă a
făcut progrese uimitoare şi că prin noua sucursală are pân’acum patru
sucursale mari şi importante pe teritoriul comitatului. Un simţ de
obiectivitate, pe care vrea să-l păstreze autorul articolului, îl face să constate
că acest progres al «Victoriei» n’are alt obiectiv decât legile liberei
concurenţe, a căror rezultat este.
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Prin noua anexare institutul unguresc «Gyula Videki
Takarékpénztár» şi-a căpătat desigur rebonificarea pentru cedarea terenului
ei, iar banca românească - adaugă ziarul unguresc - de asemeni ştie de ce a
plătit această rebonificare, de aici încolo restul e indiferent, ori cel puţin
secundar.
Azi încă o bancă ori o sucursală, spune ziarul unguresc
continuându-şi raţionamentul, nu înseamnă numai o simplă afacere
comercială, ci este şi un puternic factor social, care poate fi uşor exploatat
şi desigur va fi şi pus la contribuţie în luptele politice. De aceea, spune,
expansiunea aceasta a «Victoriei» nu poate fi privită numai din punct de
vedere pur al obiectivităţii, ci, adaogă, trebuieşte stimulat capitalul
unguresc să nu cedeze terenul bnăncilor româneşti, cari rămânând astfel
fără concurenţă, determină echilibrul de putere cu desăvârşire în favorul
Românilo. [...].
Expansiunea «Victoriei» vesteşte desigur nu numai acumularea
muncii, cinstei şi agilităţii, ci şi a condiţiilor economice fireşti. Ea păşeşte
înainte pe un domeniu care este al ei şi în posesiunea căruia, poate fi cel
mult chestie de timp ca să intre pe deplin”(Expansiunea Vitoriei [în]
Tribuna, anul XV, nr.28, Arad, 23 Decemvrie/5 Ianuarie 1912, pp. 8-9).
Gazetarul de la „Tribuna” se referă la faptul că pe un teritoriu în
care etnia românească este majoritară nu se poate vorbi de un succes al
băncilor ungureşti aşa cum nici băncilor româneşti nu le vede nici o
perspectivă într-o localitate majoritar maghiară.
„Noi n’avem nimic în contra înfiinţării băncilor ungureşti printre
Români, dar nu credem că li-ar surâde nici uneia altă perspectivă decât
băncii «Gyula Videki Takarékpénztár». Poate aceiaşi perspectivă i s’ar
deschide «Victoriei» dacă
şi-ar deschide o sucursală
în Hodmezö-Vásárhely.
Banca «Gyula Videki
Takarékpénztár» nu poate
fi învinuită de lipsă de
patriotism unguresc. Dar
sunt aici legi la mijloc,
legi inexorabile cari frâng
toate
elementele
meşteşugite şi pe cari a le
nesocoti înseamnă să-ţi
dai cu capul de perete”
(Ibidem, p. 9).
Filiale ale băncii „Victoria” din comitatul Aradului
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La Ineu, Banca„Victoria” devenise foarte puternică afiliind nu cu
mult înainte sucursala băncii ungureşti şi o altă bancă românească, institutul
de credit „Lunca” iar Sava Raicu a cumpărat pentru banca sa şi clădirea
impunătoare a sucursalei maghiare din centrul Ineului, unde probabil va
instala sediul unificat al sucursalei sale din Boroşineu, prin eliminarea
concurenţei băncii maghiare.
„Interesându-ne azi am aflat cu bucurie că ştirea ziarului unguresc
este adevărată. «Victoria» afiliase încă în primăvară institutul românesc
«Lunca» şi acum a anexat sucursala băncii ungureşti «Gyula Videki
Takarékpénztár». Activele nouiei sucursale a «Victoriei» sunt de un
jumătate milion. Directorul, d. Sava Raicu a luat alaltăieri în primire noua
sucursală. Banca «Victoria» a cumpărat şi casa d-lui avocat Mérö Samu din
piaţa Boroşineului, unde se afla sucursala ungurească, intrând în posesiunea
«Victoriei» cea mai frumoasă clădire cu etaj din Boroşineu.
Felicităm institutul «Victoria» pentru această nouă cucerire a sa în
drumul ei către un progres sigur, cumpătat şi statornic. Prin această
anexiune, banca «Victoria» şi-a alăturat o nouă clientelă românească, care,
fără îndoială, se va bucura şi ea de acest schimb fericit. Prin aceste
sucursale, banca îşi decentralizează vasta clientelă într’un mod care-i
permite o dezvoltare mai largă, ridicând în aceiaşi vreme tot atâtea citadele
în diferite centrişoare, pentru întărirea lor economică” (Ibidem, p. 9).
Acelaşi ziar arădean, Tribuna, la un interval scurt de timp, în luna
februarie, analizează bilanţul pe 1911 făcut public de Banca „Victoria”,
constatând „uriaşii paşi de progres” făcuţi de aceasta, „cântărind cifrele” şi
urmărind, din urmă, bilanţul prezentat în fiecare an.
Prin rezultatele sale banca, se constată, atrage an de an un număr tot
mai mare de clienţi, înmulţindu-şi filialele, la o „distanţă foarte mică de la
centrală” şi se impune tot mai mult pe piaţa bancară datorită „înţelepciunei
conducătorilor ei,” şi aici e vorba în primul rând de Sava Raicu, creierul
băncii şi principalul ei conducător finanţist, care cu toate piedicile şi
obstrucţiile autorităţilor, ce nu vedeau cu ochi buni dezvoltarea unei
puternice bănci româneşti, a reuşit, potrivi ziarului, prin „organizaţia
modernă” a instituţiei să-şi „înzestreze cu una dintre cele mai trainice,
dacă nu cea mai solidă organizaţie internă” modul de lucru şi operaţiuni în
cadrul Băncii «Victoria» din Arad şi a sucursalelor sale din teritoriu.
Datorită capitalului mare pe care îl avea în acel moment, prin
operaţiunile bancare, bine gândite, care fac să circule anual sume uriaşe,
prin „mobilitatea capitalurilor sale” precum şi prin „înţelepciunea
conducătorilor ei, gazetarul de la Tribuna consideră că banca, în acel
moment este în stare să reziste, cu succes „crizelor de pe piaţă” şi mai ales,
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să facă faţă orcăror „eventualităţi ce s’ar putea isca în vremuri critice”,
fapt care se va întâmpla, nu peste mult timp, peste doi ani, în 1914, când va
începe primul război mondial.
Prezicerile gazetarului s-au adeverit, căci, cu toate greutăţile
cumplite ale războiului, ce a bântuit întreaga Europă, provocând dezastre de
tot felul, inclusiv financiare, banca condusă de Sava Raicu, în calitatea sa de
director executiv, va face faţă, cu eforturi considerabile, totuşi şi prin
zdruncinarea sănătăţii acestuia, perioadei critice de prăbuşire a sistemului
bancar austro-ungar, şi nu numai, mai ales în ultima perioadă a războiului,
când multe bănci puternice şi cu renume au dat faliment. Nu a fost cazul
Băncii „Victoria” din Arad condusă de Sava Raicu care a ştiut s-o păstreze,
să o ferească de catastrofele financiare şi s-o scoată la liman la sfârşitul
războiului, fiind un sprijin pentru comunitatea românească din
Transilvania, mai ales în perioada tulbure de după Unire.
„Cântărind cifrele relevate în schiţarea de până aici, (n.n sunt
prezentate cifre din raportul bilanţului încheiat la 31 decembrie 1911) cari
reprezintă principalele ramuri de operaţiuni ale băncii «Victoria» şi
comparându-le cu cele din bilanţul precedent, uşor putem constata uriaşii
paşi de progres, pe cari îi face acest institut financiar românesc. Înflorirea
atât de repede a «Victoriei» şi succesele progresive realizate de ea pe terenul
economic în general, adună tot mai mult public în jurul ei, ceea ce de altfel
s’a putut constata cu ocaziunea emisiunei făcute anul trecut, care a succes
peste aşteptările cele mai optimiste. Roadele acestei emisiuni încă nu s’au
arătat pe deplin anul acesta, şi aşa pentru anul viitor ne sunt rezervate noui
surprize, la ceea ce ne îndreptăţeşte de altfel şi descentralizarea continuă a
institutului, aglomeraţia mare de muncă, cauzată de circulaţiunea uriaşă ce o
face an de an prin, operaţiunile sale, silind Direcţiunea la creiarea de
sucursale la o distanţă foarte mică de la centrală.
Deşi are un teren de activitate bun, atmosfera, în diferite epoci în
trecut, i-a fost neprielnică, totuşi în urma perspicacităţii şi a înţelepciunei
conducătorilor, banca «Victoria» a progresat continuu.
Şi poate chiar vitregia vremurilor trecute a contribuit ca,
conducătorii «Victoriei» să-şi arunce privirea cât mai departe în viitor şi
s’o înzestreze cu una dintre cele mai trainice, dacă nu cea mai solidă
organizaţie internă.
Prin natura lor ramurile de operaţiuni, cu cari se ocupă «Victoria»,
fac ca circulaţia anuală să ajungă la cifre uriaşe, dându-ne prilejul să
constatăm mobilitatea capitalurilor sale, care o face mai rezistentă faţă de
crizele de pe piaţa generală de bani. Astfel, «Victoria» va întâmpina cu
uşurinţă orice eventualităţi, ce s’ar putea isca în vremuri critice, şi
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într’adevăr trebuie să-i admirăm organizaţia modernă pe care o are”
(Ibidem, pp. 7-8).
Sava Raicu va juca un rol important în reforma băncilor române,
care debutează în 1898 şi se încheie prin înfiinţarea Uniunii bancare
«Solidaritatea», la Sibiu în 1907. Din 17 XII 1901 până în 1909 este
nominalizat, din 3 în 3 ani, ca revizor-expert pentru băncile româneşti.
Făcea parte dintr-un grup restrâns, dar select, de specialişti în
probleme financiar-bancare, care trebuiau să verifice din punct de vedere
tehnic felul în care băncile româneşti din Transilvania îşi administrau
fondurile, încheiau bilanţurile, etc, ce viza evitarea falimentării băncilor cu
toate urmările negative ce puteau deriva pentru clienţi (mai ales deponenţi).
În 1907 sprijină convocarea unei adunări a tuturor funcţionarilor de
bancă români în vederea organizării lor într-o reuniune profesională. Are
strânse legături cu sistemul bancar ceh din Austro-Ungaria, mai ales cu
«Banca centrală a caselor de păstrare boeme» şi «Mstredni Banko» ambele
din Praga.
În 1907 devine membru în Comitetul de supraveghere, a primei
bănci, respectiv membru în Direcţiunea celeilalte bănci. Aceste legături
bancare trebuie să le înţelegem şi ca o încercare de colaborare economică
şi politică între naţiunile oprimate din Austro-Ungaria, în perspectiva
cuceririi de drepturi politice, de transformare a statului dualist într-o
federaţie de state.
În 1913 subscrie bani şi contribuie la acţiunea de subscripţie
naţională în vederea finanţării motorului prototipului Vlaicu III, îmbunătăţit
tehnic.
Din anul 1912 Sava Raicu va conduce până în 1920 „Institutul de
credit şi economii «Victoria»”, într-o perioadă grea, plină de instabilitate
având de înfruntat marile probleme financiare cauzate de izbucnirea
primului război mondial şi al schimbărilor radicale din cadrul fostului
Imperiu Austro-Ungar, de după război.
Datorită importantelor sale merite pe plan bancar şi naţional
Sava Raicu va fi ales să facă parte din Marele Sfat Naţional Român,
constituit imediat după 1 Decembrie 1918, ce va prelua toate prerogativele
Consiliului Naţional Român Central, având putere decizională în toate
problemele interne ale Transilvaniei pe care o reprezintă şi la nivel extern.
Sava Raicu va face parte din acest prim organism de conducere a
Transilvaniei, împreună cu încă 23 de reprezentanţi ai oraşului şi
comitatului Arad, fiind alături de fruntaşii mişcării naţionale a românilor
transilvăneni.
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„Pentru conducerea în continuare a Transilvaniei, în locul C. N. R.
C., organul conducător de până la 1 Decembrie 1918, adunarea de la AlbaIulia, hotărăşte instituirea Marelui Sfat Naţional Român, care va avea toată
îndreptăţirea să reprezinte naţiunea română oricând şi pretutindeni faţă de
toate naţiunile lumii şi să ia toate dispoziţiunile pe care le va afla necesare în
interesul naţiunii. Din acest Mare Sfat Naţional, au făcut parte şi 23
reprezentanţi ai judeţului Arad.
Aceştia erau: Vasile Goldiş - secretar consistorial Arad, dr. Ştefan
Cico Pop - avocat Arad, dr. Ioan Suciu - avocat Ineu, dr.Gheorghe Popovici
-avocat Chişineu-Criş, Sava Raicu - director de bancă Arad, Iuliu
Grofşorean - învăţător Galşa, [...], dr. Romul Veliciu - avocat Arad, dr. Emil
Monţia - avocat Şiria [...] Antoniu Mocioni - proprietar Bulci, Ionel Mocioni
- proprietar Căpâlnaş [...], I. Popp - episcop Arad (Conform „Gazeta
Oficială” Sibiu, nr.13 din 15/28 februarie 1919, pp. 63-65; Aradul permanenţă în istoria patriei,
Arad, 1978, pp. 420-421).
Din păcate problemele
financiare cu care se confruntau
băncile, în acele momente de
cumpănă istorică, l-au silit să se
retragă din viaţa politică şi să
se cufunde într-o muncă
istovitoare la nivelul băncii
româneşti din Arad, şi a celor
din Transilvania, muncă ce-i
va
şubrezi
sănătatea,
epuizându-l fizic şi cauzându-i
moartea, survenită după o
destul de îndelungată suferinţă,
la numai 51 de ani, într-un
moment când era mare nevoie
de competenţa şi spiritul său de
bun organizator pentru lumea
Sava Raicu spre sfârşitul vieţii
bancară a României Mari.
Moartea sa va provoca o
a doua mare durere familiei, care, cu puţin înainte, pierduse prematur, pe
tânărul avocat dr. Romul Veliciu, prefectul Aradului, ginerele lui Sava Raicu
şi fiul omului politic Mihai Veliciu, cunoscut luptător Memorandist, cel
care prin hotărârea luată la Arad, în calitatea sa de preşedinte al P. N. R., a
decis soarta Unirii.
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Ziarul Românul în numărul său din 11 decembrie1920, anunţă cu
consternare cea de a doua lovitură necruţătoare a sorţii abătută asupra
familiei Raicu, prin încetarea din viaţă a celui care a fost directorul general
al băncii româneşti din Arad, exprimându-şi regretul pentru pierderea unui
om atât de important pentru naţiunea română.
„De abia a fost aşezat spre vecinică lui odihnă unul dintre cei mai
valoroşi bărbaţi ai Aradului, care a fost dr.Romul Veliciu, şi moartea răpeşte
pe socrul său, Sava Raicu, directorul executiv al institutului «Victoria», un
alt bărbat care prin o muncă, ce n’a cunoscut piedică şi oboseală, şi-a
înscris numele în istoria neamului românesc de dincoace de Carpaţi.
Prin moartea celui care a fost Sava Raicu, poporul român de
dincoace de Carpaţi pierde pe unul dintre cei mai distinşi bărbaţi de
frunte ai săi” (Sava Raicu [în] Românul, Anul IX, nr. 266, Arad, Sâmbătă
11 Decembrie 1920, p. 1).
În necrolog, ziarul arădean, pe care l-a susţinut şi finanţat Sava
Raicu prin poziţia cheie avută în conducerea băncii, îi prezintă principalele
merite şi succese obţinute de-a lungul anilor în domeniul bancar, ce l-au
impus, fiind numit şi preşedinte al „Solidarităţii” consorţiu bancar ce
reunea băncile româneşti din Transilvania. Pentru toate meritele sale, lui
Sava Raicu i s-a conferit de către Regele României, Carol I, medalia
„Meritul comercial şi industrial” ca semn al totalei aprecieri adusă unei
munci de-o viaţă.
„Activităţii lui Sava Raicu i-se datoreşte, în mare parte, avântul
frumos ce l-au avut mişcările româneşti financiar-economice în anii
dinainte de război. Munca lui rodnică pe terenul financiar naţional a
întâmpinat aprecierea deplină, când a fost ales preşedinte al «Solidarităţii»
însoţirea institutelor de bănci româneşti şi când Regele României, Carol I l-a
distins cu medalia «Meritul comercial şi industrial».
Angajat în serviciu institutului financiar român «Victoria», la
întemeierea acestuia, în anul 1887, în calitate de primcontabil, defunctul a
atras de la început atenţiunea Direcţiunei institutului asupra talentului său
comercial.
Recunoscându-i calităţile distinse, Direcţiunea l-a promovat mai
târziu secretar al institutului lângă directorul executiv de pie (n.n pioasă)
memorie dr. N. Oncu. În urma muncei titanice a dezvoltat-o Sava Raicu în
această calitate pentru ridicarea institutului, institutele româneşti din
provincie l-au ales membru în Direcţiunea sau în comitetul de
supraveghiere. Activităţii lui Sava Raicu i-se datoreşte deschiderea
sucursalelor «Victoriei» din Chişineu, Şiria şi Ineu, toate servind la
ridicarea economică a populaţiei româneşti din acele ţinuturi.
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În anul 1912, retrăgându-se dr. N. Oncu de la conducerea
institutului, Direcţiunea l-a ales pe Sava Raicu director executiv al
«Victoriei». În această calitate el a ştiut să învingă greutăţile crizelor
financiare, produse de război şi să menţină institutul «Victoria» la nivelul şi
în situaţia solidă, unde l-a ridicat prin munca sa neobosită”(Ibidem, p. 1).
În continuare ziarul îşi informează cititorii despre cauza survenirii
morţi „meritosului director al Victoriei” şi dă şi alte relaţii privitoare la
funerariile ce vor avea loc chiar în ziua respectivă.
„În primăvara anului 1919 o boală grea îl sileşte pe meritosul
director al «Victoriei» să-şi părăsească oficiul, pe care l-a purtat atâţia ani cu
conştinciozitate şi iubire de muncă. Distinsul diector al «Victoriei» a încetat
din viaţă vineri (n.n 10
decembrie 1920) la orele 2
dimineaţa, în etate de 51 ani.
Moartea lasă adânci regrete
în
întreaga
societate
românească [...].
Înmormântarea celuia
care a fost Sava Raicu, va
avea loc azi la orele 2 după
masă, de la casa din Str.
Lipot n’rul 2, de unde va fi
transportat în catedrală.
Trupul aceluia care a
fost Sava Raicu va fi depus
spre vecinică odihnă în
grădina
familiară
din
cimitirul de jos al oraşului [
n.n.
Sava Raicu a fost
înmormântat în cimitirul
„Pomenirea” de la marginea
cartierului său Pârneava
(ibidem, p. 1)].
Mormântul lui Sava Raicu din cimitirul
A doua zi, ziarul
„Pomenirea” din Pârneava
Românul prezintă pe scurt
oficierea slujbei de înmormântare şi funerariile lui Sava Raicu şi în acelaşi
spaţiu surprinde câteva din cele mai importante calităţi ale defunctului ce lau impus în lumea bancară, unde era socotit, pe drept cuvânt, datorită
nenumăratelor şi importantelor sale realizări drept „un geniu al lumii
financiare din aceste ţinuturi,” care s-a ridicat singur în funcţiile pe care le152

a deţinut, printr-o muncă continuă şi neobosită pusă cu precădere spre
folosul neamului său.
„[...] Sava Raicu, inteligentă rară, care nu şi-a aflat plăcerea
decât în munca continuă, neobosită şi tot mai rodnică, depusă în interesul
celei mai mari instituţii financiare româneşti, din aceste ţinuturi şi spre
binele şi mulţumirea nesfârşitului număr de clienţi, cari în lungul şir de ani,
i-au solicitat ajutorul.
Prin moartea lui Sava Raicu, nu numai Aradul, ci întreaga lume
financiară românească a pierdut un mare spirit organizatoric, a cărui
lipsă se va resimţi multă vreme. Amintirea directorului Sava Raicu, a
omului care s-a ridicat singur prin muncă fără preget, prin cinste
desăvârşită învingând toate greutăţile, pe înalte trepte ale funcţiei sale,
făcând onoare unde a trăit şi neamului a cărui fiu nepătat a fost, va rămâne
neştearsă [...].

Fostul sediu al băncii „Victoria” din Arad
Sava Raicu a fost cel mai bun cap de familie, un geniu al lumii
financiare din aceste ţinuturi” (Înmormântarea lui Sava Raicu [în]
Românul, Anul IX, nr.267, Arad, Duminica 12 Decembrie 1920, p. 3).
Banca „Victoria” va fiinţa în Arad până spre sfârşitul anului 1930
când împreună cu Banca „Timişana” înfiinţată la Timişoara încă din 1886 şi
Banca „Bihoreana” (1898) din Oradea vor forma o singură bancă, cu sediul
în Arad, bancă susţinută de Statul şi Banca Naţională Română prin
acordarea unui important împrumut ce va fi rambursat eşalonat pe parcursul
a trei ani.
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Vasile Goldiş şi ideea de evoluţie istorică
Cristian Măduţa
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Problematica generată de abordarea teoretică de către Vasile Goldiş
a conceptelor de stat şi drept prezintă interes şi astăzi. Dezbaterea acesteia
nu constituie un exerciţiu didactic de laborator, menit doar să justifice
orgolii de cercetător. Dimpotrivă, consider că înţelegerea ideilor lui Goldiş
deschide o perspectivă interesantă asupra identităţii noastre, a evoluţiei
istorice a României şi implicit a replicilor teoretice legitimate de principiile
şi conceptele filosofiei istoriei şi a filosofiei politice. Tezele afirmate de el
sunt menite să justifice de ce problema naţională constituie o prioritate întro societate modernă a cărei evoluţie istorică este supusă unor factori interni
şi externi variaţi. De ce? Evoluţia şi progresul istoric au un caracter
contradictoriu.
Conceptul de evoluţie are un caracter ambiguu, dată fiind sensurile
pe care le implică. Spre exemplu, este folosit uneori cu sensul de viaţă,
respectiv cu referire la etapele acesteia, alteori cu sensul paradoxal de
devenire, de trecere de la o stare la alta, astfel că diferenţa se conjugă cu
identitatea, dar şi cu sensul de progres, adică o evoluţie continuă şi pozitivă.
Dar, se pune întrebarea: nu cumva se confundă noţiunea de progres cu aceea
de dezvoltare? Nu. Nu, deoarece conceptul de dezvoltare determină
ansamblul transformărilor calitative, iar în schimb conceptul de progres
vizează doar succesiunea acelor etape calitativ superioare ale procesului
general de dezvoltare.
Dacă avem în vedere aplicare conceptului de evoluţie la procesul
istoric, atunci trebuie să amintim în acest context că ideea în accepţiunea sa
modernă s-a afirmat în biologie prin opera lui Ch. Darwin. Logica
evoluţionismului de tip darvinist a fost apoi asimilată în diverse ştiinţe
particulare, de la chimie şi fizică la ştiinţele sociale. Merită să menţionăm că
teorii evoluţioniste cu caracter de generalitate au fost schiţate de unii
filosofi, între care Herbert Spencer este cel ce l-a influenţat pe Vasile
Goldiş. Se pare că dătorăm lui Herbert Spencer inventarea termenului de
evoluţionism. În ceea ce-l priveşte pe Vasile Goldiş, precizăm că este
preocupat de ideea de evoluţie istorică, de evoluţie a popoarelor şi a statului.
Ideile sale din aria filosofiei istoriei, îndeosebi a celei de evoluţie sunt
analizate relativ la problemele civilizaţiei şi progresului istoric. Din studiile
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sale rezultă clar că a acordat o atenţie deosebită problematicii statului,
naţiunii şi conştiinţei naţionale, aspect firesc pentru un luptător angajat atât
teoretic, cât şi practic pentru emancipărea românilor, pentru realizarea
idealurilor de libertate naţională, de unire cu România-mamă. „Teoretician
remarcabil – lucru dovedit de referinţele pe care le întâlnim sub pana sa, de
la Kant, Herder, Spencer etc., - dar şi un clarvăzător spirit practic, totodată,
el a elaborat documentele Adunării de la Alba Iulia din această perspectivă
filosofică umanistă şi raţionalistă, conferindu-le un conţinut democratic şi
avansat, refuzând orice urmă de şovinism şi de naţionalism revanşard” 1.
Vasile Goldiş afirma de fapt ideea ca şi românii să se înscrie în devenirea
istorică a Europei şi a lumii, ceea ce presupune în mod necesar ca existenţa
lor să fie legitimată printr-un stat organizat politic şi juridic.
1.1. Elemente de gândire filosofică la intelectualii români. Iluminismul
transilvan.
Secolul al XVIII-lea a fost un secol decisiv, fiind „o epocă de
metamorfoză a mentalităţilor” 2, reprezentând în istoria românilor un
moment de demarare a mişcării de emancipare politică, trecerea la acţiunea
programatică desfăşurată în numele naţiunii. Românii au fost îndreptăţiţi să
aspire la cuceririle spirituale europene, la emanciparea politică, care să-i
readucă în familia popoarelor Europei.
În Transilvania, spaţiu istoric de convergenţă, decretarea principiului
că statul nu se compune decât din cele trei „naţiuni” privilegiate şi patru
religii „recepte” a alterat mersul cursiv al istoriei din punct de vedere politic,
social şi economic. Dominaţia şi exclusivismul oligocraţiei celor „trei
naţiuni” a generat o reacţie din partea intelectualilor români. Se poate
susţine cu argumente tari că în Transilvania, s-a desfăşurat o adevărată
campanie de descoperire a istoriei neamului, o campanie ce a creat o
adevărată şcoală de istorie şi cultură românească: Şcoala Ardeleană. În
condiţiile epocii, aceasta a îndeplinit un rol progresist prin conţinutul şi
natura problemelor abordate, respectiv critica instituţiilor şi claselor
privilegiate, lupta împotriva privilegiilor şi a inegalităţii politice, eforturile
de a crea o cultură naţională proprie prin răspândirea ştiinţei de carte,
originea unei literaturi beletristice, istorice şi filosofice în limba română.
Alexandru Surdu consideră în spiritul lui Cantemir „aceleaşi preocupări de
întemeietori culturali le-au avut şi reprezentanţii Şcolii Ardelene, pe care iau interesat în egală măsură logica şi istoria. Remarcabil este manualul de
1

Grigore Georgiu, Istoria culturii române moderne, Editura Comunicare.ro, Bucureşti,
2002, p. 244.
2
Remus Câmpeanu – Intelectualitatea română din Transilvania în veacul al XVIII-lea,
Cluj, Presa Universitară Clujeană, 1999, p. 5.
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logică al lui Samuil Micu, Loghica, adecă partea cea cuvântătoare a
filosofiei, făcut «pre limba românească» după Baumeister” 3.
Şcoala Ardeleană s-a închegat prin concepţii variate în ceea ce
priveşte orientarea politică şi filosofică, existând trei momente principale în
evoluţia sa 4:
I. Perioada de pregătire a mişcării – prin acţiunile politice întreprinse
de Inocenţiu Micu-Klein în Dieta transilvană şi la sinodul de la Blaj din
1744;
II. Perioada „iosefinistă” – reformism politic (perioada de dinainte şi
în timpul actului de la 1791), exprimată prin Supplex Libellus Valachorum
Transsilvaniae, precum şi prin latinism extremist din punct de vedere istoric
şi filologic;
III. Perioada interesului pentru popor (perioada de după Supplex
Libellus Valachorum Transsilvaniae şi intensificarea politicii „restituirilor”),
ce a culminat cu elaborarea „Ţiganiadei”.
Ca orientare, Şcoala Ardeleană şi-a desfăşurat activitatea pe două
direcţii: una moderată, fiind reprezentată de Samuil Micu, Ioan PiuariuMolnar, Petru Maior şi, într-o oarecare măsură, Gheorghe Şincai; o direcţie
radicală prin Ion Budai-Deleanu şi, în parte, de Paul Iorgovici.
Inochentie Micu-Klein, episcopul unit al românilor din Principatul
Transilvaniei, a declanşat în anul 1729 lupta de emancipare politiconaţională a românilor ardeleni 5. Regăsim aici o reacţie a intelectualităţii
române faţă de politica reformistă inaugurată de Maria Tereza. Inochentie
Micu-Klein şi continuatorii săi au încercat să fundamenteze din punct de
vedere teoretic recunoaşterea egalităţii în drepturi a noii clase intelectuale în
formare, cu clasele dominante şi obţinerea unei uşurări în situaţia iobagilor,
prin invocarea de argumente din dreptul istoric feudal şi dreptul natural.
Inochentie Micu-Klein aduce argumente cu referire la originea romană, la
vechimea şi la continuitatea romanilor în Dacia, alături de principiul
dreptului natural „cel ce poartă sarcina să-i simtă şi folosul” („qui sentit
onus, sentiat et commodum”) 6. Prin argumentele aduse pentru a patra
„naţiune”, Inochentie Micu-Klein echivalează vechimea şi continuitatea
românilor în Dacia cu privilegiile „primului ocupant” pe care se sprijină
3

Alexandru Surdu, Cercetări logico-filosofice, Editura Tehnică, Bucureşti, 2008, p. 493.
Istoria Românilor, vol. VI, Românii între Europa clasică şi Europa luminilor (1711-1821),
coordonatori: Paul Cernovodeanu, Nicolae Edroiu (1711-1821), Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 2002, p. 533.
5
Ibidem.
6
David Prodan - Supplex Libellus Valachorum. Din istoria formării naţiunii române,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984, p. 147.
4
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dreptul istoric, iar „originea romană” cu „nobleţea de sânge” a cuceritorilor.
Din momentul în care s-ar fi recunoscut „nobleţea” pe bază de „latinitate”,
argumentul putea fi invocat pentru întreg poporul român, la fel cum au
procedat şi continuatorii episcopului Inochentie Micu-Klein. Acesta este
modul în care episcopul Inochentie Micu-Klein a pregătit terenul pentru
viitoarea dezvoltare a iluminismului ardelean, ca şi accentul pe care îl vor
pune ceilalţi reprezentanţi ai Şcolii Ardelene pe „argumentele istorice” în
lupta lor pentru drepturi politice.
Ideile principale ale Iluminismului – emanciparea politică prin
cultură şi educaţie, teoria contractului social, drepturile naturale, libertatea
omului etc. – au fost dezvoltate de Şcoala Ardeleană într-o veritabilă
doctrină.
1.1.1. Contribuţii istorico-filosofice la Samuil Micu, Gheorghe Şincai,
Petru Maior.
Spre finalul secolului al XVIII-lea, doi dintre reprezentanţii de
seamă ai Şcolii Ardelene, Samuil Micu (1745-1806) şi Gheorghe Şincai
(1754-1816) şi-au început activitatea prin publicarea unei lucrări de
gramatică, tipărită la Viena, cu titlul: Elementa linguae daco-romanae sive
valachicae composita ab Samuele Klain de Szad locupletata vero et in hunc
ordinem redacta a Georgio Gabriele Sinkai, Vindobonae, 1780. Ei se
preocupă de introducerea scrierii etimologice cu litere latine, cu dorinţa de a
dovedi „şi prin ajutorul scrierii limbii române cu litere latine, originea
«nobilă» a poporului român, ajungându-se astfel, ca aceste litere să fie
considerate ca literele «strămoşeşti», literele «străbune», ce reintrau pur şi
simplu, deşi târziu, şi pe această cale, neoficială, în patrimoniul poporului
român” 7.
Alături de Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae, Elementa
constituie documentul cel mai caracteristic pentru definirea iluminismului
transilvan. Astfel, în Introducere se formulează „crezul Şcolii Ardelene” 8.
Este prezentă aici o întreagă concepţie cu privire la originea poporului şi a
limbii române. Se urmărea o reformă, respectiv convingerea monarhiei
habsburgice de justeţea recunoaşterii românilor drept a patra „naţiune”. Fără
îndoială, în spiritul filosofiei wolffiene 9, a demonstra „raţiunea suficientă” a

7

Emil Vîrtosu – Paleografie româno-chirilică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968, pp.
204-205.
8
Prefaţă, de Mircea Zdrenghea la Samuil Micu, Gheorghe Şincai - Elementa linguae dacoromanae sive valachicae, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1980, p. VIII.
9
„Samuil Micu a beneficiat în fundamentarea concepţiei sale de modelul oferit de Chr.
Wolff, care se preocupase la germani de întrebuinţarea cuvintelor naţionale în exprimarea
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unei reforme însemna implicit şi îndeplinirea condiţiilor pentru realizarea ei.
Cei doi intelectuali români doreau să facă din Blaj, centrul mişcării culturale
şi naţionale a românilor ardeleni, idee ce nu s-a materializat din cauza unei
conjuncturi nefavorabile.
După eşecul Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae,
reprezentanţii Şcolii Ardelene, şi-au canalizat eforturile spre crearea unei
literaturi istorico-filosofice pe înţelesul românilor. Samuil Micu a tradus şi
adaptat idei din filosofia lui Wolff şi Fr. Chr. Baumeister. Aşa au rezultat:
Elementa philosophiae recentioris usibus iuventutis scholasticae (1771), „de
largă circulaţie în învăţământul vremii, asociate celor două lucrări
imprimate, Loghica (1799) şi Legile firii, Itica şi politica (1800). În mod
deosebit, Învăţătura metafisicii, Etica şi Învăţătura politicească au fost de
natură să proiecteze noi lumini asupra contribuţiei lui Samuil Micu la
filosofia românească” 10. Samuil Micu şi-a însuşit astfel principiile unei
filosofii raţionaliste pe plan ideologic, iar prelucrarea personală şi adaptarea
a fost realizată prin definiţii simplificate, prin numeroase evidenţieri şi
concluzii personale în ceea ce priveşte sensurile şi utilitatea învăţăturilor
filosofice.
„Samuil Micu era adânc convins de nevoia de a avea lucrări de
filosofie şi a preda filosofia în limba română, el căutând echivalente pentru
termenii filosofici (pricină=cauză; mutare=schimbare; simţitură=senzaţie;
supunere întăritoare=judecată afirmativă)” 11. Traducerea de către Samuil
Micu a unor opere filosofice se remarcă şi prin încercarea de a face textul
original cât mai inteligibil cititorilor români, contribuind astfel la crearea
unui vocabular filosofic românesc. Utilizarea cuvintelor potrivite este
reglementată prin intermediul unei serii de reguli, evidenţiate de Gheorghe
Vlăduţescu 12, şi anume:
1. „Nimica să nu se zică cu cuvinte întunecate, ci mai înainte de toate
filosoful să aibe grijă, ca cât se poate, mai luminat şi mai chiar să vorbească
şi să scrie, că nu se cade ca filosoful să zică vreun cuvânt de nu-l va tâlcui şi
hotărî mai înainte”;

filosofică”. Ioan Oprea - Terminologia filozofică românească modernă, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică, 1996, p. 69 .
10
Apărute postum, în 1966, sub îngrijirea lui Pompiliu Teodor şi Dumitru Ghişe. Pompiliu
Teodor, Sub semnul luminilor. Samuil Micu, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană,
2000, p. 249.
11
Nicolae Bagdasar, Istoria filosofiei româneşti, Bucureşti, Editura Profile, 2003, p. 31.
12
Gheorghe Vlăduţescu, Neconvenţional despre filosofia românească,Bucureşti, Editura
Paideia, 2002, pp. 11-16.
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2. „Oricărui cuvânt şi graiu înţelegere statornică trebuie a-i da, care
totdeauna să rămâie”;
3. „Tuată podaba, care cu sila oarecum iaste vârâtă în vorbă nu fireaşte,
după cum e firea vorbei şi care întunecă vorba, din vorba filosoficească
trebuie a o scoate”.
Influenţa iluminismul practic wolffian a determinat „o rostire
filosofică care a înrâurit discursul său istoric. Teoria despre adevăr, preluată
din modelul său, a orientat explicaţia istorică spre o viziune cauzală [...] În
alţi termeni, gândirea este adevărată atunci când este întocmai lucrurilor,
fapt ce sugerează necesitatea combaterii îndepărtării de la realitate,
rătăcirile, prejudecăţile care populau istoriografia timpului. Prin urmare
reconstituirea istorică a faptelor şi interpreztarea dată de istorie se întemeiau
pe idei de valoare metodologică. Ideile, în cazul lui Micu, interpretările,
aprecierile faptelor trebuie făcute cu „amănuntul” şi „cu luare aminte”,
ignorând autoritatea. Astfel, în cultura română şi, în ultimă analiză, în
istoriografie, a pătruns, prin scrierile lui Micu, îndoiala carteziană” 13.
Tot în această perioadă, Micu elaborează Scurtă cunoştinţă a istoriei
românilor 14 şi începe publicarea ei în Calendarul de la Buda (1806), iar
Gheorghe Şincai scrie lucrări de popularizare a ştiinţei: Învăţătura firească
spre surparea superstiţiei norodului, precum şi Istoria naturei sau a firei, iar
la Buda, în 1812, Petru Maior îşi publica lucrarea sa capitală Istoria pentru
începutul românilor în Dachia. În această perioadă de început de secol XIX,
latinismul a dobândit, pentru majoritatea reprezentanţilor Şcolii Ardelene, o
altă funcţie, aceea de a trezi conştiinţa naţională a propriului popor, prin
afirmarea idealurilor „romane” ce constituiau îndemnuri puternice în lupta
pentru câştigarea de drepturi şi libertăţi naţionale.
Gheorghe Şincai, impunându-se în primul rând ca istoric, a fost
caracterizat de David Prodan drept „un element deosebit” 15, iar Ioan
Chindriş afirmă că „este întruchiparea celui mai autentic dintre iluminiştii pe
care i-a dat cultura noastră” 16. Opera principală a lui Şincai este Cronica
românilor şi a altor neamuri învecinate, care cuprinde evenimentele de la
13

Pompiliu Teodor, op. cit., p. 254.
Samuil Micu, Istoria românilor, ediţie princeps după manuscrisul original, cu note şi
comentarii istorice de Ioan Chindriş, vol. I-II, Bucureşti, Editura Viitorul Românesc, 1995,
522+496 p.
15
Cuvânt comemorativ ţinut la Academia Română: „150 de ani de la moartea lui”; David
Prodan, Din istoria Transilvaniei, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1991, p. 315.
16
Ioan Chindriş, Un Şincai pentru sufletul nostru (Recapitulare sentimentală) în: „Naţiune
şi europenitate. Studii istorice. In honorem magistri Camilli Mureşanu”, Coordonatori:
Nicolae Edroiu, Susana Andea, Şerban Turcuş, Bucureşti, Editura Academiei Române,
2007, p. 202.
14
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anul 96 până la anul 1739; ea se constituie şi azi într-un izvor bogat pentru
cercetarea istorică.
Totodată, dintre reprezentanţii Şcolii Ardelene, Gheorghe Şincai a
fost cel care a popularizat cunoştinţele ştiinţifice combătând superstiţiile de
pe poziţiile fizicii galileo-newtoniene. Pentru Şincai, toate lucrurile şi
fenomenele au „pricini trupeşti” (corporale, materiale), care pot fi cunoscute
şi, cunoscându-le, oamenii pot înlătura efectul lor negativ. Prin scrierile sale,
Şincai a contribuit la întemeierea literaturii ştiinţifice şi la crearea
terminologiei ştiinţifice pentru o serie de discipline. El a promovat
introducerea unor manuale în limba română la un nivel corespunzător
epocii, fiind el însuşi autor al manualului Îndreptare către aritmetică.
Petru Maior este iluminist prin formaţie şi a activat ca profesor de
logică, metafizică şi drept natural la Blaj. Din punct de vedere istoric, a
abordat în special problema „latinităţii” şi „continuităţii” românilor în
Dacia, iar ca lingvist a militat pentru latinismul etimologic extremist.
Deşi toţi trei erau preocupaţi de istorie, totuşi Samuil Micu se
detaşează prin „spiritul mai pronunţat filosofic, iluminist-raţionalist, în
descrierea şi explicarea faptelor istorice”. De asemenea, el „poate fi privit ca
un precursor al ştiinţei politice (politologiei) româneşti. În Prolegomena la
Învăţătura politicească el a considerat politica, în sens wolffian, ca o parte a
filosofiei «lucrătoare»/practice” 17. Relativ la istorie şi evenimentele din
viaţa politică, el a depăşit în general empirismul, căutând explicaţia raţională
a cauzelor.
1.1.2. Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae - program politic.
Un moment memorabil al luptei românilor intelectuali din
Transilvania este Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae. Memoriul a
fost redactat de Iosif Mehesi, cu colaborarea lui Samuil Micu, Gheorghe
Şincai, Petru Maior, Ioan Piuariu Molnar, Budai Deleanu, istorici şi jurişti,
ecleziaşti şi laici, uniţi şi ortodocşi 18. Semnat în numele naţiunii de
categoriile sale libere (Clerus, Nobilitas, Civicusque Status Universae
Nationis in Transilvaniae Valchicae), se cerea împăratului Leopold
reintegrarea „naţiunii” române în cadrul corpurilor politice.
Conform istoricului David Prodan, Supplex Libellus Valachorum
Transsilvaniae constituie „un moment într-o organică şi istorică luptă
politică, un act fundamental, intrat ca atare în conştiinţa istorică” 19, fiind
17

Istoria filosofiei româneşti, vol. I, Ediţia a II-a, Editura Academiei, 1985, p. 255.
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Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 1999, p. 115.
19
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Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984, p. 9.
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întemeiat pe drepturile istorice şi naturale ale românilor. Cele cinci puncte
esenţiale ale memoriului se constituie într-un adevărat program politic al
naţiunii române, şi anume :
1. Revocarea şi desfiinţarea în chip public, ca nedemne şi nedrepte a
numirilor odioase şi pline de ocară, la adresa românilor, ca acelea de
toleraţi, admişi, nesocotiţi între Stări, iar naţiunea română, renăscută, să fie
repusă în toate drepturile civile şi religioase;
2. Respectarea drepturilor naţiunii române ca naţiune regnicolară, la
egalitate cu ale naţiunii ungare, aşa cum prevede un decret al sfântului rege
Ştefan, în care şi ungurii şi românii au aceleaşi imunităţi, fapt consemnat în
scrisoarea conventului din Cluj-Mănăştur din anul 1437;
3. Clerul, atât cel care s-a unit cât şi cel care nu s-a unit, nobilimea şi
plebea, atât cea orăşenească cât şi cea rurală, să fie socotite, şi în cazul
românilor, ca părtaşe la aceleaşi beneficii de care se bucură acestea în cazul
celorlalte naţiuni care alcătuiesc sistemul uniunii constituţionale a ţării;
4. Reprezentarea proporţională în dietă, comitate, scaune, districte şi
oraşe a naţiunii române, respectarea procedurilor la numirile noi şi înaintării
în slujbe, fie la oficiile aulice, fie la cele provinciale;
5. Unităţile administrative cu majoritate românească să aibă şi
numire românească, celelalte să poarte nume mixte, ori să-şi păstreze
numele după râuri şi cetăţi. Să se declare că toţi locuitorii Principatului fără
deosebire de naţiune sau religie trebuie să se bucure, după starea şi condiţia
fiecăruia, de aceleaşi libertăţi şi beneficii şi să poarte pe măsura puterii lor
aceleaşi sarcini 20.
Cererile erau alcătuite pe baza argumentelor istorice, demografice,
fiscale, afirmându-se în primul rând originea romană a poporului, latinitatea
limbii şi continuitatea „în acea parte a Daciei care astăzi poartă numele de
Transilvania” 21. Pentru susţinerea ideii continuităţii românilor se aduce ca
mărturie cronica notarului anonim al regelui Bela, relatându-se episodul
Tuhutum, lupta acestuia cu Gelu şi „pactum convectum”, înţelegerea între
cele două popoare pentru convieţuire paşnică, iar românii, creştinaţi încă din
secolul al IV-lea, au avut o înrâurire şi asupra maghiarilor creştinaţi şi ei
iniţial „după ritul bisericii răsăritene”.
Supplex-ul cerea o „reintegratio”, prin cereri noi, revendicări,
formulare şi argumentare raţionalistă, ce aveau ca scop modificarea
sistemului constituţional. Sunt introduse idei generate de climatul iluminist,
20
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dar şi conceptele revoluţiei democratice, de egalitate, de drepturi ale omului
şi cetăţeanului. De asemenea, oglindeşte progresul conştiinţei naţionale şi
afirmarea politică a intelectualităţii româneşti.
1.1.3. Ideea identităţii naţionale. Aspecte filosofice.
În general se admite că identitatea naţională rezultă printr-un proces
complex de „cristalizări ale unei mentalităţi sudate istoric şi interiorizări
logice ale unor atitudini axiologice” 22. Or, de aici rezultă că identitatea
naţională este funcţia unei paradigme. Din perspectivă filosofică surprindem
metamorfoza identităţii în planul raţiunii practice. Aici jocul identităţii şi
diferenţei nu mai este perceput firesc ca în contextul ideal al dialecticii
hegeliene, ci ca o formă de înstrăinare, percepută şi raţional şi sufleteşte.
Coborând în istorie descoperim interese, motivaţii, sentimente, pasiuni etc.–
o lume a contradicţiilor în care constitutivă este libertatea de gândire şi de
acţiune politică. Relativ la acest refernţial putem să-i înţelegem pe
reprezentanţii Şcolii Ardelene, care au afirmat „o arzătoare mândrie de
neam, pe care au apărat-o apelând, când era nevoie, la o polemică mai
dezvoltată, mai sistematică, decât fuseseră izbucnirile indignate ale
cronicarilor” 23. Din punct de vedere filosofic, transilvănenii se găseau la
întretăierea a două tărâmuri spirituale: „luminist-deist, non-istorist, deci
raţionalist, şi cosmopolit şi cel care iradia din jurul Blajului şi al Oradiei –
clerical-dogmatic, istoric şi naţional” 24.
Şcoala Ardeleană şi generaţia paşoptistă au promovat ideea de
naţiune drept „comunitate mentală de origine colectivă reflectând
sentimentul dominant al ţării” 25, ceea ce a impus identitatea naţională drept
caracteristica principală a legitimităţii statului modern. Secolul luminilor
europene a creat „modelul personajului voluntar, expresiv şi liber în gândire
şi acţiune” 26, iar Şcoala Ardeleană şi-a însuşit modelul cultural occidental, a
încercat să recupereze decalajele culturale atinse de „popoarele luminate”
ale Europei, ceea ce a însemnat o reconfigurare a propriului standard
identitar românesc. Şcoala Ardeleană a păstrat filonul autohton din gândirea
românească, ideea naţională devine temei şi scop.
Filosofia Şcolii Ardelene a reprezentat un instrument de modernizare
a culturii româneşti şi a contribuit esenţial la formarea conştiinţei identităţii
22
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de sine a poporului român. Termenul de „naţional” este identificat cu
valoarea-scop care subordonează toate celelalte valori culturale, intelectuale
şi emoţionale, percepute ca valori-mijloc, inclusiv valorile legate de
credinţă. Afirmarea naţiunii române coincide, în optica Şcolii ardelene, cu
afirmarea europenităţii, prin elementul comun, respectiv originea latină, ce
determină vechimea poporului, continuitatea în acelaşi teritoriu, limba,
creştinismul evanghelic.
Din punct de vedere teoretic şi pe baza elementelor istorice şi
politice, reprezentanţii Şcolii Ardelene au abordat mai multe modele:
a) modelul iluminist francez, în conformitate cu care există o raţiune
universală, o lege ideală, o natură umană unică, norme şi valori ideale spre
care tind popoarele în dorinţa lor de îndepărtare de prejudecăţi şi superstiţii;
b) modelul herderian după care există numai identităţi colective
organice ca expresii ale sufletelor popoarelor, ca formă de manifestare ale
sufletului naţional specific fiecărui popor.
Cultul pentru trecut şi istorie a luat forma lucrărilor Istoria pentru
începutul românilor în Dachia, a lui Petru Maior şi Istoria pentru începutul
românilor în Dacia Superioară, semnată de Alexandru Papiu Ilarian. Este
afirmată convingerea că românii trebuie să îşi descopere propria lor fiinţa
originară, ca să-şi poată înţelege condiţia şi să lupte pentru a-şi păstra
identitatea. Iluminaţi asupra destinului lor, românii vor înainta firesc pe
drumul deschis de către înaintaşi, întrucât „cunoaşterea istoriei devine un
leac universal pentru că relevă condiţia noastră adevărată. Prezentul ne-o
ascunde şi ne-o denatureză. Răul provine din necunoaşterea istoriei” 27.
Membrii elitei române transilvane erau pe deplin încredinţaţi că
raţiunea şi cunoaşterea sunt mijloacele progresului uman, adoptând şi o
atitudine critică faţă de instituţiile şi convingerile existente, mai ales cele de
care depindeau progresului românilor. Această acţiune a fost demarată din
perspectiva generală a filosofiei, „pe care o venerau ca fiind atât
fundamentul cunoaşterii, cât şi mijlocul practic de cercetare a naturii şi
omului şi de interpretare a rolului său ca fiinţă socială” 28.
Se poate susţine că Şcoala Ardeleană construieşte o formulă
identitară modernă. Este promovată ideea unei coeziuni sociale şi naţionale,
ideea naţională fiind intim corelată cu aceea a europenităţii românilor.
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Biserica arădeană şi Marea Unire din 1918
Stelean-Ioan Boia
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad
Marea Unire din 1918 nu este rodul unui eveniment spontan, ci al
unui ideal împlinit, minuţios pregătit şi mult aşteptat. Ca orice eveniment
important al istoriei naţionale şi Unirea românilor din 1918 poartă amprenta
Bisericii, prin reprezentanţii ei de seamă, ca şi prin cei de rând.
Biserica Ortodoxă română a reuşit să reprezinte interesele poporului
păstorit, mobilizând elita intelectualităţii în săvârşirea unei acţiuni care să
fie recunoscută de forurile internaţionale, cât şi de mulţimea credincioşilor
care să transmită că România Mare este rodul voinţei lor. Relaţia dintre
Biserică şi Stat dăinuie de la începuturi. Istoria Bisericii completează istoria
naţională şi o împlineşte. Anul 1918 nu face excepţie şi „speculează”
contextul favorabil european. În evenimentele majore ale românilor găsim
Biserica întotdeauna alături de popor. Prezenţa ierarhilor, consilierilor,
preoţilor, teologilor şi credincioşilor la evenimentele din anul 1918 vine ca
un lucru firesc în împlinirea istoriei.
În momentele importante ale istoriei poporului nostru, Biserica în
general, şi Biserica Ortodoxă în special, a sprijinit idealurile superioare de
libertate, unitate naţională şi de dreptate socială ale românilor. Biserica
Ortodoxă s-a identificat cu suferinţele neamului românesc, preoţii cu
năzuinţele păstoriţilor lor, iar clerul superior a înfăţişat mai marilor vremii
doleanţele dreptcredincioşilor creştini. Astfel, „era firesc ca slujitorii
Bisericii să fie alături de popor în cursul Primului Război Mondial, care a
dus printre altele, la destrămarea Imperiului plurinaţional habsburgic şi la
unirea Transilvaniei cu ţara-mamă” 1.
În Transilvania, mişcarea naţională a românilor era cea mai puternică
din toate teritoriile locuite de români şi aflate sub stăpânire străină 2. Cele
două Biserici, ortodoxă şi greco-catolică,dincolo de anumite suspiciuni şi
neînţelegeri între ele, au dat un sprijin masiv efortului de emancipare
naţională. Revistele bisericeşti ortodoxe - Biserica şi şcoala (Arad),
Telegraful român (Sibiu), Foaia diecezană şi Lumina (Caransebeş) şi unite Unirea şi Cultura creştină (Blaj), Sionul românesc şi Foaia oficioasă
(Lugoj), Vestitorul (Oradea) au fost adevărate tribune de popularizare a
informaţiilor, apelurilor şi circularelor venite din partea forurilor naţionale
şi bisericeşti pentru realizarea unităţii naţionale a românilor.
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Întreaga acţiune de unificare s-a derulat pe fundalul dreptului la
autodeterminare şi independenţă naţională a popoarelor din monarhia
austro-ungară,dizolvată în urma înfrângerii suferite în Primul Război
Mondial.
Pe fundalul sfârşitului unei stăpâniri anacronice,începând cu 24
septembrie 1918, Comitetul executiv al Partidului Naţional Român a decis
reluarea activităţii politice 3, iar Conferinţa de la Oradea din 12 octombrie
1918 4, a schiţat primii paşi pe drumul ireversibil al ruperii de monarhia
austro - ungară. De aici înainte, paşii spre libertate deplină devin tot mai
numeroşi şi mai apăsaţi. Aradul,care-n toată perioada anilor 1914-1918-cu
precădere 1916-1918-a rezistat presiunilor Budapestei, devine focarul
„daco-românismului”, centrul politic al românilor transilvăneni. Aici ia
fiinţă la 30 octombrie 1918, Consiliul Naţional Român Central „supremul şi
unicul for politic al naţiunii române din Ungaria şi Transilvania” 5, care era
de fapt primul nucleu de conducere statală independentă a românilor din
spaţiul intercarpatic. În jurul Consiliului Naţional Central se creează apoi
celelalte organisme politice locale-consiliile naţionale locale-precum şi
Garda Naţională, prin care se produce desprinderea din sistemul statal
austro-ungar şi are loc trecerea spre o viaţă politică independentă 6.
Înfăptuirea statului unitar naţional român a fost precedată
pretutindeni, inclusiv în zona Aradului, de fapte a căror semnificaţie nu
poate fi trecută cu vederea. Se impune să notăm că anii începutului de secol
al XX-lea au fost marcaţi de o puternică şi abilă rezistenţă faţă de încercările
tot mai insistente ale guvernului maghiar de subordonare a Bisericii române
şi de amestec brutal în treburile şcolilor confesionale (legea Apponyi din
1907) 7. Odată cu izbucnirea primei conflagraţii mondiale din anii 19141918, şi mai ales după intrarea României în război (1916), românii
transilvăneni au intrat într-o perioadă de grele încercări. Încă din vara anului
1914 se creează la Budapesta un comitet pentru urmărirea românilor din
Ungaria şi Transilvania 8. În anii 1914-1916 autorităţile maghiare nu au luat
măsuri prea aspre împotriva preoţilor ori învăţătorilor români, decât
mobilizându-i în mai mare măsură pe învăţători. Totuşi, marele număr de
învăţători mobilizaţi în anii 1914 şi 1915, care a avut ca urmare
dezorganizarea temporară a învăţământului confesional, determină pe
episcopul Ioan Ignatie Papp să se adreseze la 17/30 octombrie 1915
Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice şi să arate că 43% din
învăţătorii confesionali arădeni au fost mobilizaţi şi că cei declaraţi apţi
pentru servicii auxiliare,care ar putea beneficia de scutire armată, nu pot
obţine certificatele militare necesare 9.
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Datorită repetatelor plângeri trimise episcopului I. Papp, atât
Ministerului de Război, cât şi Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice,
o serie de învăţători au fost „absolvaţi” pe timp nelimitat de serviciul
militar, iar alţii au fost eliberaţi din armată. Astfel, în raportul din 1 aprilie
1916, aflăm că din cei 252 de învăţători obligaţi la armată, doar 97 erau cu
serviciul militar activ, 86 au fost „absolvaţi” pe timp nelimitat, 40 au fost
eliberaţi din armată, 21 erau prizonieri şi 8 au căzut în luptă 10. Locul
învăţătorilor mobilizaţi pe front este luat de preoţii satelor şi în marea lor
majoritate fără nici o remuneraţie. Astfel, în perioada anilor 1914-1916, 43
de preoţi arădeni au suplinit învăţătorii mobilizaţi, fapt ce va atrage
nemulţumirile episcopului arădean 11.
Intrarea României în război (1916) determină autorităţile de la
Budapesta să reacţioneze violent operând arestări şi internări în rândul
mobilizaţilor de seamă ai mişcării de eliberare naţională, a preoţilor şi
învăţătorilor consideraţi „periculoşi” pentru statul maghiar. În scurtă vreme
închisorile din Cluj,Târgu-Mureş, Aiud, Seghedin, Oradea, Timişoara, Arad,
Făgăraş, Braşov şi Sibiu se vor umple de preoţi şi învăţători români.
Regimul închisorilor era foarte aspru, cei închişi erau înjosiţi precum „cele
mai înjosite animale” şi din această cauză unii au murit, iar mare parte s-au
îmbolnăvit de maladii incurabile. Pentru exemplificare, notăm cazurile
preoţilor din Dumbrăviţa şi Ghioroc. La 9 septembrie 1916, preotul
Romulus Văiţan din Ghioroc, acuzat de notarul Tolojdi de „trădare”, este
reţinut şi pălmuit de jandarmi, trimis la Şopron şi internat la Fertomegyes.
La 13 septembrie 1916, preotul Ioan Macavei din Dumbrăviţa este arestat de
notarul comunei cu cinci jandarmi, care l-au ridicat în toiul nopţii şi l-au dus
zece kilometri pe jos până la Căpruţa. Ulterior, împreună cu alţi preoţi
arădeni din stânga Mureşului, de la Radna, a fost trimis la Şopron în vestul
Ungariei şi internat la Pust. Tot în zona arădeană mai putem cita şi alţi
preoţi arestaţi şi internaţi: Mioc Pavel din Vărădia, internat la Veperi
(comitatul Sopron), Iosif Ogrean, cunoscut memorandist din Săvârşin,
internat la Pust (comitatul Sopron), Ioan Popovici, alt cleric arădean
memorandist, din Bârsa, internat la Sopron, Nicolae Vulpe din Jadani,
internat la Sopron, ş.a. 12.
Măsurile represive ale autorităţilor maghiare l-au determinat pe
episcopul Ioan I. Papp ca la 26 septembrie 1916 să se adreseze tuturor
membrilor guvernului maghiar cu un memoriu de protest, bine documentat,
formulat de cunoscutul său secretar,Vasile Goldiş, arătând că „...au sosit tot
mai des rapoartele protopopilor că preoţii, învăţătorii şi credincioşii mei sunt
arestaţi, sunt ridicaţi de jandarmi ca nişte răufăcători ordinari, sunt duşi pe
străzi între baionete strălucitoare” 13. Episcopul cerea imediata lor eliberare
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sau trimiterea lor în faţa tribunalului pentru a se putea apăra. Dar măsurile
represive ale autorităţilor maghiare continuă, şi fireşte, plângerile preoţilor
şi învăţătorilor trimise episcopului. Astfel este plângerea protopopului din
Ineu, adresată Episcopiei la 8/21 noiembrie 1916, în care arată că el şi
învăţătorul Pavel Dârlea au fost arestaţi şi reţinuţi între 18/31 octombrie
1916 şi 25 octombrie/7 noiembrie 1916, duşi în mai multe locuri şi învinuiţi
că înaintea războiului cu România, îmbrăcaţi în haine ţărăneşti, ar fi umblat
la Ineu şi în jur, din casă în casă spre a „aţâţa” poporul în favoarea
României 14. Unor preoţi li s-a impus un fel de domiciliu forţat, cum este
cazul preotului Tinera din Alioş, care în raportul către protopop arată că de
la 28 septembrie 1916 n-a mai putut servi în biserică şi nici să conducă
şcoala profesională, deoarece căpitanul poliţiei de graniţă i-a ordonat să nu
intre cu nimeni în contact în afara „cercului său obişnuit” (familia-n.n.), să
nu folosească telefonul şi să nu schimbe telegrame fără aprobarea lui.
Motivul acestei interdicţii era că „numitul (preotul-n.n.) era individ de
neîncredere”. Numai după intervenţia episcopului i s-a îngăduit să servească
în biserică şi să conducă şcoala,al cărei învăţător era mobilizat 15.
Sosirea de noi plângeri şi mai ales intensificarea acţiunii de internare
a preoţilor, au determinat pe episcopul I.Papp să trimită un memoriu
guvernului maghiar, în tot cursul toamnei anului 1916, în care cerea
anchetarea rapidă a cauzelor pentru care respectivii preoţi au fost deţinuţi,
iar cei nevinovaţi să fie lăsaţi să se întoarcă la parohiile lor 16.
Se ştie că în urma decesului mitropolitului Ioan Meţianu, guvernul
maghiar a încercat să găsească un urmaş „maleabil”. De aceea, în toamna
anului 1916, cu ocazia alegerii de deputaţi pentru sinodul arhidiecezan,
cercurile conducătoare au recurs la teroare în dorinţa alegerii de deputaţi
gata să voteze persoana propusă de Budapesta sau cel puţin dorită de ea.
Contra acestei terori, Ioan.I.Papp, devenit locţiitor de mitropolit, împreună
cu N. Zigre, în numele Consistoriului Arhidiecezan protestează în scris
împotriva terorii autorităţilor în privinţa alegerilor de deputaţi pentru sinodul
ardiecezan electoral 17. La instalarea noului mitropolit, episcopul Ioan I.Papp
a fost singurul dintre toţi arhiereii români de ambele confesiuni care şi-au
ţinut discursul în limba română, limba populaţiei majoritare din eparhia
arădeană 18.
Anii următori (1917-1918) sunt la fel de grei, atât pentru Episcopia
arădeană, cât şi pentru clerul şi credincioşii ei. Ignatie I. Papp va continua
să-şi apere clerul, învăţătorii şi credincioşii, fie intervenind pentru eliberarea
lor din lagăre, fie ajutându-i cu bani când cererile de eliberare îi erau
refuzate de guvernul ungar, fie cerând scutirea - „absolvire” sau chiar
eliberarea din armată.
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Din scrisorile celor internaţi aflăm situaţia grea pe care ar trebui s-o
îndure, adesea şi familia lor (unii erau chiar internaşi cu întreaga familie).
Astfel, din plângerea preotului Iosif Ogrean din Săvârşin, cunoscut
memorandist şi membru de bază al Clubului comitatului arădean al
Partidului Naţional Român, datată 22 decembrie 1916 şi adresată
episcopului Papp, aflăm că era internat de patru luni împreună cu familia
compusă din 6 persoane, din care trei copii erau elevi 19. Asemenea plângeri
sunt adresate episcopului arădean şi de către alţi preoţi arădeni internaţi:
Teodor Ioaneş şi Petru Căprariu internaţi la Lock, Ioan Popovici din Bârsa,
protopopiatul Ineu şi teologul Anasiu Conciat internaţi la Veperi (comitatul
Sopron) şi mulţi alţii,care erau internaţi din septembrie - octombrie 1916 şi
care solicitau ajutor „potrivit împrejurărilor actuale”,adică ajutor de
război 20.
Din aceste scrisori-plângeri ale preoţilor internaţi, aflăm „mizeria de
nedescris” în care erau obligaţi să trăiască, adese luni şi chiar ani. Astfel, din
cea de a doua scrisoare-plângere adresată lui Ioan I. Papp de preotul Ioan
Popovici din Bârsa, datată 28 iunie 1917 (Veperi) 21, afăm că era de 10 luni
arestat şi internat şi că cei internaţi la Veperi primeau de la statul maghiar
lunar 70,50 coroane, adică 2,53 coroane pe zi cu toate că, după cum scria
Ioan Popovici, pentru „a nu muri de foame” zilnic erau necesare cel puţin 12
coroane, datorită măririi exagerate a preţurilor la alimente şi îmbrăcăminte.
Episcopul Aradului intervine în repetate rânduri la „înaltul guvern”
pentru eliberarea preoţilor şi învăţătorilor internaţi şi adesea obţine câştig de
cauză. Astfel, din raportul protopopiatului din Vinga (1917) aflăm că toţi
preoţii din respectivul „tract” (protopopiat-n.n.) internaţi în toamna anului
1916 au fost eliberaţi şi şi-au reluat parohiile 22. Uneori Ministerul de Interne
maghiar informa în scris Episcopia arădeană despre eliberarea unor preoţi
internaţi, aşa cum o face la 13 februarie 1917, când comunică că preotul
Romulus Vaiţan din Ghioroc (arestat la 9 septembrie 1916) a fost eliberat şi
se întoarce la parohie 23.
Alteori aflăm de eliberarea unor preoţi internaţi din scrisorile de
mulţumire adresate episcopului de către respectivii preoţi, aşa cum
procedează preotul Nicolae Vulpe din Jadani, care în scrisoarea din 2/15
martie 1917 arată că după cinci luni de internare a fost eliberat 24.
Episcopul şi „consistoriul” său au un merit deosebit de mare în
apărarea şcolii confesionale româneşti, prin scutirea sau „absolvirea” pe
timp nelimitat şi chiar prin eliberarea din armată a zeci de învăţători români,
mobilizaţi de autorităţile maghiare din dorinţa de a lovi şcoala confesională
românească. Sunt numeroase intervenţiile episcopului arădean pentru
învăţători în toată perioada 1914-1918, cu precădere în 1916-1918. Aici
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vom aminti doar câţiva din învăţătorii mobilizaţi şi eliberaţi ulterior ca
urmare a intervenţiei Eparhiei arădene; Cornel Vodă din Buteni 25, George
Gabah din Moşniţa 26, Petru Russu din Pecica 27 şi mulţi alţii 28.
Din toamna anului 1918, Aradul se transformă în centrul luptei
naţionale, devenind de la 2 noiembrie 1918 şi centrul Consiliului Naţional
Român Central, care a fost un veritabil guvern românesc al Transilvaniei.
După moartea mitropolitului în funcţie, episcopul Ioan I. Papp deţine
interimatul în fruntea Mitropoliei Ortodoxe transilvănene. El se achită cu
cinste şi demnitate de sarcinile reclamate de evenimentele vremii, potrivit
devizei sale „unde merge poporul, mergem şi noi vlădicii” 29.
Din iniţiativa Consiliului Naţional Român Central, episcopul Ioan I.
Papp a solicitat ierarhilor români din Transilvania şi Banat să se pronunţe
dacă aderă la activitatea acestui organ şi „s-ar supune hotărârilor ca unui
guvern provizoriu al naţiunii noastre” 30. Întruniţi la 8 noiembrie 1918 la
Arad sub preşedinţia lui Ioan I. Papp toţi îşi dau adeziunea recunoscând
consiliul drept „reprezentantul şi conducătorul politic al naţiunii române din
Ungaria şi Transilvania” şi au decis „a conlucra din toate puterile la
întruparea aspiraţiilor noastre naţionale” 31.
Peste numai două zile(10/23 noiembrie 1918) are loc tot la
Arad,sinodul mitropolitan,în prezenţa fruntaşilor Bisericii Ortodoxe
Române din Transilvania şi sub preşedinţia episcopului arădean,s-a decis
eliminarea rugăciunilor îndătinate pentru conducătorii monarhiei austroungare,acestea fiind înlocuite cu formula „Pentru Înalta noastră stăpânire
naţională şi pentru marele Sfat al românilor...Domnului să ne rugăm” 32. Tot
în aceeaşi zi, Ioan I. Papp informa credincioşii, şcolile şi învăţătorii că
predarea la clase se face numai în limba română, lucru ce spune multe
despre ţinuta patriotică a acestui ierarh arădean 33.
Un document de epocă, descoperit de mitropolitul Antonie
Plămădeală în Arhiva Cancelariei Sfântului Sinod, ne introduce în atmosfera
pregătirii unirii, în toamna anului 1918. Este vorba despre o scrisoare a lui
Teodor Mihali, fruntaş român naţionalist, adresată episcopului
Caransebeşului, Elie Miron Cristea, viitorul patriarh al României, din 8
octombrie 1918. Ierarhul era invitat la un „sfat intim” ce urma să aibă loc la
12 octombrie 1918 la Oradea Mare: „Ilustritate e de prisos să accentuez că,
în zilele acestea de importanţă istorică în care se va hotărî şi soarta viitoare a
neamului românesc, ne incumbă tuturor datoria să veghem ca în deplina
solidaritate să facem tot ce poate servi spre binele obştesc şi să evităm a
întreprinde ceva ce ar putea fi în detrimentul naţiunii noastre. Nu putem
proceda însă solidar fără de a ne sfătui mai intim şi fără de a lua o hotărâre,
atât referitor la modul de procedare, cât şi referitor la bazele principiale pe
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cari va fi să stăm cu toţii... contând cu siguranţă că ilustrităţii tale îţi va servi
de imbold mai puternic glasul timpului decât apelul meu, nădăjduiesc că-mi
va fi dat să ne putem revedea la Oradea Mare”. La 12 octombrie 1918,
Comitetul Naţional, întrunit la Oradea adopta o moţiune prin care declara că
românii transilvăneni nu mai recunosc Parlamentul şi guvernul imperial,
revendicându-şi totodată, libertatea de acţiune.
La 30 octombrie 1918, episcopul Aradului, Ioan I. Papp, a cerut
episcopilor români ortodocşi şi greco-catolici să–şi precizeze atitudinea, cu
privire la Consiliul Naţional Român Central. Primul răspuns a venit din
partea episcopului Caransebeşului, Miron Cristea, sub forma unei adrese din
1 noiembrie pentru Consiliul Naţional Român, în care amintea dreptul
fiecărui popor de a dispune liber de soarta sa, iar „interesele de viaţă ale
neamului românesc...pretind ca un categoric imperativ înfăptuirea acestui
drept de liberă dispoziţie şi faţă de neamul nostru”.
La 16 noiembrie 1918, Consiliul Naţional Român Central aduce la
cunoştinţa consiliilor naţionale judeţene, cercuale şi comunale
„regulamentul pentru alegerea deputaţilor Adunării Naţionale” şi se
dispunea ca în 12 zile, în toate judeţele locuite de români să se facă alegeri.
Pentru fiecare circumscripţie se alegeau 5 delegaţi prevăzuţi cu „credenţial”
(mandat-n.n.) semnat de preşedintele şi secretarul adunării electorale,
precum şi de bărbaţii de încredere aleşi de adunare. Peste câteva zile, în
şedinţa sa din 20 noiembrie 1918, Consiliul Naţional Român Central a
adoptat textul convocării Adunării Naţionale pentru ziua de 1 decembrie
orele 10 a.m. 34. La 7/20 noiembrie 1918, Consiliul Naţional Român convoca
în mod oficial Adunarea Naţională a naţiunii române din Ungaria şi
Transilvania la Alba Iulia, „cetatea istorică a neamului nostru”, în ziua de
„duminică în 18 noiembrie v. (1 decembrie st.n.-n.n.)a.c.la orele 10 a.m.” 35.
Românilor li se amintea din nou de perioada anterioară caracterizată prin
„întunericul robiei” şi „somnul cel de moarte”, în acelaşi timp însă, de
dorinţa de a trăi liberi şi independenţi alături de celelalte naţiuni ale lumii în
numele „principiului liberei dispoziţiuni a naţiunilor consacrat acum prin
evoluţiunea istoriei” 36. La Adunarea Naţională de la Alba Iulia urmau să
participe, potrivit deciziilor Consiliului Naţional Român, episcopii români
din „Ungaria şi Transilvania”, toţi protopopii celor două confesiuni
româneşti, câte un delegat al fiecărui consistoriu şi capitlu, câte doi delegaţi
ai societăţilor culturale,două delegate din partea fiecărei reuniuni de femei,
un reprezentant din partea fiecărei şcoli medii (gimnaziu, şcoală reală), a
fiecărui institut teologic, pedagogic şi şcoală civilă, doi delegaţi ai fiecărei
reuniuni învăţătoreşti, un ofiţer şi un soldat din partea gărzilor naţionale din
fiecare „secţiune comitatensă”, doi delegaţi ai fiecărei reuniuni de meseriaşi,
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delegaţii partidului social-democrat, ca reprezentanţi ai muncitorimii, doi
delegaţi ai studenţilor universitari şi cinci delegaţi ai fiecărui cerc electoral,
în care locuiau români. Alături de delegaţii oficiali, erau chemaţi la Alba
Iulia cât mai mulţi locuitori ai Transilvaniei, ca să consfinţească, prin
prezenţa lor, deciziile de urmau a fi luate. Consiliul Naţional Român anunţa
de asemenea săvârşirea Sfintei Liturghii în cele două biserici din Alba Iulia,
„cea ortodoxă răsăriteană şi cea greco-catolică” 37, care să preceadă
deschiderea lucrărilor Adunării Naţionale.
Convocarea Adunării Naţionale de la Alba Iulia a generat un mare
entuziasm şi pe meleagurile arădene. Preoţimea românească de ambele
confesiuni în frunte cu ierarhii ei rămânea şi în aceste momente alături de
păstoriţii ei. Preoţii ortodocşi care au luptat pentru păstrarea „în deplina
curăţie românească a limbii,legii şi moşiei strămoşeşti,...care cu sufletul lor
cald de însufleţire curată, au uscat umezeala temniţelor de stat” 38, porneau
acum „cu crucea în fruntea oastei creştine”, pentru a pune „umărul la
înfăptuirea idealului întregii suflări româneşti” 39. Congresul preoţimii grecocatolice, convocat la începutul anului 1919, urma să afirme de asemenea „cu
tărie, rolul ce revenea preoţimii în toate revendicările trecutului şi în
aspiraţiile din viitor” 40. Ierarhii români ortodocşi, Ioan Ignatie Papp al
Aradului - care era şi locţiitor de mitropolit - şi dr. Elie Miron Cristea al
Caransebeşului şi cei greco-catolici, dr. Demetriu Radu al Oradiei, dr.
Valeriu Traian Frenţiu al Lugojului şi dr. Iuliu Hossu al Gherlei şi-au
exprimat în scris adeziunea la Consiliul Naţional Român: „Noi subsemnaţii
episcopi ai bisericii ortodoxe române şi greco-catolice române avem ferma
convingere că interesele de viaţă ale neamului românesc, ai cărui păstori
sufleteşti suntem, pretind ca un categoric imperativ înfăptuirea acestui drept
de liberă dispunere şi faţă de neamul nostru” 41. În continuarea adeziunii lor,
recunoşteau „marele consiliu naţional român de reprezentantul şi
conducătorul politic al naţiunii române din Ungaria şi Transilvania” 42,
exprimându-şi sprijinul pentru întruparea „aspiraţiunilor naţionale”. Cum
era firesc, nici clericii locali,în frunte cu episcopul Ioan I. Papp, n-au fost
mai prejos de înalta misiune ce le-a pus-o în faţă istoria.
La numai două zile după semnarea comună a actului oficial de
adeziune la mişcarea naţională, la 10/23 noiembrie 1918 se luau decizii
semnificative de către fiecare Biserică în parte. La Arad a fost convocată
şedinţa sinodului episcopilor Mitropoliei Ortodoxe Române din Ungaria şi
Transilvania, care a decis printre altele unele modificări privitoare la
ecteniile pentru conducători, rostite la Sfânta Liturghie. Sinodalii îşi
întemeiau hotărârile pe tradiţia Bisericii ortodoxe, care „a fost în slujbele
sale totdeauna cu deosebită luare aminte la autoritatea sau stăpânirea
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lumească” 43. Luându-se în consideraţie nevoia ajutorului divin pentru
neamul întreg şi conducătorii săi, ierarhii ortodocşi au decis omiterea
pomenirii persoanei domnitorului din toate rugăciunile, cântările şi citirile
liturgice. La vecernie, utrenie şi Sfânta Liturghie, în locul ecteniei pentru
domnitor urmau să se rostească următoarele formule:
„a. La ectenia mare:Pentru înalta noastră stăpânire naţională şi pentru
marele sfat al naţiunii române,Domnului să ne rugăm.
b. La ectenia întreită:Încă ne rugăm pentru înalta noastră stăpânire naţională
şi pentru marele sfat al naţiunii române, pentru luminarea, îndreptarea,
pacea, sănătatea, mântuirea şi iertarea păcatelor lor, şi pentru ca Domnul
Dumnezeu mai ales să le deie spor şi să le ajute întru toate lucrările lor spre
binele obştesc.
c. La ieşirea cu sfintele daruri,după pomenirea episcopului:Pe înalta noastră
stăpânire naţională şi pe marele sfat al naţiunii române Domnul Dumnezeu
să le pomenească întru împărăţia Sa” 44.
3.La toate celelalte servicii liturgice urmau să fie omise de asemenea părţile
în care era pomenit domnitorul, „Tot astfel la prosocomidie se omite
scoaterea părticelei pentru domnitor...” 45.
Circulara se încheia cu „Rugăciunea de îngenunchere”, rânduită a se
citi în toate bisericile, la fiecare Sfântă Liturghie, după rugăciunea
amvonului. În ziua de 1 decembrie 1918, această rugăciune a fost rostită de
însuşi episcopul Miron Cristea al Caransebeşului în faţa catedralei din Alba
Iulia. Autorul ei este consilierul cultural de pe atunci al eparhiei Aradului,
dr.Gheorghe Ciuhandu 46. În aceeaşi zi de 10/23 noiembrie 1918, episcopul
greco-catolic al Lugojului, Valeriu Traian Frenţiu trimitea o circulară
credincioşilor români greco-catolici, chemându-i la adunarea de la Alba
Iulia şi îndemnându-i „cu toată inzistinţa şi dragostea părintească” 47 să ia în
consideraţie toate deciziile forului politic conducător, Marele Sfat al
Naţiunii Române.
Consemnarea numelui celor 1228 de delegaţi prezenţi la Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918, a constituit,în
primul rând, preocuparea Consiliului Dirigent, care încă în decembrie 1918,
o face în Gazeta Oficială unde apare Lista delegaţilor cari au fost trimişi
din partea cercurilor electorale la Marea Adunare Naţională din Alba Iulia.
De asemenea Documentele unirii, în primul rând Credenţionalele cu care au
fost împuterniciţi delegaţii, au fost adunate în mai multe volume şi se
păstrează la Muzeul Unirii de la Alba Iulia. Apoi, în 1943, Despărţământul
Bucureşti al Asociaţiunii ASTRA, publică lucrarea Marea Unire de la 1
Decembrie 1918, cuprinzând actele şi documentele Adunării Naţionale de la
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Alba Iulia, între care şi lista cu Parlamentarii Adunării naţionale care au
votat Unirea cu România la 1 Decembrie 1918.
La Adunarea de la Alba Iulia au participat mai mulţi clerici arădeni,
unii de drept, alţii aleşi, iar alţii reprezentând diferite instituţii sau reviste
locale. Clericii arădeni care au participat de drept au fost: episcopul Ioan
I.Papp şi protopopii săi -Fabriţiu Manuilă (Lipova), Patrichie Ţiurca
(Vinga), Procopie Givulescu (Radna), Traian Văţianu (Arad), Dimitrie
Barbu (Chişineu-Criş), Mihai Leucuţa (Şiria), Ioan Gorgea (Ineu), Florian
Sorin (Buteni) şi Cornel Lazăr (Hălmagiu). Gheorghe Ciuhandu a
reprezentat „consistoriul”, Teodor Botiş a reprezentat Institutul teologic, iar
profesorul-diacon Sabin Evuţianu a fost reprezentantul Preparandiei. Dar
clericii arădeni au participat la Adunarea Naţională de la Alba Iulia şi între
cei 5 delegaţi care erau aleşi de fiecare cerc electoral şi prevăzuţi cu
„credenţiale”. Dintre aceştia amintim pe: Lazăr Iacob (cercul electoral
Arad), Iosif Manţia (Ineu), Mihail Cosma (Răpsig), Romulus Ganea
(Pecica), Romulus Nestor (Nădlac), Iancu Ştefănuţ din Mândruloc (Radna),
Aurel Sebeşan din Felnac (Aradul Nou) şi Nicolae Vulpe din Jadani. Au mai
fost prezenţi din proprie inişiativă şi alţi preoţi arădeni, ca de exemplu
Vasile Debău din Lipova, Vasile Deheleanu din Ususău, ş.a. 48. Tinerimea
universitară arădeană a fost reprezentată de 4 studenţi, dintre care 2 - Ştefan
Miu şi Emil Petrovici reprezentau Societatea Studenţilor de la Institutul
Teologic Greco-Ortodox Român din Arad 49.
În ziua de 1 decembrie 1918, episcopul Aradului, clericii şi
credincioşii săi au votat unirea Transilvaniei cu România. Episcopul Ioan I.
Papp, alături de George Pop de Băseşti şi Demetriu Radu, la propunerea
arădeanului Ioan Suciu, organizatorul Adunării Naţionale, este ales
preşedinte. Prin cuvântul rostit la încheierea Adunării Naţionale, el a făcut
încă odată dovada patriotismului fierbinte de care era animat. Arătând că
„trăim de veacuri pe acest pământ pe care ne-a aşezat divul Traian” şi că
moşii şi strămoşii noştri l-au „apărat cu sângele şi viaţa lor”, episcopul
arădean preciza: „Ne-am prezentat...în corpore la această mare sărbătoare
naţională, ca să dăm probe învederate, că de câte ori se tractează despre
soarta neamului românesc, clerul şi poporul...ca fii adevăraţi, sunt una în
cugete şi simţiri, sunt una în dorinţele şi aspiraţiile naţionale...”, apoi a
subliniat foarte plastic şi semnificativ, importanţa Adunării Naţionale
spunând: „Este mare şi însemnată această sărbătoare naţională, chiar şi
numai prin numărul impunător al celor prezenţi, dar timbru adevărat al
acestei sărbători-unice în felul ei - nu-l dă nici numărul nostru al celor de
faţă, nici numărul celor reprezentaţi prin noi la această adunare, ci acel
timbru îl dă însuşi scopul pentru care ne-am întrunit” 50.
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În dimineaţa zilei de 1 decembrie 1918, s-a săvârşit Sfânta Liturghie
în cele două biserici ortodoxă şi greco-catolică. Slujba ortodoxă a fost
săvârşită de episcopul Aradului Ioan I. Papp. Episcopul Caransebeşului,
Miron Cristea, a asistat în scaunul arhieresc. În locul pricesnei, corul condus
de profesorul Timotei Popovici de la „seminarul Andreian” din Sibiu a
cântat imnul legiunilor române, compus de poetul Ioan Broşu. La sfârşitul
Liturghiei, episcopul Miron Cristea a citit rugăciunea „pentru dezrobirea
neamului”. Cuprinsul profund al rugăciunii rostite a creat o emoţie foarte
puternică în rândul celor prezenţi, încât întreaga biserică a intonat apoi
imnul „Deşteaptă-te române”. „Nu era nici un ochiu uscat. Din ochii tuturor
curgeau sfintele lacrimi ale învierii noastre naţionale” 51. În biserica grecocatolică slujba a fost săvârşită de asemenea,cu mare fast, de către episcopul
Valeriu Traian Frenţiu.
Adunarea naţională constituantă a celor 1228 de delegaţi şi-a început
lucrările la orele 10 şi fost deschisă prin cuvântul rostit de Ştefan Cicio-Pop,
care a salutat reprezentanţii poporului român din Transilvania, Banat,
Ungaria, România,Basarabia şi Bucovina. Au fost aleşi trei preşedinţi
(Gheorghe Pop de Băseşti, Ioan I.Papp, şi Demetriu Radu), trei
vicepreşedinţi şi nouă secretari. Vasile Goldiş a citit proiectul de rezoluţie
pentru unirea Transilvaniei cu România. A urmat la cuvânt Iuliu Maniu şi
I.Jumanca. A fost ales apoi Marele Sfat Naţional constituit din 212 membri.
Episcopul greco-catolic Demetriu Radu al Oradiei a rugat arhiereii prezenţi
să binecuvânteze lucrările adunării. Şedinţa s-a încheiat cu cuvântul
episcopului ortodox Ioan I. Papp. Pe câmpul lui Horea, în faţa a 100.000 de
români, au vorbit între alţii, episcopul ortodox Miron Cristea al
Caransebeşului şi episcopul greco-catolic, Iuliu Hossu al Gherlei.
Relevanţa sărbătorii nu era dată de numărul delegaţilor sau a celor
prezenţi la Alba Iulia,ci de însuşi scopul întrunirii. Episcopul Aradului, Ioan
I. Papp îşi încheia discursul prin îndemnul la rugăciune de mulţumire către
Dumnezeu pentru toate cele realizate.
Prezentând evenimentele desfăşurate în ziua de 1 decembrie 1918 la
Alba Iulia, redacţia revistei bisericeşti arădene Biserica şi şcoala aducea în
discuţie necesitatea unirii bisericeşti dintre românii ortodocşi şi grecocatolici, ca urmare a celei naţionale, concepută ca o reîntoarcere a grecocatolicilor în Biserica ortodoxă. Statul unitar, creat în acele zile, putea crea
premisele revenirii la o singură „lege” (credinţă-n.n.), cea a strămoşilor
românilor. Slujirea celor cinci ierarhi „la acelaşi altar al vechei noastre
legi” 52 ar fi fost foarte impozantă. Chiar în ziua de 1 decembrie 1918 la
Alba Iulia, unii preoţi „greco orientali” din Banat s-au exprimat în acest
sens 53. Reacţia românilor greco-catolici a fost negativă. Constatând „trecutul
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românesc glorios şi nepătat” 54 al Bisericii lor, care a cultivat originea latină
a poporului şi a avut primele legături cu Apusul, şi fiind convinsă că
Biserica lor e „biserica cea adevărată”, greco-catolicii erau decişi să nu-şi
părăsească Biserica. S-au pronunţat pentru bună înţelegere şi colaborare cu
ortodocşii,pentru consolidarea unităţii naţionale.
Constatăm, pe de o parte, deschiderea totală a celor două Biserici
româneşti din Transilvania pentru realizarea unităţii naţionale a tuturor
românilor, la care şi-a adus o contribuţie semnificativă, iar pe de altă parte,
dorinţa fiecăreia de a-şi păstra pe mai departe propria confesiune. Invitaţia la
unirea bisericească, pe care ortodocşii o adresau catolicilor, concepută ca şi
consecinţă firească a unităţii naţionale, şi ca revenire în sânul Bisericii
ortodoxe, singura Biserică a românilor până la unirea cu Roma din anul
1701, a fost refuzată de greco-catolici. Unirea bisericească era concepută de
fiecare parte ca o încorporare a celeilalte în cadrul propriei Biserici. Acest
concept exclusivist a îngreuiat desigur apropierea între ele. Reunirea celor
două Biserici din Ardeal în spiritul cel mai larg, fără să fie provocate
regretele unora sau triumful altora,s-a dovedit aşadar a fi foarte anevoioasă
şi greu realizabilă.
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Trecerea Tisei de către Armata Română (30 iulie 1919) în
conştiinţa contemporanilor
Constantin I. Stan
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
În timp ce la Paris se derulau lucrările Conferinţei de Pace, armata
română înainta pe teritoriul Transilvaniei, cu toată atitudinea, destul de
rezervată a Aliaţilor occidentali. Regele Ferdinand a pus problema înaintării
trupelor sale dincolo de linia de demarcaţie, cu ocazia şedinţei Consiliului
de Miniştri desfăşurat pe 28 martie/10 aprilie 1913 la Palatul Cotroceni. În
urma discuţiilor purtate s-a ajuns la concluzia că această înaintare „nu mai
poate fi amânată fără a periclita în chipul cel mai grav şi cel mai hotărât
interesele neamului şi întreaga unitate naţională”. Şeful statului român,
luând seama de părerile exprimate a fost întru-totul de acord cu punctele de
vedere exprimate de participanţii la şedinţa consiliului de Miniştri
„susţinând necesitatea de a se da trupelor române ordinul de înaintare” 1.
Generalul Constantin Prezan a avut în cadrul dezbaterilor o atitudine destul
de prudentă, chiar defensivă. El a arătat că unităţile maghiare dispuneau de
55.000 de oameni în timp ce armata română avea doar 30.000 de oameni,
fapt care nu corespundea însă cu realitatea. Şeful Marelui Stat Major al
Armatei Române a invocat apoi în cuvântul său situaţia grea din sudul
Rusiei, unde bolşevicii se apropiau impetuos de linia Nistrului. De aceea,
generalul C. Prezan cerea după opinia noastră greşit, retragerea unor trupe
din Transilvania în vederea întăririi forţelor noastre aflate pe teritoriul
Basarabiei 2.
În schimb generalul Arthur Văitoianu deşi i-a fost subordonat lui
Prezan era de părere că acţiunea militară nu mai trebuia amânată, cerând
celor prezenţi „să arunce în balanţă spade şi riscurile, căci va avea cu
siguranţă izbândă” 3. Surprinde desigur atitudinea ezitantă a generalului C.
Prezan. Ea se explică mai ales prin cunoaşterea capacităţii scăzute a forţelor
militare aliate, în special franceze, care sătule de război manifestase o
condamnabilă pasivitate. Nici propunerea maiorului Dumitru Oancea ca
generalul francez Pruneau, comandantul trupelor Antantei din zonă să
1
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primească în semn de preţuire şi recunoştinţă, cel mai înalt ordin militar
românesc „Mihai Viteazul”, clasa a III-a 4 nu a schimbat radical situaţia.
Grăbirea eliberării întregului teritoriu locuit de românii din
Transilvania şi Banat era necesară şi datorită abuzurilor, ilegalităţilor şi
chiar crimelor săvârşite de bandele bolşevice maghiare în teritoriile pe care
încă le controlau. Pe data de 13 martie 1929 un grup de intelectuali şi
fruntaşi politici români din Ţara Silvaniei precum: Alexandru Aciu,
Coriolam Mezezan, Iuliu Pop sunt arestaţi de unguri, fiind acuzaţi de
„trădare de patrie” şi închişi în penitenciarul din Simleu 5. Nouă zile mai
târziu însă pe 22 martie 1919 a avut loc un alt val de arestări printre români.
Cu acest prilej au fost reţinuţi: Valentin Coposu, tatăl lui Corneliu Coposu
împreună cu Vasile Anceanu, cumnatul său şi alţi oameni paşnici din zonă.
Împreună cu alţi 30 de ostateci ei au fost aruncaţi cu cinism în vagoane de
vite şi trimişi la Nyregyhaza. De aici cei 32 de prizonieri au luat drumul
Budapestei. În capitala Ungariei au ajuns doar 12, întrucât 20 dintre ei,
profitând de împrejurări, dar riscându-şi viaţa au reuşit să evadeze, ajungând
după mai multe peripeţii în teritoriile eliberate de armata română 6.
După practic două luni pe 23 mai 1919 se ajunsese totuşi la un
schimb de prizonieri, evenimentul care s-a desfăşurat în localitatea
Tiszafured. Un număr de circa 100 de ostateci români au fost puşi în
libertate de autorităţile ungureşti în schimbul predării familiei liderului
bolşevic maghiar Bela Kun, originar din comuna sătmăreană Lelia 7. Printre
cei eliberaţi s-au aflat şi surorile lui Iuliu Maniu ales preşedinte al Partidului
Naţional Român după moartea lui Gheorghe Pop de Băseşti.
Tot în martie 1919 a fost aruncat în temniţă de guvernanţii de la
Budapesta şi preotul greco-catolic Corneliu Abrudan, din comuna ReşegPiscult judeţul Sălaj, escortat până la penitenciarul din capitala Ungariei. El
era acuzat pe nedreptate de propagandă anti maghiară. De aici, potrivit
propriei mărturii publicată după mai bine de două decenii „am fost salvat de
armata română la 5 august 1919” 8.
4
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În aceste condiţii extrem de dificile Consiliul Dirigent al
Transilvaniei a elaborat şi dat publicităţii un Ordin de chemare, unde cerea
încorporarea Corpului Voluntarilor români în întregime şi în afară de acest
corp pe toţi tinerii născuţi în anii 1896, 1897 şi 1898. Ofiţerii se vor
prezenta în timp (termen n.n.) de 48 de ore de la publicare, gradele
inferioare şi trupa la 7 februarie 1919 (stil nou). Oamenii corpului
voluntarilor români se vor prezenta individual. Cei care nu vor răspunde
ordinului de chemare la mobilizare „nu vor fi părtaşi la pământurile ce se
vor împărţi”.
Semnatarul documentului, Iuliu Maniu evidenţia totodată latura
patriotă a chemării la arme subliniind că „Nu frica de pedeapsă să vă ducă la
împlinirea ordinului de chemare, ci mândria conştientă că îndepliniţi o
sfântă datorie faţă de pământul nostru liberat, faţă de pământul vostru
liberat; faţă de fraţii care nu se pot bucura încă de libertate şi faţă de patria
noastră română” 9.
Ordinul de chemare a avut efecte extrem de pozitive. Mii şi mii de
români s-au înrolat în cele două divizii de infanterie a XVI-a şi a XVII-a,
creat special de Marele Cartier General Român pentru ostaşii ardeleni. Ele
cuprindeau regimente de infanterie, artilerii, precum şi un batalion de
vânători de munte. Efectivele totale ale celor două mari unităţi s-au ridicat la
35.796 de luptători 10.
Diviziile române au fost grupate în corpurile 4 şi 5 armată cu totul
surprinzător la 12 aprilie 1913, Marele Cartier General Român a numit în
fruntea trupelor noastre din Transilvania în locul generalului Traian Magoiu,
fiu al Branului, cu generalul de divizie Gheorghe Mărdărescu apropiat
colaborator al familiei Brătianu, „iar pe mine scria T. Moşoiu – m-a
însărcinat cu comanda Grupului de Nord” 11.
În noaptea de 15/16 aprilie 1919, a început ofensiva română spre
vest. Deşi liberalii au lăsat impresia că acţiunea a început fără ştirea şi
acordul lui Ion I. C. Brătianu, aflat la Paris „care va fi pus astfel în faţa
faptului împlinit” realitatea s-a dovedit cu totul alta. Din opoziţie, Al.
Marghiloman afirmă în notele sale politice că: „- Pherekyde a spus dr-ului
Dinu Brătianu că a dat ordin trupelor române să treacă dincolo de linie şi să
meargă contra ungurilor << Ni se ucid oamenii, se face uz de tun; doi
francezi au fost ucişi şi ordinul de a înainta a fost dat fără ştirea lui Brătianu,
9
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care va fi pus în faţa unui fapt împlinit >>. Aceasta e o glumă şi toată lumea
crede că lucrul s-a reglat din Paris, între Brătianu şi Clemenceau. De altfel, o
astfel de contradicţie cu hotărârea luată joia trecută, încât e evident că numai
în urma unui ordin al lui Brătianu s-a luat această măsură” 12.
Operaţiunea militară cu caracter ofensiv declanşată pe 16 aprilie
1919 s-a realizat cu acordul şi sprijinul direct al Franţei, care avea forţe
armate în zonă. Din aceste motive este foarte puţin probabil că o asemenea
acţiune de anvergură, care implica numeroase trupe s-ar fi desfăşurat fără
acceptul lui I. C. Brătianu, respectiv premierul francez Georges
Clemenceau. „Regia” pe care ei au pus-o la cale era destinată şefului
executivului de la Casa Albă Woodrow Wilson şi conducătorului guvernului
de la Londra David Lloyd George. Din nefericire „spectatorii” n-au receptat
mesajul care le era destinat 13.
Diviziile române înaintau vertiginos ocupând în scurtă vreme
localităţile Hodoa şi Ciucea de pe dealul Pietrosu. Divizia 16 infanterie
comandată de generalul Hangu, abia intrată în luptă a pus stăpânire pe zona
Jirlău-Zalău. Cele mai grele lupte s-au dat în zilele de 16-17 şi 18 aprilie
1919, când coloanele româneşti au zdrobit puternica rezistenţă a inamicului.
Divizia 6 infanterie a acţionat în flancul drept purtând bătălii
crâncene în sectorul Crasna. La 17 aprilie 1919, trupele române au eliberat
oraşul Şimleul Silvciniei, iar în noaptea de 19/20 iulie acelaşi an inamicul
era alungat din Salonta. Pe 20 aprilie, militarii acestei mari unităţi au intrat
triumfători în Oradea 14.
În ciuda presiunilor tot mai intense ale Antantei, regimentele române
au trecut pentru prima dată Tisa pe 22 aprilie/5 mai 1919 şi au ocupat relativ
uşor malul stâng al fluviului. Preoţii ataşaţi pe lângă unităţile noastre au
făcut slujbe religioase de pomenire a celor căzuţi la datorie pentru întregirea
neamului şi au ţinut predici în care au evocat eroi şi ale lor fapte de arme pe
câmpurile de război. Confesorul Regimentului 2 Vânători, spre exemplu,
pretinde într-un raport redactat la Solnok şi înaintat pe 21 aprilie/14 mai
1919 Marelui Cartier General Român, Serviciul Religios că „Am făcut
sfinţirea apei pe ţărmul Tisei în prezenţa ofiţerilor şi trupei. Am înălţat
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inimile spre rugăciune pentru bravii ofiţeri şi oşteni căzuţi pe câmpul de
luptă, am binecuvântat ţarina ce acoperea trupurile lor” 15.
Unităţile militare române au pătruns, de asemenea la 4/17 mai 1919
în oraşul Arad, mare centru al românismului din Banat. Subunităţile
Regimentului 6 Roşiori, primele intrate în bătrâna cetate au fost întâmpinate
cu flori şi multă bucurie mai ales de populaţia românească din localitate care
îi considera pe ostaşii din Regat ca adevăraţi eroi 16.
Înaintarea regimentelor române, impetuoasă până atunci, a fost însă
oprită ca urmare a puternicei contraofensive maghiare declanşată în noaptea
de 19/20 iulie 1919. Istoricul american Charles Upson Clark, bun
cunoscător al realităţilor româneşti consemna într-o carte dedicată
României, publicată la New York în anul 1932, dar tradusă şi la noi acum
un deceniu următoarele: „Bela Kun a atacat cu şase divizii şi trei brigăzi la
ora 3 dimineaţa, pe 20 iulie 1919. El a lansat trei din aceste divizii asupra
liniei de apărare subţire a românilor la Szolnok, după un bombardament
susţinut al tunurilor lui Mackensen. Alte atacuri au pornit în acelaşi timp în
sectoarele Tokai şi Proszha în nord şi în regiunea Csongrad din sud.
În nord maghiarii au trecut Tisa la ora 8:30 lângă Szabolcs-Sighet şi
Tisa-Döb. Având forţe superioare, ei au ocupat satele Timar, Rakmoz şi
Tisa Eszanâr. Trupele care au traversat la Tisa Dob şi Tisa Dada au fost
totuşi întâmpinate de forţele de rezervă ale românilor şi împinse înapoi peste
Tisa până în seara zilei de 20. la sud, inamicul a traversat în apropiere de
Szolnok, Szentes şi Mindszent, împingându-i pe români şi ocupând TörökSt-Miklós, Szentes şi Hozmedö-Vasáhely” 17.
Aflat în zona confruntărilor militare, generalul C. Prezan a luat o
serie de măsuri imediate. El a dispus accelerarea deplasării unităţilor
Diviziei 7 infanterie şi concentrarea Diviziei 2 infanterie aflată în Oltenia
către Banat. Această unitate trebuia, potrivit ordinului şefului Marelui Stat
Major al Armatei române să afluiască spre Arad. Pentru această operaţiune
militară se impunea folosirea căi ferate Vârciorova-Timişoara, care se găsea
sub controlul trupelor sârbe de ocupaţie. Generalul C. Prezan a solicitat
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autorităţilor de la Belgrad aprobarea pentru utilizarea amintitei linii ferate,
dar acestea nu i-au dat-o 18.
Armata română s-a văzut nevoită iniţial să se retragă şi să organizeze
apoi o contraofensivă. Aflat în cel dintâi regiment de artilerie ardelean
aparţinând Diviziei 16 infanterie, tânărul sublocotenent Ion Grosu
mărturisea în memoriile sale că a preluat comanda Bateriei 69 de tragere şi
„Mai mult de 24 de ore, o zi şi o noapte întreagă am fost într-o situaţie
destul de grea: pe punctul de a fi luat prizonier şi eram hotărât ca în niciun
caz să nu mă las prins” 19.
Flancul stâng al Grupului de nord a fost perturbat de faptul că
Regimentul 23 infanterie care traversa sectorul Brigăzii 3 vânători a intrat în
panică şi s-a împrăştiat în dezordine. Comandantul Grupului a intervenit
energic şi a restabilit situaţia. Totuşi generalul C. Prezan a sosit pe 22 iulie
1919 la Oradea fiind însoţit de lt. colonelul Ion Antonescu, şeful Biroului
Operaţii din Marele Stat Major, care concepuse întreaga contraofensivă 20.
Rememorând aceste tumultoase evenimente, viitorul Şef al statului român în
anii 1941-1944 arăta în martie 1938 într-un memoriu înaintat ministrului de
război de atunci că: „Dacă generalul Prezan şi cu mine n-ar fi alergat cu
disperare (intrând odată la Oroshaza chiar în mijlocul inamicului) de la un
capăt la altul al frontului, dacă nu am fi întors din această goană trupe şi
comandanţi din drumul retragerii, dacă nu am fi luat pe loc măsuri de ordine
şi operative, am fi înregistrat cea mai ruşinoasă dintre înfrângeri” 21.
Contraofensiva a început prin acţiunea Grupului de Manevră condus
de generalul Traian Moşoiu, întemeiat chiar pe 20 iulie 1919. Acest grup era
format din Divizia 2 cavalerie, Diviziile 1 şi 6 infanterie. Prima mare unitate
era concentrată în zona Madara-Raczog, cea de-a doua se găsea în sectorul
Barovka-Bihor Udvacaba 22. Acţiunea trupelor comandate de generalul T.
Moşoiu a fost încununată de succes, forţele maghiare au suferit înfrângeri
grele. La 24 iulie 1919 ostaşii români au cucerit localităţile Kukegyeg şi
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Konderes Szolnok, unităţile militare ungureşti se retrăgeau de o aşa manieră
încât produceau o degringoladă generală 23.
În data de 20 iulie 1919, Regele Ferdinand şi Regina Maria au asistat
alături de Ion I. C. Brătianu la trecerea Tisei de către diviziile Grupului de
Manevră. Rememorând aceste clipe entuziaste de profundă vibraţie
patriotică, generalul C. Prezan scria peste ani următoarele: „Contraatacul
nostru principal de la Szolnok reuşind am hotărât şi fixat ziua trecerii Tisei,
cu înaintarea până la ocuparea Budapestei şi apoi am anunţat pe rege şi pe
primul ministru care au asistat la această operaţiune importantă” 24. Profund
impresionată de înălţătorul eveniment, Regina Maria consemna în amintirle
sale între altele: „Am întâlnit nesfârşite coloane de trupe, pe drum am fost
ovaţionaţi cu urale frenetice şi entuziaste dar, totodată, am fost acoperitţi de
un praf maroniu. Am văzut, de asemenea numeroase trupe trecând podul.
M-am amuzat aruncând nenumărate pachete de ţigări soldaţilor care treceau.
Aceasta i-a umplut de bucurie. Oriunde merg dau din plin ţigări, din care am
întotdeauna destule (...). Ballif cu mine şi cu Mamulea aveam grijă ca
mâinile să-mi fie mereu pline, indiferent cât de departe merg, cu ce mijloace
de transport. În final, am trecut Tisa pe un pod de vase la Tisa Bo şi ne-am
dus pe un drum de şes într-un sătuc Kokelec, unde am inspectat o altă
divizie şi am văzut cum arată o casă distrusă de bolşevici. Şi aici am
împărţit numeroase ţigări, apoi am mers într-un sat îndepărtat unde Măşoiu
îşi are cartierul general. El ne-a dat o masă excelentă pe o verandă (...).
Imediat după masă am pornit din nou să inspectăm o altă divizie şi o altă
trecere a Tisei, pe un alt pod de vase într-un loc numit Tisa-Bure. Am sosit
chiar în momentul în care podul era gata şi regimentul meu urma să treacă
primul (...)
Ne-am înapoiat cu mare viteză şi cu un sentiment de satisfacţie, dar
cu pielea foarte arsă de soare şi ochii injectaţi. Ajunşi la gară, am descoperit
că sosise Brătianu. Am fost neplăcuţi impresionaţi de un grup de tineri
soldaţi bolşevici îmbrăcaţi la întâmplare, unii aproape elevi. Ei au fost prinşi
cu mâinile pline de sânge şi mi s-a spus că vor fi împuşcaţi la apusul
soarelui. Aproape că mi s-a oprit inima” 25. La rândul său, comandantul
trupelor române generalul Gheorghe D. Mărdărescu descria în amintirile
sale publicate în anul 1922 emoţionantul eveniment astfel: „La ora 17
23
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începe trecerea Tise Divizia a II-a de cavalerie în prezenţa M.M.L.L. Regele
şi Regina care şi acum ca totdeauna, au ţinut să vină în mijlocul trupelor
pentru a le răsplăti şi a le îmbărbăta. Timp de 3 zile (30, 31 iulie şi 1
August) M.M.L.L. însoţite de generalul Prezan, Şeful Statului Major
General al armatei au asistat la trecerea trupelor noastre peste Tisa, atât la
Kis-Köre, cât şi la Tisa- Bö, înălţând încă cu prezenţa lor, moralul destul de
ridicat al ofiţerilor şi trupei. M.M.L.L. au trecut şi peste Tisa până la linia
trupelor celor mai înaintate, intersectându-se de aproape de mersul
operaţiunilor şi dând asfel cel mai înălţător exemplu de împlinire a datoriei
către Ţară” 26.
Aflat la comanda Brigăzii 4 Roşiori, generalul Gheorghe Rusescu
înfăţişează peste ani trecerea Tisei în felul următor: „În seara zilei de 29
iulie 1919, toţi şefii de unitate suntem chemaţi la Marele Cartier General
pentru a primi directive ca urmare a Consiliului de Război ce avusese loc în
prezenţa Regelui (...). În acea noapte, prima divizie de vânători a trecut pe
dreapta Tisei, pe la Tiszabö. În după amiaza zilei de 30 iulie, Majestatea Sa
Regele, însoţit de Majestatea Sa Regina Maria şi de suită se afla pe malul
Tisei, la Kisköre, în mijlocul trupelor de cavalerie, masate la capul podului
pentru trecere. Ajungând în faţa Brigăzii 4 Roşiori şi întinzându-mi mâna
zise: La revedere, general Rusescu, la Budapesta. Răspund: Majestate în trei
zile vom fi acolo!” 27. Maiorul Bădescu surprinde trecerea fluviului Tisa de
către militarii Diviziei 2 Vânători în noaptea de 28/29 iulie 1919 astfel:
„După un violent bombardament şi după un atac la baionetă dat de o
compania din (Regimentul n.n.) 9 vânători, ce a fost trecută în bărci a trecut
toată divizia” 28. Un alt martor ocular înfăţişează evenimentele de la Tisa-Bö
după cum urmează: „Trecerea armatei pe podul de la Tisa- Bö sub ochii
Regelui şi Reginei sosiţi de curând pe front. Cu zece minute înaintea sosirii
perechii regale trei aeroplane inamice au aruncat bombe asupra podului (...).
toată armata trecea aşa în sunetul muzicii, cu încurajări că trece hotarul ţării.
Regele exclamă: << Trec oltenii mei! >>” 29.
Tânărul ofiţer Constantin C. Luca având gradul de locotenent şi
funcţia de comandant de companie în Regimentul 15 infanterie Piatra Neamţ
susţine în amintirile sale că: „În noaptea de 29/30 iulie 18 baterii ale
26
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Diviziilor de vînători bombardarează violent malul Tisei în dreptul satului
Tisa Bö. Nu-i răspund decât câteva mitraliere semn că paza e slabă.
Generalul Holban dă ordin ca trecerea să înceapă. Pe la ora 3 noaptea, o
companie din regimentul 2 vânători a debarcat. Posturile inamice se retrag,
o rachetă anunţă că vânătorii sunt stăpâni pe mal. Celelalte bărci urmează,
iar pontonierii în 2 ore şi jumătate construiesc podul. La 5 dimineaţa
Brigada a IV-a Vânători (Reg. 9 şi 10) a trecut urmată de Brigada a III-a
(Reg. 2 şi 3).
Departe de a se gândi la cea mai mică rezistenţă, ungurii au fugit
părăsind mari depozite de muniţii şi materiale. În acelaşi timp 20 km mai
jos. La Solnok se dezlănţuia o canonadă violentă între trupele grupului
Moşoiu şi cele ungare convinse că pe aici vor încerca românii trecerea Tisei.
Pe podul de la Tisa Bö continua trecerea Diviziei II Vânători, pe sub
privurile Regelui, Reginei şi a primului ministru Brătianu, care a părăsit
conferinţa de la Paris şi priveşte cu mândrie cum soldaţii României
înfăptuiesc ceea ce diplomaţii de la Paris îi refuzau. Spre seară a trecut şi
Divizia a 6 a din grupul Moşoiu, urmată de Divizia I. La nord în sectorul
Tokai, trupe din Divizia a 16 a au trecut Tisa pe la Tisa Dab, întărind pe cele
trecute din ajun” 30.
Un alt foarte tânăr ofiţer de rezervă, istoricul Ghoerghe I. Brătianu,
fiul preşedintelui P.N.L. Ionel Brătianu îşi amintea peste ani între altele: „La
capul podului de la Tisa Bö au asistat la trecerea Diviziei 1 Vânători, Regele
Ferdinand, Regina şi Ion I. C. Brătianu”. Semnatarul acestor rânduri făcea o
legătură între momentul 1919 şi cel de la 1877, când ostaşii români treceau
Dunărea „sub privirile lui Carol I şi primului ministru Ion C. Brătianu, mica
oştire a României independente mergea să se afirme sub zidurile Plevnei”31.
Sublocotenentul Nicolae C. Popescu viitorul ginere al generalului traian
Moşoiu scria în 1924 sub pseudonimul Neculai Cibin o lucrare cu caracter
memorialistic în care pretinde că „Trec sub ochii Regelui şi Reginei
dorobanţii diviziilor ce biruise la Kislei-Szalleis şi Fegyvernek, iar mai spre
miazănoapte încă trec Roşiorii. Marşul se urmează grabnic înainte. În
nisipurile dintre Nagy-Koros şi Czeghed, întreaga armată bolşevică rămasă,
peste patruzeci de mii de oameni, peste şase sute de tunuri, e prinsă de
diviziile Grupului de Manevră” 32. Şi subofiţerul V. Gheorghe Vică din
30
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Regimentul 10 infanterie Putna îşi amintea acest eveniment memorabil în
felul următor: „Regele, Regina, flori, bomboane, ţigări, voie bună. Aşteptăm
să ne vină rândul la trecere până seară, deoarece pentru un moment suntem
în rezerva diviziei. Din cauza întunericului, operaţia durează cam mult, însă
pe la vreo 11 (23 n.n.) suntem gata adormiţi la adăpostul unei clăci de fân
din marginea şoselei Kis-Kore-ului” 33.
Constantin Kiriţescu înfăţişează şi el această scenă afirmând în
monumentala sa sinteză dedicată participării României la primul război
mondial că alături de cei doi monarhi se afla şi Ion I.C. Brătianu „Pe podul
de la Tisa- Bö continuă trecerea coloanelor de vânători, care calcă voios în
sunetele muzicii militare şi aclamă cu entuziasm pe suverani. Alături de ei,
primul ministru al ţării Ionel Brătianu care a părăsit conferinţa de la
Paris” 34.
Aflat în anturajul Familiei Regale române de mai bine de două
decenii ca şef al Serviciului P.T.T. (Poştă Telegraf Telefon), Eugeniu Arthur
Buhman notează în însemnările sale din 4 august 1919 că „În acest timp,
Regele asistă la Tisza Bö, timp de 2 ore, la trecerea trupelor noastre noastre
în Ungaria. Soldaţii l-au ovaţionat. În urmă, Suveranul s-a deplasat şi pe alte
puncte ale frontierei. A doua zi au trecut Tisza la Szolnok şi Kiszkoe. La
înapoiere au vizitat spitalele de la Cluj. La Copşa Mică au fost salutaţi de
Iuliu Maniu” 35.
Într-adevăr, la întoarcere, conform notiţelor Sidoniei Docan,
secretara preşedintelui Senatului Naţional Român din Cluj, dr. Amosticăncu,
Regele Ferdinand şi Regina Maria au poposit în capitala Transilvaniei pe 2
august 1919. Suveranii au vizitat cu acest prilej cantina Crucii Roşii din gară
fiind plăcut impresionaţi 36. Aflată în centrul evenimentelor, Regina Maria
reitera în însemnările sale din 2 august 1919 că „Am avut o zi extrem de
obositoare, de dimineaţă la Cluj, am mers din spital în spital. A fost o zi
splendidă, cu un soare strălucitor, după atât de multă ploaie. Spitalele erau
în condiţii bune şi sosirea noastră a fost întâmpinată cu multă bucurie” 37.
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După trecerea Tisei, trupele române au înaintat vertiginos în
teritoriul Ungariei. Aflat cu regimentul său de artilerie în contact direct cu
inamicul, Ion Grosu subliniază în amintirile sale că „După câteva zile,
reluânduse operaţiunile ofensive am pătruns în adâncime, lupte mai
importante având loc la trecerea Hornadului, unde inamicul a marcat o
puternică rezistenţă” 38. Totuşi, primele unităţi ale armatei României, care au
pătruns în Budapesta au făcut parte din Brigada 4 Roşiori a generalului Gh.
Rusescu, ce intra în componenţa Diviziei 2 cavalerie. Aceste trupe
constituiau de fapt avangarda Grupului de Manevră al generalului T.
Moşoiu. Regimul lui Bela Kun s-a prelungit. Încă din 1 august 1919 el a
prezentat demisia cabinetului său. Imediat s-a constituit un guvern prezidat
de Gyula, Peide. A doua zi B. Kun a părăsit Budapesta îndreptându-se spre
Viena.
România Mare se înfăptuia astfel cu imense sacrificii materiale şi
umane.
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Consideraţii despre activitatea publicistică desfăşurată de
Tiberiu Vuia în anii interbelici
Lucian Ienăşescu
Centrul Cultural Judeţean Arad
Avocat, promotor cultural pasionat, Tiberiu Vuia a fost şi o prezenţă
activă în publicistica arădeană interbelică. A impus prin calitatea scriiturii,
profunzimea analizei şi bogăţia de idei, prin iniţiativele din domeniul
culturii, dar şi prin postura de conducător al unei merituoase reviste de
cultură. S-a născut în anul 1900, la Brestovăţ (Timiş), în casa preotului Filip
Vuia şi, din cei 75 de ani de viaţă, a petrecut mai bine de jumătate la Arad.
Începuturile sale jurnalistice sunt legate de anii studenţiei
bucureştene, când a colaborat la Dacia, publicaţie condusă de Alexandru
Vlahuţă, la Adevărul, Lupta, Cuvântul1.
Stabilit la Arad, după absolvirea studiilor de drept, Vuia va lega
prietenie cu Aron Cotruş, Romulus Ladea şi Alexandru Popescu-Negură. În
apartamentul acestuia din urmă, situat în P-ţa Gării, se desfăşurau şedinţe de
cenaclu literar. Una dintre primele preocupări ale tânărului Vuia a fost să
publice în ziarul Românul, în redacţia prestigiosului ziar întâlnindu-l pe
Aron Cotruş. Poetul i-a apreciat, de la chiar primele colaborări, înzestrarea
literară, uşurinţa scrisului, dar îi reproşa faptul că nu este un bun
administrator al propriului talent2.
La scurtă vreme, avea să semneze în paginile ziarului Solidaritatea,
condus de Aron Cotruş, una dintre cele mai valoroase publicaţii ale vremii.
Ziarul îşi propunea să fie „o santinelă a Românismului, o dezineresată
călăuză spre mai bine”, dar şi „un sol de pace şi frăţie între fiii acestei naţii
care are încă atâtea lucruri de făcut”, drept care milita pentru înlăturarea
„vălului de neîncredere reciprocă între fraţi” şi instaurarea „unei atmosfere
mai prielnice de împreună lucrare armonică”3.
În Solidaritatea, contribuţiile publicistice ale lui Vuia abordează
probleme ale culturii. Argumentat, pe alocuri cu accente patetice, pledează
pentru acţiunea de culturalizare, mai ales în lumea satului, pentru asigurarea
accesului cât mai larg la faptul de cultură, într-o vreme în care s-a crezut că
implicarea culturală generalizată asigură un sprijin solid securităţii naţiunii
şi unităţii statului4. Vuia demonstrează necesitatea unui climat cultural
favorabil dezvoltării progresului material şi civilizatoriu, în folosul
individului şi al comunităţii, încercând să convingă deopotrivă factorii
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decizionali şi categoriile cele mai largi de public despre importanţa pe care
o au revitalizarea asociaţionismului cultural şi întemeierea de case culturale,
văzute ca instituţii aducătore de progres. „Ceea ce biserica – scria Vuia –
ocrotitoare a bunurilor morale şi pavăză a tradiţiei regeneratoare, face pentru
credinţa şi morala populaţiei rurale, în alt domeniu, trebuie să realizeze
cultura – temelie a progresului care s-aducă acolo înflorirea materială
(s.n)”5.
Totul trebuia integrat concepţiei moderne după care răspândirea
ştiinţei de carte în rândurile categoriilor largi ale populaţiei, acţiunea de
culturalizare, desfăşurată în afara ciclului obişnuit al şcolarizării,
transmiteau efecte binefăcătoare asupra individului, pregătit astfel să
participe la viaţa socială şi naţională, dar şi asupra societăţii în ansamblul
său. În acelaşi timp, susţinea autorul, în contextul amplelor măsuri de
reorganizare administrativă şi instituţională post-unificare, aşezămintele
culturale nu trebuiau să-şi limiteze acţiunea la „monotonia citirii gazetelor”
şi la discuţiile politice, civice, desfăşurate duminica, ci să adopte un
program mai cuprinzător: să organizeze conferinţe pe teme de larg interes,
inclusiv referitoare la drepturile politice şi cetăţeneşti, să înfiinţeze şi doteze
biblioteci. În plus, prin organizarea de conferinţe populare, cursuri agricole,
popularizarea prin ziare şi broşuri a sfaturilor gospodăreşti se putea ajunge,
în timp, la o mai bună administrare a gospodăriilor ţărăneşti. În strânsă
relaţie, condiţiile de viaţă şi starea igienico-sanitară a populaţiei aveau şanse
să se îmbunătăţească6.
În circumstanţele noi ale naţiunii lărgite, satul, pe care Vuia îl
considera „izvorul existenţei noastre ca popor”, oferea aportul singurei
culturi necontaminate de influenţe străine, astfel cum îndeobşte se aprecia.
Cu atât mai mult, cu cât, concentrând aproape 80% din totalul populaţiei,
mediul rural era aşteptat să dea elementele noi, de viitor, ale societăţii
româneşti: intelectuali, funcţionari ai statului, reprezentanţi ai clasei de
mijloc. Motiv important pentru ca satul să fie „ îndrumat în viitor”, sprijinit
să devină „ o forţă activă vie”7.
Vuia a mai colaborat la Tribuna Aradului, publicaţie care se considera
continuatoare a prestigioasei Tribune, promovând problemele culturale şi
naţionale româneşti, precum şi pe cele ale construcţiei de stat. A semnat
articole şi în Ecoul, una dintre cele mai longevive publicaţii locale.
Numărându-se printre întemeietorii Ateneului Popular, Tiberiu Vuia a
făcut parte din comitetul de redacţie al revistei editată de acesta, Hotarul.
Apariţia Hotarului, în mai 1933, a reprezentat un moment important pentru
revitalizarea climatului cultural local, pentru reunirea energiilor creatoare
într-o societate culturală care să dea conţinut şi sens clar acţiunii. Ceva din
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atmosfera acelor benefice începuturi redă plasticianul Marcel Olinescu:
„Din publicistică au venit Isaia Tolan, Al. Negură (corespondentul ziarului
Dimineaţa), din cercurile ecleziastice, părintele Gheorghe Ciuhandu, din
învăţământ Alexandru Constantinescu şi Eduard Găvănescu, dintre avocaţi,
Octavian Lupaş şi Tiberiu Vuia şi la o masă de cafenea (...) s-au pus bazele
Ateneului popular şi ale revistei Hotarul. Toţi făceam bucătăria revistei. La
cafenea se citeau articolele şi acolo discutam, criticam sau lăudam, dacă era
cazul, lucrările prezentate. Întrunirile erau săptămânale, deşi revista apărea
odată pe lună (...)”8.
Revistă merituoasă, Hotarul a promovat regionalismul cultural, atât
din convingerea că „localismul creator” răspundea cel mai bine
împrejurărilor social-politice, punând în valoare potenţialul creator arădean,
cât şi din dorinţa unei contribuţii cât mai substanţiale la construcţia culturii
naţionale. „Cultura unui popor e cu atât mai reprezentativă, mai durabilă şi
mai apropiată adevăratului sens al cuvântului, cu cât exprimă mai reliefat
caracterele specifice ale fiecărei regiuni”9. Ce a reuşit Hotarul a fost să pună
alături cercetarea istorică locală, evocarea tecutului apropiat al zonei şi
promovarea valorilor literare locale, pentru că, după 1936, primul domeniu
de preocupare să devină precumpănitor. Revista arădeană are meritul de a fi
teoretizat şi pus în pagină, înaintea altor publicaţii româneşti, conceptul
regionalismului cultural, dându-i expresie convingătoare prin contribuţia
forţelor creatoare arădene, ambiţionând să participe la îmbogăţirea
patrimoniul spiritual naţional10.
Începând cu anul 1936, Tiberiu Vuia va conduce, timp de aproape
cinci ani, nou înfiinţata „Asociaţie a ziariştilor şi publiciştilor români din
Arad”. Menirea asociaţiei era apărarea intereselor profesionale, materiale şi
morale ale membrilor, promovarea prestigiului de breaslă, dezvoltarea în
grup a unei „activităţi publice de cultură şi afirmare românească”11. Nu mai
puţin manifestă este şi intenţia „promovării românismului pe graniţa de
vest”12. Asociaţia avea să promoveze o suită de conferinţe publice,
desfăşurate la Palatul Cultural sau în sala festivă a Liceului „Moise
Nicoară”, pe teme spirituale sau evocări ale unor personalităţi ale culturii
româneşti, susţinute de P.S Episcopul Andrei, Ilie N. Lungulescu şi Ioachim
Miloia, directorul Muzeului Banatului din Timişoara13. În plin efort de
constituire a teatrului permanent la Arad, socotit o operă naţională de primă
însemnătate, asociaţia a obţinut concesionarea de către primărie a scenei
teatrului comunal, înlesnind astfel organizarea de spectacole susţinute de
teatre din ţară. Numai în prima stagiune, încheiată la 21 mai 1937, au fost
prezentate publicului arădean 18 spectacole14. Acţiunea, în favoarea căreia
Vuia a militat, având şi o implicare susţinută, se va limita, contrar intenţiilor
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urmărite, la organizarea de turnee ale teatrelor din ţară. Sub egida asociaţiei,
a fost înfiinţat ziarul Credinţa, în realitate iniţiatorii şi conducătorii acestuia
fiind I. D. Dabiciu, Simion Miclea şi Tiberiu Vuia15.
Momentul de vârf al activităţii publicistice a lui Tiberiu Vuia a fost
reprezentat de apariţia revistei Înnoirea al cărei proprietar, redactor
responsabil, asociat unic a fost16. Revistă de cultură, apărând în ritm bilunar,
la 1 şi 15 ale lunii, în intervalul 15 septembrie 1937- 1 iunie 1940, Înnoirea
a impus prin calitatea şi bogăţia conţinutului, deschiderea către fenomenul
cultural naţional, realizată atât prin informaţie, atitudine, cât şi prin seria
colaborărilor, spaţiul generos acordat creaţiei literare (mai ales poezie)17. Nu
mai puţin a fost apreciată datorită apariţiilor regulate, într-o vreme în care,
din cauza condiţiilor materiale precare, multe reviste apăreau cu întârzieri
mari sau îşi suspendau cursul. Eforturile lui Vuia de a asigura apariţia la
timp şi în condiţii de calitate a revistei au fost cu atât mai mari cu cât nu a
primit nicio subvenţie, iar plata abonamentelor, fapt generalizat în epocă, se
făcea extrem de dificil, cu mare întârziere, după cum unii abonaţi nu achitau
sumele aferente.
Preocuparea noii reviste se îndrepta precumpănitor spre domeniul
culturii: călăuzită fiind de căutarea „idealului moral şi spiritual”, adresânduse, în sens larg, „celor care cred în realităţile româneşti”, aceasta încerca să-i
aducă aproape pe cei care „se mărturisesc întru credinţa spiritualităţii”. O
asemenea preocupare se făcea necesară cu atât mai mult cu cât „vremurile
potrivnice”, dominate de „devize economice”, nevoi de tot felul şi motivaţii
materiale, încurajau stagnarea, apatia, având drept efecte „delăsarea
inteligenţei” şi „răvăşirea sensibilităţii”18.
Chiar dacă programul revistei urma a se îmbogăţi pe parcurs, iar
atitudinea acesteia avea să ţină seama de „împrejurări şi locuri”, un aspect
reiese cu limpezime de la bun început: deschiderea de arie problematică şi
de cuprins geografic-spiritual pe care le propune Înnoirea. Deşi îşi anunţa,
la început, interesul special asupra unei zone geografice, căreia intenţiona
să-i fie interpret, aceasta fiind partea de vest a ţării, curând aria de interes a
depăşit cu mult acest cuprins. Cel puţin în privinţa informaţiei, atitudinii,
comentariului cultural şi a colaboratorilor, revista s-a raportat la spaţiul
naţional.
Programatic, revista îşi deschide coloanele unor „fapte şi oameni din
domenii felurite” şi a căror prezenţă e justificată de „calitatea rostului lor în
societatea românească”19. În acest spirit, sunt subliniate, între altele, apariţia
lucrării cuprinzând cântările bisericeşti adaptate de profesorul Trifon
Lugojanu, omagiul adus de Biserica şi Şcoala istoricului Gheorghe
Ciuhandu, care avea sub tipar lucrarea Românii din Câmpia Aradului de
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acum două veacuri, dar şi intenţia redacţiei de a publica manuscrise ale
folcloristului Athanasie Marian Marienescu, valoroase prin ineditul lor,
savoarea şi pitorescul stilului, dar şi prin referirile la activitatea lui Andrei
Şaguna. În aceeaşi accepţiune, dincolo de strălucirea unor personalităţi, se
cuveneau valorizate contribuţia culturală generoasă, fapta în folosul
colectivităţii. Ilustrau aceasta Coriolan Brediceanu, Emanoil Gojdu şi
„atâţia alţi factori de progres românesc din acest colţ de ţară”20.
De asemenea, Înnoirea îşi arăta intenţia de a sprijini afirmarea
tineretului valoros, „singura formă de viaţă spre care privim cu nădejde” şi
care era îndemnat în „a se angaja pe o linie de rodnicie”, conştientizat
asupra faptului că talentul, pentru a se putea dezvolta, se cerea dublat de un
serios „efort de minte şi de conştiinţă” . Mai mult decât atât, tinerii trebuiau
să se dezvolte într-un climat pe care singuri să şi-l creeze, „prin încordare şi
muncă, prin confruntare şi chin”21.
Revista se deschidea cu articolul de fond semnat de Tiberiu Vuia.
Într-o măsură mai mare decât în trecut, stilul articolelor este unul poematic,
încărcat de metaforă, retoric, abordările sale urmând linia unui naţionalism
moderat, naţionalismul însoţind în general discursul public având ca temă
problemele culturii. Tematica era, cel mai adesea, preocupantă pentru
societatea timpului în ansamblul său. Aşa, de pildă, critica unor stări de
lucruri ale prezentului atât de agitat, pândit de mari pericole (precum
acţiunile revizioniste), „fenomenul desconsiderării valorii faptului de
cultură” de către omul al cărui interes este acaparat de disputele
politicianiste, dar şi de „egoisme multiple” şi interese materiale, starea
firavă a elementului românesc în marile oraşe transilvănene (după ce se
rupsese, nu demult, de „izvoarele de vitalitate” ale cadrului rural) şi riscul
dezrădăcinării, cultivarea limbii române literare.
O temă recurentă în dezbaterea de idei a intelectualităţii urbei erau
neîmplinirile de după 1918, în plan cultural şi politic, faptul că ultimele
două decenii ar fi reprezentat o vreme de regres cultural, în care Aradul
pierduse mult din importanţa avută anterior, în anii luptei pentru unitate
naţională. „În adevăr, - scrie Tiberiu Vuia – cei nouăsprezece ani adauşi cu
ziua de azi istoriei româneşti de după Alba Iulia anului 1918 nu au o
strălucire prea mare. Dimpotrivă, în multe domenii, ritmul vieţii obşteşti nu
a ţinut cursa cu idealul rostogolit în real. În atâtea momente ale dezvoltării
ei, societatea românească de după întregire nu a ştiut să se ridice în picioare
pentru a se afirma, spre a se dirija, spre a se vrea cu întreaga ei
individualitate. De aceea, mâine, când vom socoti probabil cu un lux de
atribute în paradă răsunătoare (referire la aniversarea, în 1937, a zilei de 1
decembrie - n.n) vremea celor două decade încheiate sub crugul libertăţii,
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luarea în seamă a roadelor va ţine mai scurt timp ca înşiruirea lungă a
ospăţului şi a discursurilor”22.
În opinia lui Vuia, prezentul, definit de o societate tânără, insuficient
cristalizată, lipsită de personalitate, „fără un mecanism propriu”, apare,
contrar speranţelor care au însoţit actul de reîntregire naţională, drept o
vreme a motivaţiilor imediate, „o crispantă trepidaţie de egoisme multiple”
şi „o cursă de interese materiale”, pe când faptul de cultură este, adesea,
dacă nu repudiat, socotit preocupare minoră. Fără a reuşi să evite riscul unor
generalizări forţate, Vuia consideră că interesul omului obişnuit a fost
acaparat de politică, astfel că unica pasiune a acestuia o reprezintă
comentarea ştirilor transmise de agenţiile de presă, iar dacă „îl inoportunezi
cu vreuna din acele probleme ale românismului, care ţin şi ele de cuprinsul
de calitate al vremii, îţi arată, detaşat lipsa lui de interes pentru << lucrurile
mărunte>>, de suflet, sau de cultură, pe care el nu are nici datoria, nici
răgazul să le examineze”23.
Pe de altă parte, individul, „transplantat dintr-un mediu în altul” (şi
nu este o simplă schimbare), trecut din mediul rural la oraşul purtând încă
amprenta altor culturi, trăieşte vreme de tranziţie, simte din plin ameninţarea
dezrădăcinării şi a sentimentului de inadaptabilitate. De aici, crede Vuia,
nevoia de a construi „alt destin”, a realiza, fapt ades invocat şi de alţii,
„întărirea economică şi numerică a elementului românesc la hotarele etnice
ale neamului”. Prin acest efort se putea înlătura, în timp, ceea ce el defineşte
drept „inaderenţa românească la formele pe care oraşul (oraşele de la graniţa
de vest, cum precizează într-un alt pasaj –n.n) le-a moştenit de la un alt
spirit, de mult întors în zgăul neantului”24. În aceste condiţii, consolidarea
elementului românesc în urbe este chemată să aşeze amprenta forţei sale
creatoare: „Sufletul românesc, aninat stingher prin colţuri de bulevarde şi
pieţi străine, bate tot mai viguros în porţile cu rugină grea a cetăţii, pe care
vrea să o înnoiască în spirit şi în muncă”25.
Mai multe articole se constituie într-un veritabil îndemn la creaţie, la
„forţa care se cheamă spiritualitate”, căreia intelectualii arădeni ai anilor
treizeci, şi nu doar ei, îi acordau rol de argument şi scut. Cultura potenţează
identitatea naţională, astfel încât „când la răspântii mari şi hotărâtoare se
poate cere inventarierea unei părţi de neam, avem prilejul a o verifica în alte
locuri, numărătoarea de suflete se face şi cu adunarea la un loc a ceea ce a
produs valori de cultură, forţa care se cheamă spiritualitate. Şi dacă din
atâtea stăpâniri s-a[u] ales cenuşa şi legenda – noi trebuie să ne înfigem cu
rădăcini de faptă şi de jertfă pe aceste meleaguri”26. Vasta construcţie a
spiritului, de care zona vestică a ţării are nevoie o dată mai mult, date fiind
trecutul său şi ameninţările forţelor revizioniste, reclamă „onestitate, muncă
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şi iubire de adevăr”, valori pe care generaţiile noi au datoria să le probeze27.
Vuia nu are pretenţii de analiză politică şi, ca atare, nu se manifestă
decât sporadic pe acest teren. Consacră, totuşi, unul dintre articolele din
Înnoirea alegerilor parlamentare din decembrie 1937, arătându-şi
neîncrederea în eficienţa sistemului politic şi în capacitatea acestuia de a-şi
depăşi limitele. Cât despre apropiatele alegeri, acestea „nu promit un mare
câştig pentru ţară” . Evenimentul, pe seama căruia se discută imens, nu va
putea, anticipează el, decât „să înscăuneze” aceiaşi oameni, „câţiva buni,
mulţi cu socoteli meschine”, gata să etaleze „întreaga gamă a
politicianismului”28. Alegerile vor marca o premieră în politica românească,
niciunul dintre partide neruşind să adune cel puţin 40 % din totalul voturilor.
Cu totul surprinzător, regele Carol al II-lea va încredinţa misiunea formării
guvernului lui Octavian Goga, preşedintele unui partid care abia a obţinut 9,
15 % din voturi, fiind a patra formaţiune clasată. După instalarea, în
ultimele zile ale anului 1937, a guvernului condus de Octavian Goga, tonul
articolului de fond din Înnoirea este de un abia reţinut entuziasm. Speranţele
pe care le pune Vuia în anunţata operă înnoitoare se vor dovedi, în foarte
scurtă vreme, zadarnice. Pentru „masiva şi unitara personalitate a lui Goga”
va continua să facă un cult, subliniind consecvenţa gândirii şi acţiunii
acestuia: „ca orator şi poet, a fost omul unei singure idei: ideea naţională”29.
Octavian Goga – personalitate legată sufleteşte de Arad până la sfârşitul
vieţii, susţine Vuia – impune, în viziunea sa (trecând sub tăcere, desigur,
excesele omului politic, din ultimii ani) prin valori pe care viaţa publică
românească aproape că le-a pierdut. „În criza generală de atitudine, care
caracterizează societatea contemporană, pe aceea dinainte de întregire şi
vremea nouă, şi mai cu seamă decada din urmă a vieţii noastre publice, când
caracterele se mlădiază după interesele de moment ale individului, Octavian
Goga rămâne dârz, neclintit, pe poziţia sa originară”30.
Ultimele editoriale din Înnoirea fac referire la dramaticele
împrejurări ale războiului, pornit în urmă cu jumătate de an, la acel „dans
sinistru, de moarte”, care „îşi încinge cu pasiune vălurile uriaşe peste
popoare, încercuind în ritmul lui omenirea”. După un un răstimp în mare
măsură favorabil, „un repaos în care se contura abia o ordine de creaţie în
noi forme civilizatorii – formele veacului – coborâşul pe versantul
destructivismului începe în ţări care aveau totuşi un ideal de pace, de
omenie”31.
Ca poet, Vuia s-a dovedit un contemplativ duios, cultivând o viziune
intimistă, sentimentală. A publicat volumul Poeme (1937) şi a fost inclus în
antologia Poeţi bănăţeni contemporani, editată, la Timişoara. de Ion Stoia
Udrea. Poezia a fost domeniul său preferat, fapt care explică şi generosul
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spaţiu alocat de Înnoirea creaţiei de gen.
Prin densa şi susţinuta sa activitate, Tiberiu Vuia s-a dovedit un
publicist talentat, consecvent în principii, dornic să contribuie la progresul
cultural al urbei şi la afirmarea valorilor româneşti.
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27. Idem, Îndemn la creaţie, în „Înnoirea”, an II, nr.12 din 1 martie 1938, p.
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28. Idem, Ora politică, in „Înnoirea”, an I, nr. 5 din 15 noiembrie 1937.
29. Idem, Pentru Octavian Goga, in „Înnoirea”, an II, nr. 17 din 15 mai 1938, p. 3.
30. Ibidem.
31. Idem, Cu istoria în cotidian, in „Înnoirea”, an II, nr. 23 din 1 septembrie 1939,
p. 1.
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Permanenţe pedagogice în procesul formării
educatorilor arădeni
Vasile Popeangă
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Preparandia din Arad şi-a deschis cursurile la 15 noiembrie 1812.
Este data debutului procesului organizat de formare a educatorilor. În cele
două secole care s-au scurs de atunci au absolvit şcoala sute de serii de
învăţători, învăţătoare-maestre, educatoare şi institutori. E un proces
îndelungat, în care s-au conturat prin eficienţă şi evaluare câteva idei de
sinteză, care au jucat rolul de instrumente de centralizare, integralitate şi
organizare a acţiunii educative. Sunt permanenţele de acţiune care asigură
continuitatea şi vitalitatea unei instituţii şcolare. Cu o sintagmă, am denumit
aceste idei de sinteză şi de orientare a acţiunii permanenţe pedagogice.
Detectarea acestor permanenţe şi racordarea procesului învăţării la ele fac
obiectul studiului de faţă. Cele trei permanenţe pedagogice la care ne vom
referi sunt următoarele: I. Promovarea unei politici şcolare; II. Cultivarea
exprimării în limba maternă şi considerarea limbii române ca obiect central
de studiu; III. Formarea pedagogică şi culturală racordată la exigenţele
satului.
Aceste idei pedagogice şi culturale au un caracter sintetic construit
prin inducţie, căci sunt generate de fapte educative la care au participat elevi
din diferite clase. Raţiunea de a fi a faptelor e schimbarea comportamentelor
elevilor. Efectuarea de asemenea fapte are loc zilnic. O faptă: Silviu din
clasa a III-a a greşit compunerea familiei de cuvinte a substantivului “copil”.
Enumerăm şi alte fapte: scrierea cu litere mari în propoziţie; stabilirea
lungimii unui zid din clasă; formularea ideilor principale dintr-un text;
lectura unei povestiri; venirea la şcoală fără caietul de aritmetică într-o zi
când aveam oră de aritmetică; chiulul de la şcoală; bătaia cu un coleg de
clasă; învăţarea unei poezii; desenarea unei hărţi; rezolvarea unei probleme
la tablă; orientarea pe hartă şi în natură - şi multe altele. Grupând faptele,
vom reţine că ele pot fi grupate în fapte de cunoaştere şi exerciţii de acţiune.
Reţinem, deci, că faptele săvârşite de elevi au legătură cu îmbogăţirea
cunoaşterii şi formarea deprinderilor de mişcare, de operare cu lucrurile
(măsurarea dimensiunii, orientarea, confecţionarea unui obiect etc.). Când
obiectul cunoaşterii şi al acţiunii (satul, limba, gramatica, inovarea) rămâne
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acelaşi, sunt posibile ideile de sinteză, deci, permanenţele pedagogice. Fapta
omenească, notează profesorul Traian Herseni în a sa Sociologie, e
operativă, defineşte conduita şi te împinge la acţiune, este, deci, generatoare
de acţiuni şi evaluări. De aceea, fapta trebuie privită ca instrument de
evaluare a conduitei umane. O faptă individuală e un act social prin
influenţele ei pozitive sau negative. O informaţie transmisă printr-un canal
t.v. îi informa pe telespectatori că într-un centru şcolar îndepărtat de Arad
nişte elevi s-au luat la bătaie pe baza unei diferenţe de opinii şi în toiul
îmbrâncelilor unul dintre actori a scos un cuţit să-şi ameninţe adversarul.
Apelul la cuţit este o manifestare obiectivată şi devine în grupul de elevi “o
bază de plecare absolut necesară pentru evaluare conduitei” 1. Analizând şi
evaluând fapta, vom constata dezechilibrul unui factor de substrat educativ:
absenţa conştiinţei datoriei, a obligaţiilor de a păstra atmosfera de linişte şi
respect academic a clasei. Nu posedau conştiinţa datoriilor lor în clasă, în
şcoală şi în societate. Toţi elevii, toţi adulţii, bărbaţi şi femei, au şi drepturi
şi datorii sociale, iar şcoala are obligaţia să cultive conştiinţa respectării lor
de către elevi. De aceea, echilibrarea educaţiei morale a elevilor noştri e un
imperativ istoric al contemporaneităţii.
I. Echilibrarea unor acţiuni educative şi permenenţa principiilor
formative se asigură prin acţiuni concrete de îndrumare. În 1812, când
Preparandia din Arad şi-a deschis cursurile, D. Ţichindeal, seniorul ei, îi
informează pe profesori că ei sunt rugaţi să se conducă „în cele scolastice”
de Doctrina Natio, adică, învăţătura despre şcoala naţională, despre cultura
naţională şi istoria naţională. Urmează acţiuni binevenite pentru
familiarizarea cu termenul naţional. Se vorbeşte de existenţa în Ungaria a „9
directori naţionali” 2, de „şcoale naţionale” şi de „învăţător naţionalnic”. În
1819 asistă la lucrările consiliului profesoral şi Naum Petrovici, perceptorul
Casei Fondurilor Şcolare. El se manifestase ca un susţinător activ al ideii
dezvoltării unei pedagogii naţionale. El a scris prefaţa traducerii în limba
română a cărţii lui Villom (Villaume) Pedagogia şi metodica pentru
învăţătorii şcolilor orăşeneşti şi săteşti de Villom, întâi acum pre limba
daco-românească tradusă şi prefăcută de Naum Petrovici al fundusurilor
şcoalelor de legea grecească numită naţionale în Krăimea Ungariei crăiesc
perceptor. Lui Naum Petrovici îi revine meritul familiarizării viitorilor
învăţători cu principiul organizării naţionale a şcolii. Directorul şcolar
1

T. Herseni, Sociologie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 156.
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din Arad, Editura Consistoriului, Arad, 1922, p. 14.
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naţional al districtului Oradea Mare a introdus termenul naţional în
terminologia administrativă a rapoartelor sale. Naum Petrovici a contribuit
la promovarea ideii de politică şcolară naţională prin introducerea în câmpul
activităţii educative a tezei pedagogiei naţionale. Deşi a fost la conducerea
Preparandiei doar 15 luni, D. Ţichindeal a cultivat ideea lărgirii sistemului
şcolar prin înfiinţarea uneri academii şi intelectualizarea învăţământului prin
chemarea sa: „Mintea! Merită Naţia Românească!”.
Doi gânditori arădeni au contribuit decisiv la promovarea ideii de
politică şcolară naţională prin contribuţia lor. Ei sunt Vincenţiu Babeş, prin
proiectul său coerent şi bine întemeiat sub raport logic de formulare a unei
politici şcolare proprii aspiraţiilor româneşti, şi Petre Pipoş, prin definiţia pe
care a dat-o, mai târziu însă, conceptului de educaţie naţională. Vom stărui
asupra celor doi gânditori care au asigurat persistenţa ideii de doctrină de
politică şcolară până în 1924, la apariţia Legii învăţământului primar şi
normal-primar al statului.
Vincenţiu Babeş este fiu al localităţii Hodani, sat care aparţine
comunei Satchinez, judeţul Timiş. A urmat cursurile şcolii confesionale din
sat, apoi şi-a întregit studiile gimnaziale la Timişoara, Carloviţ şi Seghedin.
Ultimele două clase de liceu le-a făcut la Seghedin între 1839-1841. Erau
clasele destinate formării ştiinţifice 3. Probabil la dorinţa familiei, între 18411843 îl găsim la Arad, unde frecventează cursurile Institutului Teologic şi
Pedagogic. În următorii doi ani, 1843-1845, îl găsim student al Universităţii
din Pesta pentru a se specializa în ştiinţa dreptului. Dar Aradul îl atrage, căci
din noiembrie 1846 până în iulie 1848 este profesor al instituţiei ale cărei
cursuri le urmase cu câţiva ani mai înainte. Probabil învăţământul îl atrăgea,
căci spre sfârşitul lui mai 1849 e numit inspector al şcolilor ortodoxe
române din Caraş. Sediul activităţii sale va fi la Lugoj. În toamna anului
1849 şi-a încheiat activitatea în Caraş şi s-a îndreptat spre Viena. Interesat
de evoluţia politicii imperiale şi a lucrărilor dietei maghiare, Vincenţiu
Babeş a asistat la dezbaterile acestui for legislativ, „luând chiar atitudine faţă
de dezbaterile lor în coloanele ziarului Amicul Poporului din Pesta, schiţând
totodată îndemnuri la adresa deputaţior români, datori să apere în dietă
postulatele naţionale” 4. Ziarul Amicul Poporului a apărut în 3/15 iunie 1848
sub redacţia lui Sigismund Pop. În numerele 11-13 a fost publicată „o dare
de seamă” asupra „proiectului Ministerului Cultelor pentru creştere”, deci,
pentru educaţie, având ca subtitlu „De la Babeşiu”. În „Darea de seamă”,
3
4

George Cipăianu, Vincenţiu Babeş, Facla, Timişoara, 1980, p. 12.
Idem, ibidem, p. 76.
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copiată de Sabin Evuţianu şi rămasă printre manuscrisele sale 5, sunt expuse
opiniile participanţilor la dezbaterea parlamentară privind limba de predare
în şcolile elementare. În aceste dezbateri a intervenit deputatul bihorean Iosif
Ambruş, care a afirmat următoarele: „Eu în Ungaria cunosc numai una
naţionalitate, dar cunoscut mai mult feliuri (speţe, genuri, fajokat)”. Pe baza
acestei constatări individuale, deputatul bihorean Iosif Ambruş propune ca
„limba maghiară să fie limba ordinară de propunere”.
Faţă de această teză, Vincenţiu Babeş s-a decis să intervină precizând
că termenul „naţiune” are două înţelesuri: etimologic şi politic. Obişnuit, se
ia primul înţeles, care înseamnă totalitatea oamenilor de aceeaşi origine,
limbă, aceleaşi datini, caractere, oriunde ar fi, fie liberi ori supuşi. Deci,
conchide Babeş, originea, limba, veşmântul, datinile, caracterele şi alte note
caracteristice ale oamenilor, dau caracterele lor naţionale. Retoric, Vincenţiu
Babeş se întreabă: „Cele trei milioane de români din naţiune … au toţi una
şi aceeaşi origine - română -, una şi aceeaşi caracteristică fizionomică română -, unele aceleaşi melodii (naţionale), dulci şi duioase - române -, cu
un cuvânt, aceeaşi fire şi simţire română. Mai rar se întâlneşte înţelesul
politic, adică, gruparea totalităţii oamenilor dintr-o ţară cu aceeaşi limbă
diplomatică. În acest sens, românimea din Ungaria nu este o naţiune politică,
ci numai parte existenţială a aceleia”.
Explicaţiile lui Vincenţiu Babeş din darea de seamă publicată în
Amicul Poporului sunt amplificate cu analizele din lucrarea sa Causa
limbilor şi naţionalităţilor în Austria, Viena. Cu tiparul mechitariştilor,
1860, conturează o doctrină de politică şcolară pe care el o dorea aşezată la
baza activităţii de formare a tinerei generaţii de români din Transilvania, dar
şi la baza studiilor preparandiale. Ideea fundamentală a acestei doctrine e
dreptul fiilor naţiunii române de a învăţa în limba mumească (mămească) şi
de a fi consideraţi fii ai naţiunii române. Au fost duse lupte grele pentru
apărarea dreptului limbii române, dar, în special după biruinţa lui Şaguna
prin Statutul organic, victoria se apropia. A proclamat-o la începutul lui
decembrie 1918 Vasile Goldiş, care a declarat limba română ca limbă
oficială în şcolile româneşti din Transilvania. Pe drumul parcurs spre Marea
Unire din 1918, înregistrăm şi biruinţa conceptului de educaţie naţională,
adică, a educaţiei organizate în viziunea respectării specificului naţional atât
de bine surprins de Vincenţiu Babeş în 1848 şi de Ioan Slavici mai târziu,
5
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unei publicări de prof. univ. A. Ilica. Din motive independente de voinţa noastră, lucrarea
nu a fost finalizată.
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prin ideea respectării firii românului.
Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, Preparandia din Arad a organizat
un ciclu de conferinţe publice. În cadrul unei conferinţe, profesorul de
pedagogie Petre Pipoş a făcut o expunere despre Elementul naţional în
educaţie. Spirit raţional, format printr-o excelentă pregătire în domeniul
matematicii, care obţinuse titlul de doctor în matematică la Universitatea din
Pesta, Petre Pipoş l-a reprezentat în Preparandia din Arad pe profesorul de
pedagogie format pe trunchiul altei specialităţi - matematică, română,
biologie, istorie. El a optat pentru următoarea definiţie: „Sub educaţia
naţională avem să înţelegem un proces de cultivare intelectuală şi morală,
întocmit aşa încât generaţia tânără să se introducă în modul de cugetare,
simţire şi voinţă al întregii naţiuni” 6. Analizând definiţia formulată de Petre
Pipoş, vom constata că aplicarea ei corectă contribuia la întărirea
următoarelor două funcţii ale Preparandiei din Arad şi implicit ale altor şcoli
preparandiale transilvănene: a) fortificarea funcţiei integrative a şcolii,
adică, de pătrundere a învăţătorilor în complexitatea vieţii sociale a
comunităţilor româneşti unde vor funcţiona şi b) asigurarea continuităţii
istorice a generaţiilor prin transmiterea raţională de valori şi modele de la
înaintaşi la urmaşi. Ambele funcţii - integrativă şi continuativă - devin
eficiente prin încărcătura lor axiologică. De fapt, întregul proces de predare
a pedagogiei de către Petre Pipoş a avut o nuanţă axiologică bine conturată
prin racordarea la valori şi prin efortul său formator de înţelegere de către
elevii săi a spiritualităţii româneşti şi a geniului creator al poporului român.
Cu această zestre cognitivă, elevii Preparandiei din Arad au
întâmpinat marile transformări pe care şcoala românească le-a parcurs în
anii 1919-1924. Aceştia au fost anii integrării şcolilor româneşti din
Transilvania în complexul legislaţiei şcolare româneşti şi al vieţii sociale:
Legea învăţământului din 1924 elaborată în timpul ministeriatului dr. C.
Angelescu. Prin lege sunt proclamate principiile generale ale organizării
învăţământului primar. În art. 5-6 se precizează că „învăţământul primar este
unitar pe tot cuprinsul ţării. Învăţământul primar este obligatoriu şi gratuit în
condiţiunile prevăzute în această lege”. În art. 7 se precizează că
„învăţământul primar se predă în toate şcoalele statului în limba română”. În
acelaşi articol de lege se precizează că „în comunele cu populaţie de altă
limbă decât limba română, Ministerul Instrucţiunii Publice va înfiinţa şcoli
primare cu limba de predare a populaţiei respective”. Preocuparea de
6

Petre Pipoş, Elementul naţional în educaţie, în vol. „Asociaţia Naţională Arădeană,
Conferinţa publice”, Arad, 1892, p. 45.
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democratizare a învăţământului public e vizibilă. Era vizibilă însă şi
preocuparea statului de consolidare a structurilor sale. De peste Nistru ne vin
însă ameninţări periculoase. La orizont se conturează mărirea faliei dintre
democraţie şi fascism. În atmosfera şcolară a Aradului primul care dă
semnalul pericolelor e profesorul Găvănescu. În 1932, el şi-a prevenit
colegii că venirea lui Hitler la putere în Germania împinge Europa spre
dezastru. Ziarul Ştirea, condus de I. B. Martin, i-a publicat opiniile. În mai
puţin de un deceniu, Europa e prinsă într-un conflict pustiitor. România îşi
pierde în 1940 părţi din teritoriul său. Din 1939 încep anii sacrificiilor
româneşti.
II. Încă de la înfiinţarea Preparandiei, studiul limbii române a
devenit obiect de de învăţământ. Aradul era în acei ani în plină fierbere
pentru alegerea unui episcop român, pentru numirea de directori şcolari
dintre clericii români merituoşi, pentru tipărirea de cărţi româneşti. Moise
Nicoară şi D. Ţichindeal erau în fruntea acestei lupte şi îşi căutau susţinători
şi sfătuitori. În 1805, Moise Nicoară se adresase şi ministrului de externe
francez Talleyrand solicitând sfaturi 7. După înfiinţarea Preparandiei, celor
doi li s-a alăturat Constantin Diaconovici-Loga, titularul catedrei de limba
română.
După trecerea celor două-trei zile cu activităţi protocolare şi
organizatorice, tinerii preparanzi aflaţi în faţa unui profesor constituie un
câmp de psihologie a cunoaşterii în care titularul cursului va acţiona pentru
antrenarea elevilor săi în acte de cunoaştere. Dificultăţile sunt mari şi
numeroase. Lipseau manualele, instrumentele de lucru (tablouri, hărţi,
scheme sintetice etc.) şi profesorii sunt stânjeniţi de obstacolele ivite. Ei
perseverează, totuşi, şi îi antrenează pe elevi în acţiuni diferenţiate de
învăţare, care îi vor conduce pe elevi spre aflarea adevărului. Pentru a avea o
imagine adecvată a acţiunilor diferenţiate de învăţare, vom proceda la o
prezentare sumară a fiecărei acţiuni în parte. Vom întâlni, alături de titularul
cursului, elevi angajaţi în acte de învăţare. Să le urmărim:
1. Învăţarea prin audiere şi notare - e cunoscută din timpurile
imemoriale ale învăţării. Unii profesori aveau lecţiile redactate, care la
sfârşitul anului, prin corelare şi numerotare, vor deveni un manual, un curs
sau o schiţă de curs. Profesorul-propunător citeşte mai rar cursul, iar elevii
notează. Lectura e întreruptă de pauze de notare, pauze de explicare a unor
termeni sau chiar de notarea a unor concepte (noţiuni). Filosoful român le
consideră cursuri de comunicare de adevăruri în formare, deci, adevăruri
7
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din care elevul înţelege ceva din ele 8. Un asemenea mod de învăţare prin
audiere şi notare are importanţă didactică prin faptul că îl introduce pe elev
(student) în relaţia de comunicare în cadrul căreia el (elevul, studentul) este
receptorul comunicării. Suntem pe drumul constituirii relaţiei de comunicare
cu cei doi termeni ai săi: emitent şi receptor.
2. Învăţarea prin copiere. Unii profesori aveau redactate primele
lecţii la data începerii cursului. Era un capitol informativ pe care-l puteau
oferi elevilor să copieze lecţia în microgrupuri (câte patru) sau unei perechi
de parteneri care se angaja să copieze lecţia în mai multe exemplare difuzate
printre elevi. În această direcţie s-a remarcat profesorul de pedagogie Ioan
Mihuţ. Din lecţiile sale de pedagogie se găsesc şi azi unele, cu autorii
copierii însemnaţi, în fonduri vestite de arhivă: Filiala din Cluj-Napoca a
Academiei Române; „Astra” Sibiu; Biblioteca Mitropoliei Ortodoxe
Române Sibiu etc. În acest caz în care revine repetarea textului are loc un act
de memorare, care uşurează orice act ulterior de învăţare. Acest act a
facilitat şi constituirea de microgrupuri în jurul profesorului-autor.
3. Copierea selectivă din cărţile elogiate în prealabil s-a întâlnit în
cazul în care circulaţia cărţii era redusă, iar profesorul-propunător considera
oportună copierea unor lecţii, a unor tabele, date cronologice, definiţii etc.
Pentru a facilita dezvoltarea interesului cognitiv faţă de cărţile respective, se
proceda la elogiul cărţii. Întâlnim astfel de elogii, binevenite, de altfel, în
Pedagogia şi metodica pentru învăţătorii şcoalelor orăşeneşti şi săteşti de
Villom, tradusă şi prefăcută de Naum Petrovici, Buda, Tipografia
Universităţii, 1818; C. Diaconovici-Loga, Epistolariul românesc, Buda,
1841 şi eleganta Chiemare la tipărirea cărţilor româneşti şi versuri pentru
îndreptarea tinerilor, Buda, 1821. În ultima carte sunt abordate probleme
ale creşterii (educaţiei) tinerilor. Învăţătura morală care ar decurge dintr-o
naraţiune, dintr-un text, e condensată şi redată sub forma unui proverb care
exprimă o privire filosofică, de multe ori locală, asupra unui act de
moralitate. Redăm câteva proverbe la care a făcut apel C. Diaconovici-Loga:
“Mai mult s-asculţi decât să vorbeşti”; „Tot lucrul la început e greu”; „Nu
minţi, căci omul mincinos nicăieri n-are omenie” şi alte asemenea îndemnuri
la moralitate. Problema prezenţei proverbului în gândirea Evului Mediu a
fost abordată de un gânditor de renume european, Johan Huizinga, în
cercetarea sa de mare răsunet, Amurgul Evului Mediu, apărută la Editura
Univers în 1970, având o prefaţă semnată de Edgar Papu. E o carte de
ctitorie a culturii, din care desprindem o concluzie ce ne aduce în faţă
8
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biruinţe româneşti din domeniu: “Proverbul îndeplineşte în gândirea
medievală o funcţie foarte vie. În uzul de zi cu zi circulă proverbe cu sutele,
aproape toate suculente şi înţepătoare. Înţelepciunea care răsună din
proverbe este uneori banală, alteori salutară şi adâncă; tonul proverbului este
adesea ironic, iar starea lui de spirit denotă de cele mai multe ori bunăvoinţă
şi întotdeauna resemnare. Proverbul nu predică niciodată răzvrătire,
întotdeauna pasivitate” 9. Elogierea de cărţi la care ne-am referit are ca efect
lărgirea orizontului cultural al elevului.
4. Confecţionarea de instrumente utilizate în procesul didactic îi
familiarizează pe elevi cu anumite acţiuni practice necesare în procesul
învăţării: măsurarea, compararea, utilizarea în anumite operaţii intelectuale.
Solicităm elevilor să confecţioneze o hartă a judeţului Arad, eventual a ţării,
după un model oferit de noi. Harta va fi utilizată de aceşti elevi şi de unii
colegi de-ai lor la lecţiile de geografie. Cerem întregii clase să-şi
confecţioneze beţişoare şi legături de zece beţişoare. Acestea vor fi folosite
în predarea adunării şi scăderii şi vor fi absolut necesare pentru înţelegerea
de către elevi a adunării cu trecerea peste zece. Am întâlnit un caiet
caligrafic aparţinând unui preparand din jurul anului 1848. Caietul avea o
liniatură potrivită pentru caietele de caligrafie şi o redare admirabilă a unui
text atât în română, cât şi în germană. Probabil se scrisese cu peniţă
confecţionată dintr-o pană de gâscă. Am întâlnit şi compactări de cărţi
efectuate de elevi. În efectuarea unei asemenea lucrări, în care acţiunea
precede cunoaşterea, se formează deprinderile manuale necesare
confecţionării unui obiect.
5. Dintre acţiunile individuale de învăţare şi formare umană am
întâlnit în 1812 şi în anii care au urmat încercări de traducere din franceză,
promovate cu mult zel de directorul şcolar Grigore Obradovici, care, după
înfiinţarea şcolii preparandiale şi pensionarea lui, s-a retras la Lipova, unde
şi-a continuat studiile. A promovat printre arădeni ideea unei reviste pentru
tineret. În curajoasa sa pedagogie din 1818, Villom (Villaume, căci era
francez) recomanda să se întrebuinţeze „niscai istorinţe mici şi frumoase”,
cuprinse într-o carte denumită Prietenul pruncilor, care s-a introdus în
textele din Austria. Probabil traducătorul Naum Petrovici a adăugat între
două paranteze că “românii până astăz acea carte încă nu o au! şi cu anevoie
o vor avea”. În nota de la subsol doreşte să urmăm exemplul nemţesc 10.
9

Sunt reflecţii care reamintesc valoarea colecţiei monumentale a lui Iuliu Zanne, Proverbul,
cuminţenia poporului nostru.
10
Vezi nota de la pagina 171 din Villom.
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Pedagogia de la începutul secolului al XIX-lea are printre
preocupările ei dezvoltarea „râvnei spre citire”. Acea râvnă a fost cultivată
cu deosebit zel în ţările Europei Centrale. Pedagogii români ai timpului care
s-au integrat în acest curent de gândire pedagogică ce sublinia valoarea
formativă a activităţii individuale aveau o notă de activism pedagogic ce s-a
accentuat între timp. Au contribuit la afirmarea activismului pedagogic
Alexandru Gavra, Iuliu Vuia (succesor în acţiune al lui C. DiaconoviciLoga) şi în special Petre Pipoş, titularul catedrei de pedagogie, şi profesorul
de mari speranţe dispărut în măcelul din Galiţia, Avram Sădeanu.
Cultura comunicării a primit o orientare interdisciplinară prin
apariţia lucrării lui C. Diaconovici-Loga Epistolariul românesc în 1841.
Datorită concepţiei avansate a profesorului arădean, actul comunicării interşi extra-şcolar e văzut ca un act de civilizaţie a relaţiilor interumane, aşa
cum era văzut în Viena timpului. Pipoş aduce în actul comunicării ideea
responsabilităţii adevărului comunicat şi a surselor bibliografice utilizate.
Cu sprijinul lui Pipoş, bibliografia îşi face loc în ansamblul lucrărilor
redactate de profesori şi elevi. Un puternic sprijin a primit actul comunicării
din partea societăţilor studenţilor şi elevilor. „Societatea de lectură a
teologilor români din Arad” a fost înfiinţată în octombrie 1867. Rezultatul
coperării studenţeşti a fost apariţia revistei „Speranţa” în februarie 1869.
Pentru a facilita şi participarea elevilor preparandiali la activitatea
„Societăţii de lectură a teologilor”, statutele au fost schimbate în 1880, iar
noua organizaţie a primit titulatura de „Societate de lectură a tinerimei de la
Institutul pedagogic-teologic românesc din Arad”. Şi-a păstrat această formă
până în 1908, când a urmat separarea lor, fiecare secţie, Preparandia şi
Teologia, avându-şi societatea ei. Indiferent de forma de organizare,
conţinutul dezbaterilor a fost caracterizat de următoarele preocupări:
stimularea „râvnei spre lectură”, „reflexiunile lingvistice”, adică, dezbateri
gramaticale şi, destul de rar, dezbateri literare. Până la primul conflict
mondial, societăţile de lectură şi corpul profesoral al şcolii au avut ca prim
obiectiv ocrotirea studiului limbii române în faţa asaltului represiv al
autorităţilor guvernamentale, care în 1903 au repartizat 12 ore pentru studiul
limbii maghiare, iar pentru limba română 9 ore! 11.
După înfăptuirea Unirii, studiul limbii şi literaturii române a intrat pe
un făgaş de normalitate educativă. Studiul gramaticii a fost continuat în
clasele medii. Studiul nu mai avea un timbru de ocrotire a limbii române în
faţa unor tendinţe guvernamentale agresive. Se studiază însă mult mai
11

Vezi planul la T. Botiş, op. cit., p. 109.
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aprofundat literatura română. Sub aspectul care ne interesează, formarea
viitorului educator, accentul se pune pe studiul creaţiei literare populare
(folclorul), al literaturii pentru copii şi al realizărilor majore ale literaturii
române în domeniul poeziei, nuvelisticii şi dramaturgiei. Societăţile literare
ale elevilor au introdus în programul lor lectura încercărilor literare proprii
ale elevilor. În domeniul stimulării elevilor talentaţi, semnalăm activitatea
constructivă a profesorul Mihai Păun. El a reuşit să îndrume cu succes
talentul poetic al lui Ştefan Augustin Doinaş de la „Moise Nicoară” şi al
elevilor de la Preparandia: Mihai Avramescu (originar din Felnac) şi Teodor
Şandru (Seleuş - Arad). Ambii au fost învăţători contractuali în Iugoslavia
din 1936 şi au depus o activitate lăudabilă în slujba culturii române. Dintre
elevii care au urmat cursurile în anii următori, îi notăm pe următorii care au
beneficiat de îndrumarea pedagogică a profesorilor lor de limba română:
Lucian Emandi (Pecica), Rusalin Mureşanu (Arad), Traian Oancea (Bârsa),
Mircea Micu (Arad), şi Carolina Ilica (Vârfuri).
Îndrumarea elevilor şcolii va dobândi eficienţa educativă dorită dacă
în cadrul instituţiei se va înjgheba o vatră formativă activă, dinamică şi
stimulativă. Împrumut termenul „vatră formativă” de la pedagogul sibian
Petru Şpan, care a utilizat în lucrările sale de pedagogie termenul de vatră
şcolară. Contribuie la asigurarea eficienţei vetrei formative următoarele
acţiuni iniţiate de corpul de educatori al şcolii:
1. Vatra formativă sau instituţia şcolară să dispună de un organ de
publicitate şcolară, o revistă a elevilor, care să fie condusă de ei şi care să
dispună de organe de conducere alese de elevi: redactor, comitet (colegiu)
de redacţie, corespondenţi, secretar, casier, responsabil cu poşta etc.
Colegiul de conducere poate fi convocat de redactorul revistei lunar sau
atunci când va fi nevoie. Colegiul va alcătui procese verbale care să
cuprindă opiniile exprimate şi deciziile luate.
2. Vatra formativă să dispună de o bibliotecă înzestrată, în cadrul
căreia să se organizeze acţiuni de prezentare de cărţi, întâlniri cu scriitori,
unde să se găsească presa ce apare în zona de activitate a şcolii, tablouri cu
mari scriitori români, colţuri cu noutăţi etc.
3. Conducerea şcolii să faciliteze un schimb viu cu lumea culturală.
Autorul acestor rânduri îşi aduce aminte că în Sala de festivităţi a şcolii s-au
întâlnit cu elevii noştri oameni de cultură din mari centre ale ţării: Ion
Zamfirescu, Stanciu Stoian, Anghel Manolache, Dumintru Todoran, Ştefan
Pascu. Dumitru Salade, Vasile Netea, Octavian Neamţu, Octavian Ionescu,
Anatolie Chircea, Paul Popescu-Neveanu, Nicolae Apostolescu, Ion Berea,
Eugen Todoran şi mulţi alţii. În 1996 a urcat în această sală unul dintre marii
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lingvişti ai lumii: Eugen Coseriu. Şcoala ne-a fost vizitată de miniştri ai
educaţiei ca Mircea Maliţa şi Miron Constantinescu, care a îmbogăţit fondul
de carte al bibliotecii cu zece mii de volume.
4. Elevii în grup să iasă în ţară şi în lume pentru lărgirea orizontului
lor cultural. Elevii şcolii noastre au vizitat mănăstirile Moldovei, ale
Nordului Olteniei, au vizitat Valea Oltului, a Dunării de la Severin la
Moldova Veche, s-au plimbat pe Litoralul Mării Negre, au vizitat centrele
Bucureşti, Constanţa, Craiova, Iaşi, Sibiu, Cluj, Oradea şi au fost oaspeţii
şcolilor normale din Timişoara, Caransebeş, Sibiu, Cluj, Blaj, Deva şi
Oradea. Ne-am bucurat că am păşit cu sute de elevi peste graniţă la Belgrad
şi Budapesta, dar am rămas întristaţi pentru refuzul de a ni se permite
vizitarea Vienei şi a Romei. Înainte de primul război mondial, Roman
Ciorogariu şi-a condus elevii spre Roma şi prin Mediterana spre
Constantinopol, Constanţa, Bucureşti, Predeal şi de acolo acasă. Noi n-am
putut, deşi gândul nostru a fost bun.
5. În şcoală să fie stimulată o atmosferă participativă şi lucrativă.
Profesorii de diferite specialităţi să fie sfătuiţi să participe la festivaluri de
coruri, la întreceri sportive, la olimpiade orăşeneşti, judeţene şi naţionale.
După cel de-al doilea război mondial, clădirea şcolii era într-o stare de
degradare de plâns. Erau necesare mari eforturi de muncă manuală. Pentru
transportul apei calde de la instalaţia din subsolul clădirii Liceului „Vlaicu”
la Şcoala Normală trebuia săpat un şanţ de 6 metri adâncime. L-am făcut cu
băieţii, fii de moţi. Într-o jumătate de zi am izbutit, dar seara, când în
clădirea noastră caloriferele erau fierbinţi, entuziasmul moţilor a fost de
poveste. Ei au fost victorioşii!
6. Profesorii de specialitate - română, franceză, pedagogie etc. - să
asigure o îndrumare concretă a elevilor predispuşi la încercări creatoare.
Evaluările generale descurajează. E nevoie de o îndrumare concretă. Pentru
cuvântul copil putem găsi un înlocuitor mai cald, mai dulce, mai apropiat de
esenţa sensibilităţii poetice, şi acesta e copilaş. Procedăm cu tact şi cu
răbdare pentru a ne putea explica geneza stărilor afective ale poeziei,
profunzimea lor şi formele poetice în care sunt îmbrăcate. E nevoie de multă
muncă desfăşurată cu textul compus de elevi. Din experienţa mea
şcolărească am reţinut procedeul utilizat de profesorul nostru de română
Mircea Pârvulescu. În clasa a VII-a ne-a adunat toate caietele de compunere.
Ni le-a corectat. În compunerea pe care am redactat-o am introdus câteva
judecăţi dintr-un articol scris de Septimiu Bucur într-o revistă
transilvăneană. Le-a înconjurat cu un dreptunghi şi a scris pe margine cu
roşu: „Spune ce ai de spus cu vorbele tale!” Am insistat, ca director:
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încercările publicistice ale elevilor noştri se studiază în întregime, relevând
originalitatea şi farmecul lor poetic.
Strădaniile directorului R. R. Ciorogariu de modernizare a
învăţământului preparandial n-au rămas fără urmări privind studiul limbii
române. În anul şcolar 1906-1907 limba română s-a studiat în 2 ore. S-a
insistat asupra respectării regulilor gramaticale prevăzute de Ortografia
Academiei Române. Era o intervenţie salutară, care îi pregătea pe viitorii
învăţători în vederea predării unitare în toate şcolile româneşti, oriunde s-ar
afla ele, a ortografiei limbii române 12. În acelaşi anuar se precizează că în
anul II s-a predat stilistica după manualul lui I. F. Negruţiu (p. 24). În anul
III de studii au fost predate noţiuni de poetică, de critică literară şi de
literatură poporană. De altfel, titularul cursului, profesorul Sever Secula,
absolvent al Facultăţii de Litere din Bucureşti, a şi publicat un studiu
închinat acestui subiect. Profesorul Sever Secula (1869-1912) a fost titularul
catedrei de literatura română între anii 1904-1908. Din domeniul istoriei
literaturii române au fost lecţii destinate operei lui B. P. Haşdeu, V.
Alecsandri, I. L Caragiale; elevii foloseau manualul lui Enea Hodoş,
Elemente de stilistică şi poetică. În anul IV erau abordate probleme
fundamentale ale literaturii şi culturii române: „Originea neamului şi limbii
române”, „Influenţe străine asupra literaturii şi culturii române”,
„Cronicarii”, „Junimismul” şi „Scriitorii moderni ai timpului”. Era ultimul
an de studii.
Succesorul lui Sever Secula la catedra de limba română a fost Avram
Sădeanu (1880-1914), dispărut în Galiţia la numai două săptămâni după
căsătoria sa. Făcuse studii foarte serioase la Viena, unde lucrase mult în
arhivele statului. Era angajat în cercetarea fondurilor arhivistice vieneze în
care se aflau documente despre Preparandia din Arad. În linii mari, Avram
Sădeanu a menţinut programele şcolare utilizate de Sever Secula. Succesul
deplin al acestor programe a constat în tendinţa de prezentare integrală a
literaturii române şi de respectare a normelor ortografice stabilite de
Academia Română. Izbucnirea ostilităţilor militare a determinat sporirea
controlului autorităţilor guvernamentale asupra şcolii. O situaţie cu totul
incredibilă a fost creată prin numirea unui comisar guvernamental în
persoana profesorului budapestan János Brenndörfer. Controlul poliţial de
care vorbea R. R. Ciorogariu a început. În ciuda acestui sever control,
dăruirea profesorilor faţă de şcoală a fost exemplară. Îndemnuri pozitive le12

R. R. Ciorogariu, Anuarul Institutului Pedagogic şi Teologic Ortodox Român din Arad,
anul şcolar 1906-1907, Arad, 1907, p. 22.
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au venit şi de peste Carpaţi, de unde primeau cărţi şi publicaţii, şi unde se
ducea directorul Ciorogariu în fiecare vară pentru a primi informaţii despre
mersul războiului de la Sever Bocu. După război, studiul limbii române s-a
făcut în perspectiva integrării naţionale. După 1924, procesul de învăţământ
s-a desfăşurat pe baza prevederilor Legii dr. C. Angelescu. Se urmărea,
printre altele, dezvoltarea învăţământului normal pentru a se realiza în timp
micşorarea numărului mare de analfabeţi, care ajunsese la procente
impresionante: 43% dintre maturi erau analfabeţi 13.
Studiul limbii şi literaturii române în Preparandia din Arad a avut
până la făurirea Marii Uniri un caracter ascendent în perspectiva logicii
interne a învăţării: asimilarea categoriilor gramaticale în dublul lor rol de
instrument de studiu şi mijloc de comunicare interumană. Studiul gramaticii
a avut o finalitate educativă pentru elevi: înţelegerea firii limbii de care
vorbea C. Diaconovici-Loga. Până la Unire, studiul limbii s-a izbit de
bariere artificiale din cauza că românii din Transilvania făceau parte dintr-o
construcţie statală nefirească: statul austro-ungar avea un caracter
multinaţional, întrucât românii, sârbii, polonezii, cehii, slovacii nu reuşiseră
să-şi construiască „cetatea lor politicească”, după opinia lui Iosif Iorgovici,
adică nu reuşiseră să-şi construiască statul lor şi de aceea în formula statului
multinaţional utilizau, după terminologia folosită de Vincenţiu Babeş, două
limbi: cea mămească şi cea diplomatică. Caracterul ascendent al studiului
era determinat de studierea valorilor literare (valori poetice), acţiune
didactică făcută cu destulă întârziere, şi a actului creaţiei literare, după ce
societăţile literare ale elevilor şi studenţilor au început să funcţioneze.
După 1 Decembrie 1918, studiul limbii şi literaturii române în
Preparandia din Arad a intrat pe un făgaş de normalitate: integrarea
învăţământului pedagogic transilvănean în unitatea de substanţă şi acţiune a
şcolii româneşti pentru a-i asigura identitatea lui naţională şi integrarea
culturală a valorilor literare transilvănene (O. Goga, G. Coşbuc, Şt. O. Iosif
etc.) în ansamblul cultural românesc perceput în lume ca rezultat al forţei de
creaţie a naţiunii române întregite. După formula lui Iosif Iorgovici, la 1
Decembrie 1918 românii aveau „cetatea lor politicească”, iar studiul limbii
şi literaturii române a devenit un factor de consolidare a propriei cetăţi
politice, adică a statului lor. Legea învăţământului din 1924 a facilitat
organizarea învăţământului primar într-o viziune democratică: învăţământ
gratuit, universal şi obligatoriu pentru copiii ţării de la 7 la 14 ani.
13
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Învăţământul normal (preparandial) a primit dimensiunile necesare acestui
proces de democratizare: să-i învăţăm pe toţi copiii ţării să citească, să scrie
şi să vorbească bine, fluent, corect în limba noastră naţională. Rolul
constructiv al şcolii în administraţia publică a societăţii româneşti a crescut
evident datorită democratizării procesului educativ şi „năvalei spre şcolile
de toate gradele” pe care românii au cunoscut-o după 1918.
III. Racordarea procesului de formare a învăţătorilor la nevoile
satului.
Între Preparandia din Arad şi satele bănăţene şi crişene a fost o
legătură organică, firească, timp de două secole. Şcoala a selecţionat tineri
dotaţi din sate, i-a grupat la Arad în clase şcolare, i-a pregătit şi la absolvirea
şcolii normale i-a repartizat ca învăţători în sate pentru a contribui la
prosperitatea economică şi culturală a satului. Ataşamentul celor mai mulţi
faţă de sat a fost exemplar: satul a fost un alter ego al vieţii lor. Dăinuirea
atâtor sate zdrobite de o istorie nemiloasă a fost ţelul şi opera activităţii lor.
Dar, pe lângă conştiinţa datoriei lor, a fost nevoie şi de ştiinţa luminării
satului şi educării copiilor. Preparandia era instituţia chemată să asigure
pregătirea viitorului educator şi pentru acţiuni cu adulţi. În centrul muncii cu
adulţii era pregătirea economică a viitorului gospodar rural (econom al
satului) şi răspândirea ştiinţei de carte. N-au trecut mulţi ani de la
deschiderea cursurilor, şi s-a şi simţit nevoia măririi duratei de şcolarizare şi
introducerea în planul de studii a unor obiecte cu finalitate practică:
mătăsăritul în 1822; economia rurală în 1831, apoi ştiinţele naturale: Aceste
discipline se studiau pentru a face activitatea sătească a tânărului învăţător
mai eficientă. Direcţia economică a formării viitorilor învăţători se
conturase. În 1857, economia apare ca obiect de studiu în Preparandia.
Profesorul Ioan Popovici, noul director, aprobă să se introducă în planul de
studii şi muzica vocală. Pasul pentru cântarea frumoasă pentru popor era
făcut. Foşti elevi ai şcolii, pregătiţi la strană şi la „petrecerile lumeşti”, au
instruit memorabilul cor de la Chizătău. Trifon Şepeţan din Secusigiu a
absolvit cursurile teologice din Arad în 1838. Cu ajutorul iubitorilor de
muzică din Chizătău, a înfiinţat în 1857 vestitul cor bănăţean din vestitul
sat 14.
În acelaşi timp cu izbânzile coriştilor din Chizătău, un coleg de-al
lor, învăţătorul Nicolae Avram din Vărădia de Mureş, îşi îndeamnă şi învaţă
contemporanii să lucreze raţional pământul, să înfiinţeze grădini de practică
14
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agricolă în jurul şcolii şi să caute prin mijloace bine gândite să obţină recolte
mai mari. El difuzează cărţi scrise de el despre modernizarea lucrării
pământului, despre economia casnică şi despre pregătirea ţăranilor români în
domeniul atât de promiţător al raţionalizării cultivării pământului.
Învăţătorul Nicolae Avram era originar din Pădureni. Absolvise în 1866
cursurile preparandiale. El este iniţiatorul dezvoltării agriculturii raţionale a
Aradului. Credea şi acţiona sincer în acest sens. Ce le-a oferit Preparandia
viitorilor elevi şi învăţători pentru a afirma în viaţa Aradului cele două
sectoare: viaţa economică şi activitatea culturală? Întrucât în anuarele
şcolare de după 1906 erau prezentate programele de studii, vom recurge la
baza lor informaţională.
Economia. După revoluţie, direcţia practică a învăţământului e mai
căutată. Se merge mai mult pe ea. Li s-a cerut profesorilor ca „prin lucrarea
grădinilor, prin nobilitarea pomilor (altoire) şi cultivarea raţională a ţarinilor
ca bun exemplu să meargă înaintea poporului românesc”. În domeniul
economiei se vor propune stupăria, frăgăria şi mătăsăria, dar şi acele obiecte
care ne ajută să-i deprindem pe elevi să lucreze mai raţional pământul. Cu
începerea anului şcolar 1857-1858, studiul economiei va deveni obiect de
îngrijire specială. Anii au trecut şi au apărut îndeletniciri practice noi:
pomicultura, viticultura (în special în şcolile din zona deluroasă),
grădinăritul (în special în localităţile apropiate de Mureş), creşterea
păsărilor, animalelor etc. Se vede de la distanţă că Aradul are o agricultură
în căutare de soluţii. Se cunosc şi cercetări febrile în domeniul cultivării
grâului, aşa cum au fost cele de la Odvoş, unde s-a descoperit un soi nou de
sămânţă. În anul 1907-1908, conducerea şcolii iniţiază acţiuni de cunoaştere
directă a unor zone agricole renumite: Mezöhegyes, pentru observarea
procedeelor de irigaţie şi cunoaşterea soiurilor de vite cornute. Cu altă
ocazie a fost organizată o excursie la Sălişte şi Răşinari pentru a cunoaşte
starea de dezvoltare a localităţilor respective, dar şi viaţa culturală atât de
intensă ca la Sălişte. Prezentarea realizărilor culturale s-a făcut de profesorii
Ion Lupaş şi Onisifor Ghibu.
De la directorul R. R. Ciorogariu am reţinut îndemnul „scoateţi elevii
în lume”. Era prilejul binevenit al cunoaşterii prin observare.
În programele de economie ale Preparandia din Arad este subliniată
la începutul secolului XX necesitatea lucrării raţionale a pământului.
Banatul şi Crişana dispuneau de una dintre cele mai roditoare câmpii pe care
le cultivau românii şi din această cauză cultivarea raţională a pământului şi
obţinerea de producţii sporite la hectar au pătruns în programele şcolare ca
obiectiv al formării viitorilor învăţători. Se resimţea nevoia pregătirii
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plugarilor români în acest domeniu, iar viitorii învăţători îi puteau sfătui pe
sătenii din jurul lor cum să procedeze pentru a spori fertilitatea ogoarelor.
Orientarea practică a programelor e evidentă. În anii mari de la Preparandie
se recomanda să se predea informaţii despre „lucrarea raţională a
pământului, felurile pământului şi îmbunătăţirea acelora, felurile gunoaielor
şi efectul acelora asupra plantelor semănate în diferite feluri de pământ”.
Cunoştinţele agricole din aceste acţiuni agricole erau folositoare şi pentru
familiile preparanzilor. Titularul cursului era Teodor Pap, care cunoştea
potenţialul agricol al Aradului. După înfăptuirea Marii Uniri, pregătirea
practică a elevilor în domeniul agricol e accentuată. Şcoala dispune de
propriile sale loturi agricole. La această accentuare a pregătirii practice a
contribuit eminentul director Terenţiu Olariu, originar din Nădlac, localitate
în care cultura raţională a pământului e renumită în ţară. Terenţiu Olariu a
contribuit la îmbunătăţirea situaţiei materiale a şcolii. A înfiinţat fundaţia
„Terenţiu Olariu” şi a donat şcolii un teren agricol pe care să-l valorifice
prin produse, acordând burse la 4 elevi. Termenul de practică agricolă avea
în sfera sa de acţiune şi mici gospodării anexe care beneficiau de munca
elevilor.
Directorul şcolar Caius Lepa a continuat procesul de formare a
învăţătorilor prin iniţierea lor în domeniul economiei agricole. El a acordat o
atenţie mult mai accentuată formării artistice a elevilor. După succesele
obţinute de Ion Vidu prin înfiinţarea la Seleuş a unei fanfare şcolare şi după
experienţa sa profesorală de la Arad, studiul muzicii vocale şi instrumentale
câştigă teren. În planul de învăţământ din 1903 sunt 13 ore de studiu pe
săptămână prevăzute în program. Şcoala va avea şi în această perioadă
absolvenţi de elită în domeniul muzicii. Reamintim numele lui Nicolae Firu,
Nicolae Stefu şi Ion Vancu. Participarea corurilor bănăţene şi bihorene la
festivalul bucureştean din 1906 e şi un omagiu adus muncii liniştite, dar
pline de efort, a conducătorilor muzicali arădeni. Cei trei membri ai grupului
Lipovan – Atanasie, Ioan şi Octavian - au ilustrat tenacitatea pregătirii
muzicale a elevilor normalişti. Profesor de geografie, dar şi absolvent de
conservator, directorul Caius Lepa patronează mari iniţiative muzicale 15. A
încurajat înfiinţarea unei orchestre şcolare de 32 de persoane şi cercetări în
domeniul muzical. Relaţiile sale cu instituţiile muzicale arădene Filarmonica locală, formaţii muzicale locale ale Armatei, coruri arădene, au
fost vii şi antrenante. Directorul şcolii a dovedit o disponibilitate deosebită
pentru colaborări muzicale. Datorită unei asemenea politici active dusă în
15
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domeniul pregătirii muzicale a viitorilor învăţători, cultura muzicală a
elevilor se desfăşura la un nivel ridicat.
Pregătirea viitorilor învăţători pentru un proces de lungă durată menit
să contribuie la difuziunea valorilor culturale în satul românesc şi la
propăşirea culturală a locuitorilor săi se face pe baza unei selecţii
vocaţionale. Conform exigenţelor acestui criteriu de acţiune, în procesul
formării viitorilor educatori se ajunge la o diversificare vocaţională a
procesului. Datorită acestui act de diversificare vocaţională, în spaţiul de
învăţare al unei instituţii care formează învăţători vor exista următoarele
grupuri formative: 1) Pregătirea muzicală a elevilor se va asigura în
ansamblurile corale şcolare existente şi care au, prin conducătorii (dirijorii)
lor, relaţii de cooperare cu ansamblurile muzicale din judeţ şi cu instituţiile
lor patronatoare. În ansamblurile corale din şcoli vom întâlni elevi care
dispun de calităţile de auz muzical şi de interpretare care asigură succesul.
Pornind de la experienţa bogată a instituţiei noastre şcolare, menţionăm că
în Şcoala Normală din Arad a existat şi un ansamblu instrumental condus de
profesorii D. Emandi, M. Sieber şi P. Juriţă. Ansamblurile corale au fost
conduse de profesorii D. Staroste, D. Emandi şi P. Juriţă. Ca factor de
consolidare a relaţiilor sociale cu lumea muzicală bănăţeană, notăm interesul
pe care dirijori vestiţi din Banat l-au manifestat pentru întâlnirea dirijorilor
aflaţi în continuă întrecere 16. La Chizătău, Lucian Şepeţan a înfiinţat „un
curs de muzică” spre a asigura pregătirea dirijorilor plugari întâlniţi la
conducerea unor coruri săteşti bănăţene. Un asemenea curs a înfiinţat şi Ion
Vidu, un curs de dirijat, la care a invitat numeroşi elevi şi colegi ai săi. Pe
toţi Vidu îi povăţuia să analizeze melosul popular şi să descifreze valorile
lui, căci „în provinciile române toată frunza cântă, tot aerul răsună şi tot
pământul plânge” 17. Ion Vidu a organizat în 1903 un curs pentru dirijorii de
coruri, care ascultau lecţii de teorie şi muzică şi participau la exerciţii
practice la probele şi manifestările „Reuniunii de muzică” din Lugoj. În
satele arădene, Nicolae Ştefu, tot absolvent al Preparandiei arădene, a mers
la Chizătău pentru a se informa temeinic înainte de instruirea corurilor din
Cuvin, Şiria şi Nădlac. În anii în care a fost director, Caius Lepa a acordat o
deosebită importanţă pregătirii muzicale a elevilor. Sensibilitatea sa pentru
muzică era cunoscută şi din această cauză profesorii şi elevii din diferite
formaţii muzicale care s-au confruntat cu probleme de pregătire şi cercetare
au fost ascultaţi şi ajutaţi cu discreţie.
16
17

Iosif Velceanu, Antologie, Tipografia românească, Timişoara, f.a., p. 218.
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Şcoala Normală din Arad a dispus de profesori care în anii
modernizării depline au fost confruntaţi cu probleme editoriale. Petre Pipoş
şi Teodor Ceontea au tipărită manuale valoroase pentru elevii şcolii. T. Botiş
şi-a tipărită voluminoasa sa monografie, care i-a dat multe bătăi de cap. R.
Ciorogariu a rezolvat cu mult tact problemele editoriale ale şcolii. Biblioteca
a primit donaţii de cărţi de la Academia Română şi de la diferiţi donatori.
Medicul craiovean Henri Laugier a făcut o donaţie valoroasă de cărţi în
limba franceză. Elevii mari prezentau rapoarte despre bibliotecă în şedinţele
societăţii literare. S-a creat încetul cu încetul un proces informativ despre
carte, care, mai târziu, a devenit o problemă de cultură a cărţii, care era
preţuită şi studiată şi de către membrii reuniunilor învăţătoreşti. Învăţătorii
şcolilor din falnicele localităţi din dreapta Mureşului - Radna, dar şi Lipova,
de pe malul stâng, Păuliş, Pecica, Semlac, Şeitin, Nădlac, au început să
ridice în adunările lor problema înfiinţării bibliotecilor şcolare ca instituţie
menită să aducă instituţia şcolară pe panta modernizării. Inimoşii pecicani
au reuşit în 1880 să elaboreze un Regulament pentru biblioteca comunităţii
bisericeşti din Pecica română 18. Ce prevederi mai însemnate conţine noul
regulament? În acest document se precizează că întregul comitet parohial,
„ca reprezentant al parohiei în lumina Statutului Organic, în numele parohiei
înfiinţează o bibliotecă pentru şcolile şi pentru toţi parohianii din această
comună bisericească”. Pentru instalarea şi funcţionarea bibliotecii a fost
aleasă, ca spaţiu de lectură, şcoala, condusă de învăţătorul Iosif Iosu. În
regulament se mai precizează că vara, în timpul secerişului, biblioteca
şcolară e închisă. Biblioteca din Pecica era deschisă în zilele de sărbătoare
între 2-8 seara (6 ore). Bibliotecarul putea împrumuta cărţi pe timp de 6 zile
de lectură. Organele consistoriale arădene au aprobat documentul elaborat,
care a fost publicat însă şi în presă. Mărirea fondului de cărţi achiziţionate
din veniturile realizate de bibliotecă a fost greoaie. În 1890, consistoriul a
decis să fie înfiinţate şi biblioteci poporale. În raza de acţiune a
consistoriului funcţionau cu greutăţi biblioteci în Cicir (înfiinţată de preotul
misionar Demetru Bozgan), în Nădlac, Lalaşinţ, Lipova, Cuveşdia,
Chitighaz şi Şiclău. Pentru stimularea procesului achiziţionării de cărţi a fost
întocmită de către „Astra” o listă de cărţi difuzată în şcoli. Mai târziu, când
pe orizontul politic european se adună nori negri, o personalitate puternică,
aşa cum era reviztorul din Sibiu Onisifor Ghibu, impulsionează procesul
18
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constituirii bibliotecilor şcolare. Timpul nu mai oferă răgaz. Preparandiile
transilvănene rămân însă active pentru pregătirea viitorului învăţător chemat
să impulsioneze cultura cărţii. În perioada interbelică se constată respectarea
unei tradiţii de selecţie vocaţională a elevilor Şcolii Normale şi continuarea
unei culturi muzicale, făcută pe baza unei experienţe acumulate de
microgrupul profesorului Atanasie Lipovan. În anii cât a îndeplinit
atribuţiile de director şcolar, Caius Lepa s-a bucurat şi de aureola pe care şio dobândise în timpul studiilor la Viena şi Berlin. Şi pe plan arădean a fost
un deschizător de drumuri spre Valea Mureşului (Toc, Temeşeşti, Săvârşin)
şi Ţinutul Pădurenilor. În situaţiile în care conducerea şcolii nu dispunea de
forţele specializate, n-a ezitat să recurgă la sprijinul unor specialişti oferiţi
de Teatrul din Arad, aşa cum a fost cu soţii Didilescu şi Iosif Bâtă.
Pregătirea dansatorilor s-a făcut în orele de educaţie fizică de profesori
animatori, cum a fost O. Marcu.
Părăsind domeniul formării viitorului învăţător pentru activitatea
culturală în sat, ne vom îndrepta atenţia spre acţiunea educativă în sat a
viitorului preparand, ştiind că satul cu realităţile şi dificultăţile lui va fi
pentru decenii de profesiune spaţiul de promovare culturală a ţăranului
român. Problema difuziunii culturale în sat a fost pusă în paralel cu
înfiinţarea organizaţiilor săteşti ale „Astrei”. Primul care a ridicat problema
pregătirii viitorului învăţător în domeniul muzicii naţionale a fost George
Bariţiu, în 1862, la Braşov, în timpul lucrărilor celei de-a doua adunări
generale a „Astrei”, unde a făcut o expunere cu titlul Despre artele frumoase
cu aplicare la cerinţele poporului român. Tipografia diecezană din Sibiu a
tipărit această expunere care a fost cunoscută de un public larg transilvan.
Bariţiu a integrat procesul culturii muzicale naţionale în aria mai largă a
culturii estetice a ţăranului român. Pe linia de gândire a lui G. Bariţiu s-au
auzit ulterior şi alte voci. După ce în 1872 învăţătorul Ion Simu a înfiinţat la
Reşiţa „Reuniunea română de cântări şi muzică” 19, intervine în discuţii
marele animator cultural care a fost Iosif Vulcan. Într-un articol publicat în
Familia, el cere compozitorilor români să compună compoziţii potrivite
dirijorilor şi corurilor noastre 20.
În dezbaterea publică privind buna organizare şi funcţionare a
corurilor arădene a intervenit şi învăţătorul N. Ştefu din Şiria 21. Într-un
articol publicat în Tribuna poporului, el notează că a rămas impresionat de
19

Amintim numele lui I. Simu pentru faptul că el a activat într-un timp şi în Arad. În
ianuarie 1897, el a editat la Arad Revista şcolară, din care au apărut două numere.
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I. Vulcan, Corurile noastre, în: „Familia”, anul XXIII, nr. 40/ 1887.
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N. Ştefu, Corurile de plugari, în: „Tribuna poporului”, anul I, nr. 3/ 1897.
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concertul teatral dat în Arad de Corul din Chizătău. S-a decis să meargă şi la
Chizătău pentru a cunoaşte modul de organizare a corului de plugari,
sintagmă pe care N. Ştefu o va utiliza în continuare. Apelează la colegii din
Arad să înfiinţeze coruri de plugari, căci cu ajutorul lor se contribuie la
înaintarea ţărănimii în cultură. În ultimul sfert al secolului al XIX-lea se
înregistrerază şi înfiinţarea unei societăţi de susţinere a activităţii muzicale
la Lipova, învăţătorul Ion Tuducescu a înfiinţat în 1883 o „societate de
cântări”, al cărei scop era „cultivarea junimei în cântări vocale, în citire,
scriere şi alte cunoştinţe folositoare” 22. Societatea va avea sigiliul său cu
inscripţia „Corul vocal din Lipova”. Inspectorul şcolar din Bărăşteaz, Ion
Munteanu, iniţiază înfiinţarea unei reuniuni culturale la a cărei constituire să
participe comunele din inspectoratul Vinga. Sfârşitul de secol găseşte
numeroase localităţi arădene într-o adevărată efervescenţă culturală.
Aproape în fiecare sat învăţătorul local e prins în vâltoarea muncii culturale.
Alături de ei sunt şi ţărani-dirijori veniţi de la Chişeteu. Din caietul unuia
dintre ei, George Stepan din Budinţ, care a instruit în 1887 corul din Şeitin,
în 1888 pe cel din Vărşand, am reconstituit repertoriul corurilor timpului.
Notăm titlurile: Kavasz, Cântecul gintei latine; C. Porumbescu, Arcaşul; N.
Popovici, La mulţi ani!; Lugojan, La România; T. Flondor, Dulce-i viaţa; La
o viorică, Steluţa; C. Porumbescu, Odă ostaşilor români, Hora Griviţei,
Cântec de primăvară, Cât e Ţara Românească; Ventura, Hora Sinaii; I.
Mureşianu, Lume, lume!; I. Vidu, Sus opincă şi Lăsaţi pieptul să răsune,
Răsunetul, Adio Patriei şi Coroana Moldovei. Din lectura unor programe
am reţinut şi alte titluri: I. Vidu, Noapte de vară, Din şezătoare Vraja;
Vorobchievici, Unirea Principatelor; N. Firu, De-aş fi iubit; Sequens,
Numai una; C. Porumbescu, Cirla.
Prin cântec, joc, spectacol de teatru, întreceri sportive, Şcoala
Normală din Arad a fost prezentă în satul românesc în zile de încercări şi
greutăţi. Am fost prezenţi pentru faptul că am vrut să fortificăm speranţa
părinţilor elevilor noştri. Ca director al şcolii, am avut sprijinul unui grup de
zece cadre didactice care au dat acestei activităţi desfăşurate între 1965 noiembrie 1970 un caracter temeinic organizat. Ne-am propus un obiectiv
major: să-i facem pe oameni să cânte şi să râdâ, căci aşa se zice pe la noi:
„Tot Banatu’ cântă!” - şi să nu se vaiete, căci tată-tân al meu, un pumn de
om de peste 90 de ani, îmi ascuţea firezul de tăiat lemne şi mă îndemna
mereu: „Hei, taie, taie! nu fi leneş, că tot terminăm, că ştiu de la Baba Sida
din Cenad că oricât ar fi de lucru, tot terminăm”. Şi, râzând de i se vedeau
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cei trei colţi din gură, Baba Sida îmi zicea: „Nu te văita de nimic, căci
românul zice: Fie noaptea cât de lungă, tot răsare soarele!”. În cei cinci ani
de prezenţe culturale în sat, am organizat 46 de manifestări culturale în Arad
şi judeţele învecinate. În toate am urmărit să creăm o atmosferă de
destindere şi speranţă.
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Propaganda naţională românească prin utilizarea poştală a
timbrelor dedicate retrocedării Ardealului de Nord (1945)
Mircea Dragoteanu, Oana-Mihaela Tămaş
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Ca şi drapelul, imnul de stat sau moneda, marca poştală constituie un
simbol al statului emitent. Circulația într-o anumită zonă geografică a
timbrelor emise de un anumit stat este menită să indice controlul statului
respectiv asupra teritoriului în discuție. Imaginile timbrelor poştale pot fi şi
ele menite, în special în context politic sau militar litigios să promoveze
simboluri care să influențeze populația din arealul lor de folosire.
Un exemplu interesant de folosire a timbrelor poştale în scop de
propagandă s-a înregistrat în Transilvania de Nord în 1945. Contextul
militar şi politic dominat de disputa româno-maghiară, abil manipulată de
sovietici, a determinat atunci o amplificare a importanţei simbolurilor
reprezentate de imaginile timbrelor.
Administraţia românească reinstalată în Ardealul de Nord după
eliberarea teritoriului de către armatele română şi sovietică (sept.-oct. 1944)
fusese expulzată din zonă de către ruşi după notele ultimative din 11/12 nov.
1944 1. Pretextele au fost necesitatea organizării militare şi păstrării ordinii
în spatele frontului, respectiv evitarea comiterii de agresiuni cu caracter de
răzbunare ale românilor împotriva maghiarilor minoritari (cazul Gărzilor lui
Maniu) 2. Scopul real era o abilă şantajare atât a Bucureştiului, cât şi a
Budapestei. La Bucureşti se condiţiona retrocedarea integrală a
Transilvaniei de Nord de instaurarea unui guvern pro-sovietic. Budapesta
era persuată să capituleze cât mai repede pentru a mai spera să păstreze ceva
din teritoriul însuşit la 30 august 1940 prin Diktatul Hitler-Mussolini de la
Viena 3.
În cele câteva săptămâni dintre eliberarea teritoriului şi ultimatumul
sovietic, administraţia românească sub autoritatea Bucureştiului fusese
introdusă doar în câteva judeţe din partea de sud-est, neapucând nici măcar
să se înfiripe în partea de nord şi de nord-est.
1
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Consecinţa locală imediată a machiavelicului joc politic practicat de
sovietici a fost faptul ca până la instaurarea guvernului dr. Petru Groza (6
martie 1945), în judeţele din Transilvania de Nord administrarea s-a asigurat
provizoriu de către autorităţi locale, supervizate de „organele" sovietice.
Acesta a fost dealtfel şi contextul în care au apărut emisiunile poştale locale
Tg. Mureş, Odorhei, Sighet, Năsăud, Sălaj I şi II, Oradea I şi II 4.
După aducerea la putere a guvernului dr. Petru Groza (6 martie
1945), Stalin a aprobat la 9 martie 1945 retrocedarea Ardealului de Nord
către România, urmărind să dea o legitimitate populară autorităţilor prosovietice instalate la Bucureşti sub atenta supraveghere a lui Vîşinski. La 13
martie 1945, când însuşi Regele Mihai a participat la Cluj la sărbătorirea
festivă a reinstaurării administraţiei româneşti în Transilvania de Nord,
maghiarii aveau deja acaparată puterea locală în multe aglomerări urbane
importante, în numele democraţiei proletare la care subscriseseră cu multă
abilitate şi la momentul oportun 5.
Presiunea etnică manifestată asupra populaţiei româneşti din
Ardealul de Nord după alungarea horthiștilor, sub administraţie sovietică,
apoi chiar şi după reîntoarcerea autorităţilor subordonate Bucureştiului, a
fost evidenţă. Însuşi ministrul justiţiei de atunci, Lucreţiu Pătrăşcanu, prin
afirmaţia atribuită lui în contextul cuvântării de la Cluj din 13 iunie 1945
„mai întâi sunt român şi abia după aceea comunist", reacţiona la o stare de
lucruri deosebit de dificilă pentru românii ardeleni 6.
Acest context politic marcat de tensiuni româno-maghiare s-a
reflectat şi în filatelie şi în circulația poştală. Pentru a sărbători retrocedarea
Ardealului de Nord, Poşta Română a pus în circulaţie către mijlocul lui
martie 1945 o emisiune de 11 valori prezentând figuri istorice ale românilor
transilvăneni împreună cu imagini din Ardeal.
Revista Filatelia din 1 aprilie 1945 a prezentat emisiunea sub
denumirea „Eliberarea Transilvaniei de Nord", înserând cuvinte elogioase la
adresa machetării şi a subiectelor: „Timbrele excepţional de îngrijit
executate au fost imprimate de Fabrica de Timbre din Bucureşti, de pe
modelele doamnei Ioana Basarab, modele premiate şi de Direcţia Generală
P.T.T. S-a dovedit prin această emisiune, că atunci când se iau măsuri din
timp şi execuţia revine oamenilor de specialitate, se pot scoate lucruri
frumoase care pot sta cu demnitate alături chiar de cele mai frumoase
4

Marcel Șapira, Emisiunile de mărci poştale din Transilvania de Nord 20 noiembrie 194426 martie 1945, Ed. Sigma, București, 1993, pp. 14-118.
5
Florin Constantiniu, op.cit., pp. 76-80.
6
Lavinia Betea, Lucrețiu Pătrăşcanu. Moartea unui lider comunist, Ed. Humanitas,
București, 2001, pp. 209-211
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timbre poştale străine" 7. Cele 11 timbre ale emisiunii sunt prezentate în
fig.1. Ele îi reprezintă pe Mitropolitul Andrei Şaguna (valoarea de 25 bani),
Andrei Mureşianu (50 bani), Samuel Micu (4,50 lei), Gheorghe Şincai (11
lei), Mihai Viteazul (15 lei), Gheorghe Lazăr (31 lei), Avram Iancu (35 lei),
Simion Bărnuţiu (41 lei), Horea, Cloşca şi Crișan (55 lei), Petru Maior (61
lei), regii Mihai I şi Ferdinand I şi harta Ardealului de Nord (75+75 lei).
Suma rezultată din suprataxa de 75 lei a fost destinată „Societăţii
Refugiaţilor Ardealului".

Fig. 1
În privinţa tirajului, numărul amintit al revistei „Filatelia" specifică:
„Prin faptul că în afară de cele 200.000 serii complete ce au fost puse în vânzare,
dar numai în seri complete, au mai fost scoase pentru uzul normal poştal încă
300.000 bucăţi, această emisiune - denumită „Eliberarea Transilvaniei" - va căpăta
în scurt timp o reală şi frumoasă valoare filatelică".

7
Eliberarea Transilvaniei de Nord - o emisiune poştală de reală valoare filatelică, în:
„Filatelia”, nr. 7/1 aprilie 1945, Bucureşti.
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Această frumoasă serie de timbre, emisă în plin război, s-a dovedit
ulterior a avea câteva greşeli de machetare, care nu au impietat însă la acel
moment asupra mesajului său patriotic.
În decembrie 1945, în nr. 23 din aceeaşi revistă Filatelia, se
menţiona că „Evenimentul revenirii Ardealului la trunchiul ţării a fost
sărbătorit prin admirabilă serie a „Eliberării Ardealului", cu vederi
pitoreşti din Transilvania şi figuri de luptători, voievozi şi cărturari în mici
medalioane". Revista Filatelia nr. 28 din 15 februarie 1946 menţionează ca
titlu al emisiunii „Pentru Ardelenii din Ardealul de Nord eliberat". Anii
comunismului, urmărind netezirea susceptibilităţilor naţionalităţilor
conlocuitoare, au ciuntit denumirea emisiunii la cea inserată în cataloagele
şi listele de preţuri pentru timbrele românești din ultimele decenii: „Pentru
Ardeleni".
Valenţele politice ale emisiunii au fost subliniate în epocă de
distribuirea acestor mărci în lunile de după reinstalarea efectivă a
administraţiei poştale româneşti în zonă la francarea corespondenţelor chiar
la oficii poştale din Transilvania de Nord. Spre deosebire de alte emisiuni
tematice din acea epocă, practic nedistribuite la francare, ci cumpărate
masiv de colecţionari şi negustori de timbre, seria comemorând retrocedarea
Ardealului de Nord a avut o deosebit de interesantă utilizare poştală. Cu
excepţia timbrului cu suprataxă, celelalte valori par să fi circulat efectiv în
toată ţara. S-a considerat pe de altă parte că, după anii marcaţi de
propagandă horthistă inclusiv pe mărcile poştale, românii nord-ardeleni pot
fi îmbărbătaţi prin mesajul mărcilor poştale româneşti distribuite în acest
teritoriu. De aceea, oficialităţile poştale de la Bucureşti au decis să trimită în
zonă împreună cu uzualele „Mihai I" şi mărci ale emisiunii retrocedării
Ardealului de Nord.
Astăzi plicurile şi cărţile poştale circulate în Nordul Transilvaniei în
iunie-septembrie 1945 sunt greu de găsit, iar cele incluzând în francaturi
timbre ale emisiunii retrocedării sunt deosebit de rare. Foarte interesante
sunt trimiterile cu ştampile bilingve româno-maghiare sau cu alte modalităţi
provizorii de anulare a timbrelor.
Cartea poştală din fig.2 expediată de la Sovata la Cluj pe 15 iunie
1945 este francată la tariful corect de 26 lei 8. Mărcile, inclusiv cea de 15 lei
cu efigia şi sigiliul lui Mihai Viteazul, sunt anulate în tuş violet de ştampila
bilingvă provizorie de cauciuc cu textul maghiaro-român SZOVATA /
SOVATA. La sosirea în Cluj, opt zile mai târziu, s-au aplicat ştampila de
Călin Marinescu, Tarifele, Taxele și Gratuitățile Poștale în România (1841-2008), Ed.
Medro, București, 2008, pp. 134-137.
8

223

dată şi cea de cenzură. Aceeaşi marcă de 15 lei „Mihai Viteazul" am găsit-o
aplicată la 5 iunie 1945 tot la Sovata pe un fragment de plic pe care s-au mai
folosit opt mărci uzuale Mihai I de 3 lei.

Fig. 2
Valențele filatelice şi patriotice al seriei retrocedării Ardealului de
Nord sunt subliniate de plicul recomandat (suprafrancat) din fig.3, provenit
din colecţia regretatului expert Frieder Jenö din Brașov. Pe acesta, patru
mărci ale emisiunii au fost obliterate la 25 iulie 1945 de ştampila bilingvă
din Sovata de pe care s-a anulat de mână cu tuş denumirea maghiară
SZOVATA, păstrându-se numai cea românească; la sosirea în Arad s-au
aplicat ştampila de cenzură şi cea de dată. Ştampila de tranzit a Clujului (4
august) şi cea de sosire la Arad (8 august) sunt aplicate pe verso.
Foarte interesantă pentru contextul politic şi poştal al verii lui 1945
este ilustrată din fig.4. Prezentând o imagine din Sovata, cartea poştală a
fost scrisă în staţiune, dar mărcile poştale însumând 26 lei, inclusiv timbrul
de 15 lei „Mihai Viteazul" au fost obliterate la Tg. Mureş cu ştampila
provizorie bilingvă MAROSVASARHELY 1 / TG. MUREŞ 1 datată 11
JUL. 1945. Deşi era adresată chiar la Tg. Mureș, pentru a trece prin cenzura
română ea a fost îndrumată de la Tg. Mureş spre Turda (ştampila
rectangulară de cenzură nr. 10). Ştampila de Cluj din 22 iulie este legată de
verificarea făcută la cenzura neoficială sovietică de acolo. Pe 30 iulie,
224

ilustrată a revenit la Tg. Mureș, unde s-a aplicat la sosire aceeaşi ştampilă
bilingvă de cauciuc ca la expediere.

Fig. 3

Fig. 4
Cele două ştampile de Tg. Mureş s-au aplicat cu tuş violet pe cartea
poștală din fig.4, spre deosebire de cel albastru al obliterărilor de pe
trimiterile din fig.5, 6 şi 7. Pe recomandata din fig.5 plecată la 5 iulie 1945
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de la Tg. Mureş la Bucureşti, în francatura de 76 lei - 36 lei pentru scrisoare
către alte localităţi + 40 lei taxa de recomandare - s-a folosit marca de 61 lei
cu portretul lui Petru Maior (tranzit Cluj la 12 iulie, sosire Bucureşti 16
iulie, ambele pe verso). Aceeaşi francatură cu marcă de 61 lei Petru Maior şi
15 lei Mihai I am mai întâlnit-o pe un fragment de plic obliterat la Tg.
Mureş pe 2 iunie 1945.

Fig. 5
Întregul poştal de 9.50 lei Mihai I din fig. 6 a plecat de la Tg. Mureş
la Braşov pe 1 aug. 1945, cu tariful recomandat de 60.50 lei (20.50 lei taxa
pentru cartea poştală + 40 lei - taxa de recomandare), incluzând marca de 41
lei cu portretul lui Simion Bărnuțiu şi o utilizare târzie ca timbru obişnuit a
mărcii fiscal-poştale Mihai I de 1 leu.
Plicul „filatelic" din fig. 7 include 5 mărci din seria retrocedării
Ardealului, obliterate la Tg. Mureş pe 10 aug.1945, adresat fiind către fiul
său de un comerciant român din oraş.
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Fig. 6

Fig. 7
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Obliterările bilingve din alte localităţi ale regiunii Mureşului pe
timbre „pentru ardeleni" sunt rarisime. Cele trei fragmente de corespondenţă
din fig. 8 sunt toate obliterate cu ştampila bilingvă de cauciuc
NYARADSZEREDA / M. NIRAJULUI (Miercurea Nirajului n.n.). Ele
prezintă francaturi cu marca de 50 bani cu portretul lui Andrei Mureşianu şi
Teatrul Naţional din Cluj, respectiv cu un streif de 3 timbre de 61 lei Petru
Maior şi cu marca de 41 lei Simion Bărnuţiu. Cartea poştală a fost datată 23
iulie 1945, având şi obliterare de Cluj din 7 aug. 1945, iar cele două plicuri
au plecat din Miercurea Nirajului pe 7, respectiv 8 sept. 1945.

Fig. 8
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Nebeneficiind de caracterul spectaculos al obliterărilor bilingve din
zona Mureşului, apreciate de colecționari, trimiterile cu mărcile seriei
retrocedării Ardealului expediate în 1945 din alte zone ale Transilvaniei de
Nord s-au păstrat într-un număr şi mai mic 9.
Pe plicul recomandat de la Beclean la Cluj din fig.9, la tarif corect de
76 lei, marca de 55 lei Horea, Cloşca şi Crişan şi uzualele Mihai I s-au
anulat prin adnotarea de mână în creion chimic „Beclean / 15 VI". Ştampila
de Cluj „Cursa I" din 16 iunie a anulat timbrele la sosire, ea fiind aplicată şi
pe verso.

Fig. 9
Plicul din fig.10 a fost expediat la 18 august 1945 de la Dej, către
satul Săcătura, din plasa Ileanda, județul Someş (având atunci reşedinţa la
Dej). Pentru cenzurare, plicul francat cu un bloc de patru uzuale Mihai I de
15 lei a fost adus la Cluj (sosire 23 august pe verso, ştampila de cenzura #3 pe
față), de unde s-a retrimis spre Ileanda. Aici a fost remarcat ca subfrancat (cu 20
lei, deoarece tariful pentru scrisori simple către alte localităţi a crescut în august
1945 de la 36 la 80 lei) şi s-au aplicat pe el la sosire trei timbre de 15 lei cu efigia

9

Toate trimiterile poștale ilustrate în acest articol aparţin colecţiei „Ardealul de Nord 19441945” a dr-ului Mircea Dragoteanu, medaliată de mai multe ori cu aur şi aur mare la
expoziții filatelice naţionale şi internaţionale.
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și sigiliul lui Mihai Viteazul (aproximând dublul sumei lipsa la francare),
anulate de mână cu cerneală cu inscripția „28 VIII 1945 / Ileanda".

Fig. 10
Ilustrata din fig.11 a plecat de la Oradea spre Sibiu într-un moment
în care la Oradea se scoseseră din uz ştampilele provizorii de cauciuc şi cele
vechi maghiare „Nagyvarad", iar cele noi româneşti nu intraseră încă în
folosinţă 10. De aceea, marca de 55 lei Horea Cloșca şi Crişan s-a anulat abia
la tranzitul prin Cluj, pe 2 aug. 1945. Cenzura Sibiu #7 s-a aplicat la
destinaţie; tariful de 55 lei era cel nou introdus pentru ilustrate în august
1945. Obliterarea liniară provizorie POIENI anulând pe fragment perechea
de 41 lei „Simion Bărnuțiu" (cu ştampila liniară de dată 16 AUG. 1945) este
unica de acest fel pe care am întâlnit-o până acum (fig.12). Ea aproxima
probabil tariful de 80 lei pentru o scrisoare către alte localităţi.
În contextul dublării tarifelor poştale în august 1945 şi în condiţiile
probabilei epuizări a stocurilor de mărci din această emisiune, după
septembrie 1945 nu am mai întâlnit decât foarte sporadic francaturi cu astfel
de timbre care să provină din Nordul Transilvaniei.

Dr. Dan Grecu, Câteva aspecte privind corespondența din Ardealul de Nord după
revenirea administrației româneşti, Buletinul A.B.B. nr. 2/ sept. 1993, Timişoara, pp. 1-8.
10
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Fig. 11

Fig. 12

Fig. 13
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Toate aceste utilizări din Ardealul de Nord ale mărcilor emisiunii
comemorând reîncorporarea teritoriului în Regatul României, datate câteva
luni după retrocedare, la începutul reinstalării autorităţilor poştale româneşti
în zonă, rămân oglinda unei epoci de tranziţie, dominată de incertitudini şi
de privaţiuni. Elementele de propagandă folosind simboluri naţionale ale
mărcilor poştale au fost în acest caz menite într-un moment de cumpănă nu
numai să-şi transmită în depărtări mesajul, dar şi să-i îmbărbăteze pe cei
care le aplicau pe corespondenţe. Inscripţia ROMÂNIA a acestor timbre
fusese aşteptată şi visată timp de 4 ani grei de război, persecuţii şi restrişti
de românii din Transilvania de Nord. Desenul frumos şi cald al timbrelor,
reunind imagini familiare şi figuri de luptători pentru idealul naţional,
rămâne un simbol al patriotismului lipsit de orice urmă de şovinism, al
preţuirii curate a locurilor natale ăi a înaintașilor de seamă ai propriului
popor...
Trimise de la București, plicurile recomandate din fig.13 au adus în
1945 la Cluj acelaşi mesaj de îmbărbătare. Destinatarul lor, viitor chirurg
oncolog şi împătimit filatelist, regretatul dr. Sergiu Munteanu, povestea cu o
deosebită plăcere cât de mult s-a bucurat la primirea lor, în august 1945,
când mulţi români clujeni abia se întorceau acasă din refugiu.
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Forme organizate şi spontane ale rezistenţei anticomuniste şi
la colectivizare din Valea Crişului Alb
Teodor Gheorghe Păiuşan
Grupul Şcolar Industrial „Ioan Buteanu” Gurahonţ
Acest capitol încearcă să contureze imaginea rezistenţei
anticomuniste pe valea Crişului Alb, imagine destul de puţin analizată în
bibliografia istorică1, dar şi mai puţin cunoscută de generaţia tinerilor de
astăzi. De fapt aici ca şi altundeva istoriografia rezistenţei aparţine în cea
mai mare parte supravieţuitorilor. Tinerii, cu excepţii cum sunt cei de la
echipa Institutului de Istorie Orală din Cluj-Napoca, nici nu ştiu sau n-au
auzit de aceasta, mai ales generaţia de liceeni. Lor şi celor care vor veni
după ei li se adresează şi acest capitol de istorie locală, care valorifică
mărturiile celor care de acum 60 de ani încoace şi care au mai rămas în
viaţă, pot şi trebuie să fie număraţi printre partizanii României. Mărturiile
lor constituie “cele mai valoroase documente de istorie orală, datorită
complexităţii lor, datorită trăirilor transmise prin intermediul benzii
magnetice” 2.
Rezistenţa anticomunistă susţinută, prin diferite modalităţi la început
de un număr remarcabil de oameni, dar cu nuanţe tot mai estompate şi mai
persuasive. Pe parcurs, datorită intimidărilor Securităţii şi celorlalte organe
ale statului s-a manifestat şi în “Ţara Zarandului” ca şi în restul ţării prin
două forme generale: rezistenţa armată prin fuga în munţi în faţa noului
regim politic impus de puterea sovietică prin activiştii P.C.R. şi Securitate şi
rezistenţa în faţa procesului de colectivizare, impus de aceleaşi autorităţi.
În continuare, cu toate legăturile existente între cele două forme de
rezistenţă în faţa unui regim totalitar, voi prezenta imaginea lor reflectată de
mărturiile locale grupându-le pe fiecare în parte dar şi încercând să reliefez
ceea ce s-a dovedit o realitate: rezistenţa populaţiei locale la noul regim
totalitar şi de represiune a avut un caracter continuu şi a fost susţinută, chiar
dacă activ mai restrâns, prin conştiinţa şi comportamentul pasiv, într-un
procent cel puţin majoritar.
Forme organizate ale rezistenţei anticomuniste armate din zona
Crişului Alb. Analiza fenomenului rezistenţei armate, înţelegând în primul
rând prin aceasta că, cei care au intrat, într-un fel sau altul, în conflict cu
noul regim antidemocratic impus treptat după 1945 în România, au avut sau
măcar au urmărit să folosească forţa armelor, pentru a se apăra sau pentru a
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pregăti o mişcare de răsturnare a regimului, impune prezentarea contextului
politic în care acest regim a venit la putere.
În condiţiile în care după 23 august 1944, Armata Roşie invada
România şi comandanţii sovietici tratau ţara ca pe un teritoriu cucerit3,
reprezentanţii “partidelor istorice” au încercat să reducă amestecul acestora
în problemele civile dar şi să-şi revitalizeze partidele în condiţiile în care
Partidul Comunist Român, susţinut de sovietici, se impunea cu forţa prin
noua formaţiune a Frontului Naţional Democrat. Pe măsură ce lupta pentru
putere a luat amploare, autorităţile sovietice au intervenit direct şi decisiv,4
impunând instalarea guvernului prezidat de Dr. Petru Groza, "guvern
minoritar nereprezentând voinţa majorităţii românilor"5, care a adoptat o
serie de măsuri în vederea consolidării sale şi a paralizării opoziţiei,
deoarece aşa cum scria V. Frunză "PCR îşi aroga singur din acest moment
dreptul de a aprecia cine sunt duşmanii democraţiei"6. Timp în care
naţional-ţărăniştii şi liberalii în frunte cu Iuliu Maniu şi I. I. C. Brătianu au
continuat să-şi pună speranţe în nerecunoaşterea guvernului Groza de către
SUA şi Marea Britanie, participând la o serie de întruniri între liderii
opoziţiei, reprezentanţii occidentali la Bucureşti şi rege. Speranţă care va
rămâne cel puţin un deceniu şi jumătate în mintea multor români, cu toate că
Occidentalii sugerează lui Stalin că “guvernul Groza, putea să facă
lichidarea clasei politice, burgheze şi intelectuale în România mai târziu, dar
nu imediat”7.
În aceste condiţii s-au cristalizat primele forme de rezistenţă pentru
păstrarea fiinţei naţionale. Manifestată mai întâi în rândul armatei, ai cărei
ofiţeri superiori încep să fie vânaţi pentru “campania din Răsărit împotriva
URSS” de către “Tribunalele Populare”, ofiţeri care, împreună cu primele
grupuri de paraşutişti legionari, trimişi în misiuni de cercetare şi informare,
de la centrele din Austria, la sfârşitul lui 1944 pun bazele unor organizaţii de
rezistenţă anticomunistă8.
Momentul următor este cel al pregătirii şi desfăşurării alegerilor din
noiembrie 1946, care a rămas în memoria multor martori locali. Pe fondul
erodării imaginii continue a guvernului Groza, PNŢ a devenit marele favorit
al alegerilor9, cu toate că guvernul şi-a dat foarte multă osteneală ca pe
listele de vot şi în zonele rurale susţinătorii PNŢ să nu aibă succes. Aparatul
administrativ imens al Puterii a căutat împiedicarea prin orice mijloc a
opoziţiei, timp în care PCR-ul în fruntea “Blocului” cu simbolul “soarele” a
dus “o campanie în stil american”10, care trebuia să fie o acoperire a celui
mai mare fals comis în istoria României până la acea dată. Rezultatul
alegerilor dat după o întârziere de 48 de ore, indica oficial o victorie
copleşitoare a Blocului, cu 70% faţă de 30 % ale opoziţiei, dar dovezile
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descoperite după 1989 şi mărturiile participanţilor arată exact contrariul,
naţional-ţărănişti trebuiau să realizeze o victorie zdrobitoare. Dar, deşi
Puterile occidentale au denunţat alegerile, după aceea dată, influenţa
Occidentului asupra cursului evenimentelor din România practic a încetat11.
După alegeri şi după consolidarea comuniştilor la putere, persecuţiile
au luat forma unei terori organizate şi de amploare. Au fost judecaţi şi
condamnaţi liderii PNŢ după înscenarea de la Tămădău (14 iulie 1947) şi
descoperirea
sau inventarea aşa numitelor “organizaţii subversiveteroriste”12.
Procesele politice au azvârlit în închisori întreaga intelectualitate
care s-a constituit într-o elită politică, şi acesta era doar începutul13. Anii
care au urmat 1947-1949 sunt marcaţi de o serie de legi antisociale,
antidemocratice (legea naţionalizărilor, a colectivizării, a sistemului cotelor,
etc.) corelate cu înfiinţarea unor organe represive, Miliţia şi Securitatea, ce
vor produce puternice convulsii ale societăţii, determinând accentele
dramatice ale luptei de rezistenţă, toate coordonate şi subordonate
Ministrului de Interne14.
Drama rezistenţei anticomuniste româneşti începuse. Evenimentele
şi personajele care vor fi prezentate în continuare fac obiectul unui studiu de
caz realizat cu ajutorul anchetei orale pentru continuarea unui profil al
rezistenţei anticomuniste armate pe Valea Crişului Alb. Informaţiile pe care
le voi expune au mai fost parţial analizate în două studii, citate deja, după
cunoştinţa mea. Ele însă nu pot fi verificate documentar, din mai multe
motive, fundamental fiind cel a inaccesibilităţii dosarelor în cauză dar şi
datorită faptului că mişcările clandestine rămân prin definiţie fără
documente scrise.
Pentru început sunt necesare câteva precizări referitoare la
coagularea grupurilor de rezistenţă şi a realităţilor existente între membrii
acestora. Zona analizată, a bazinului Crişului Alb, se remarcă printr-o
anumită unitate a acţiunilor şi participanţilor la mişcările de rezistenţă
armată. În fruntea acestora se distinge ca lider şi ca organizator
personalitatea lui Cantemir Gligor, originar din Hălmăgel, fost legionar,
refugiat în timpul regimului Antonescu în Germania şi paraşutat în iarna
anului 1945. Încearcă să organizeze imediat o tabără pe muntele Drocea de
lângă Gurahonţ cu scop educativ, pentru a forma oameni dârji în vederea
rezistenţei, tabără care s-a dizolvat însă după câteva zile15. În anii următori
până în 1947-1948 se disting mai multe grupări de rezistenţă, care însă au
colaborat între ele, participanţii fiind uneori componenţi când într-un grup,
când în altul, dar care pot fi desemnate, mai ales şi după loturile întocmite
ulterior arestărilor de organele de cercetare şi de Securitate în grupul Gligor
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Cantemir cu acţiune în zona Gurahonţ – Chisindia – Păiuşeni şi grupul Ioan
Bogdan, fost deputat ţărănist în perioada interbelică, originar din Iosăşel,
lângă Gurahonţ, cu acţiune în zona Gurahonţ – Iosăşel. Alături de cei doi
recunoscuţi ca lideri zonali, au mai existat acţiuni individuale sau grupuri
mai restrânse care vor fi menţionate în continuare.
Mai departe prezentarea mărturiilor orale culese o voi realiza
pornind de la structura chestionarului care a ghidat ancheta orală. Martorii
pot fi grupaţi, conform listei prezentate în participanţi direcţi la evenimente,
membrii ai familiilor participanţilor sau urmaşi ai acestora dar şi o generaţie
mai tânără de localnici care au păstrat în memoria copilăriei evenimente de
rezistenţă.
Instaurarea noului regim comunist a fost perceput de localnici
imediat după actul de la 23 august 1944 şi mai ales după venirea militarilor
din război, după încheierea păcii, sau din prizonierat.
Imediat după întoarcerea armelor din 1944, imaginea ruşilor a fost
percepută inclusiv de elevii de liceu: ”În 1944 anul şcolar s-a început târziu,
scrie Motorca Ilie în memoriile sale, pe la 14 octombrie din cauza războiului
şi a greutăţilor pe care le întâmpinau odată cu venirea armatei roşii”,
moment în care apar şi elevi care s-au refugiat din Bucovina de la “Liceul
Aron Pumnul din Cernăuţi” şi care au fost înscrişi la Liceul Avram Iancu
din Brad. În primăvara lui 1945 “4 elevi din Gurahonţ au fost rugaţi de
direcţiunea şcolii foarte frumos să mergem acasă să spunem părinţilor noştri
ceea ce ne-a rugat el” (directorul Claudiu Ciocan): “Toţi aceşti elevi care au
venit de la Cernăuţi sunt căutaţi de Securitatea rusească ca să-i ducă la
muncii forţate în Siberia şi cine va şti dacă se vor mai întoarce înapoi sau
nu. El ne-a spus să explicăm părinţilor noştri şi să-i ţinem ascunşi până trece
prigoana (…). I-am ţinut 6 săptămâni, până a trecut prigoana”. Acelaşi
martor îşi aminteşte: “ Noi eram tineri, nu ştiam noi ce este comunismul, ce
urmări va avea şi în ce situaţie vom ajunge”. Pentru ca tot el să-şi noteze:
“Eu eram tinerel pe acea vreme şi din câte auzeam referitor la ce va fi, eram
foarte îngrijorat şi am vrut să plec din ţară în 1946".
Tot Motorca Ilie, şeful lotului de la Moară, mărturiseşte: “Toţi cei
care au căzut prizonieri în Germania” i-au spus că cei de acolo le-au
transmis: ”măi băiete, mai bine rămâi la noi că acolo la voi vine
comunismul şi o fi vai şi-amar de voi”. Un altul, a fost prizonier în Rusia:
“mi-o spus aceeaşi poveste cu ce va veni, că peste voi vor veni greutăţi”16.
Informaţii despre consecinţele regimului rusesc sau bolşevic le-a
auzit şi Darău Igna din Cil, din grupul de la Moară, de la tatăl său, fost
prizonier în Rusia: ”în timpul acela, când o venit ruşii, tatăl meu, o fost
prizonier în Rusia, 4 ani”17, la fel de la alt văr, tatăl lui Jurcuţa Ioan,
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participant la luptele de la moară, Jurcuţa Damian care: “o fost prizonier în
primul război în Rusia şi de-acolo s-a dat voluntar în armata română. O vinit
“o luptat până la sfârşitul războiului. După ce a ajuns acasă avea nişte
drepturi, că a fost voluntar"18, află opinii despre comunism, Jurcuţa Damian
fiind pomenit ca un coordonator din Arad al Organizaţiei.
Despre comportamentul armatei sovietice pomeneşte martorul Negru
Petru, unul dintre cei care a alimentat grupul din zona Gurahonţ: “Am văzut
ce fac ruşii şi comuniştii. Că am auzit că umblau numa să reguleze muierile.
Şi în comuna Adânca lângă Ploieşti s-or băgat ş-or împuşcat pă un bărbat
că n-o vrut să-şi lase muierea. În Timişoara după ce să gătă războiul, un rus
vine, acela l-am văzut şi io, dar numai plecând de acolo. Să bagă într-o
caesornicărie cu un ceas mare în buzunar şi către cesar: să-i facă două
malinchi, mici din el şi restul de material să-i rămână lui. Închipuie-ţi ce
minte? Cesarul o încercat să-i explice. Dar luă pistolu şi l-o puşcat în cap şi
fugi”19.
Momentul în care motivaţia rezistenţei faţă de noul regim devine
pentru mulţi o evidenţă este pregătirea şi desfăşurarea alegerilor din
noiembrie 1946. Moment când ţărăniştii, conştienţi de posibilitatea victoriei
s-au implicat în plan local, implicare ce la va aduce represaliile, dintre ei
fiind primii căutaţi şi arestaţi de organele de represiune. Lor urmându-le
legionarii şi membrii Frăţiilor de cruce. Pe lângă activitatea politică,
apartenenţa anterioară la un partid si mai ales la Mişcarea Legionară, a
reprezentat motivul rezistenţei. Chiar dacă nu la fiecare dintre participanţi
motivaţia a fost evident anticomunistă cât mai ales de retragere şi evitare a
arestării şi persecuţiei. Retragere şi solidarizare cu alţii din aceeaşi situaţie
sub ideea mai mult sau mai puţin aprofundată că există sau este în curs de
organizare o “mişcare” sau “organizaţie” care să conducă la alungarea
regimului comunist, la desfiinţarea sau anihilarea lui. Până în momentul
îndeplinirii acestui ideal, cei refugiaţi, ascunşi sau fugiţi trebuiau să aştepte,
să ţină legătura între ei şi chiar să se încadreze în programul transmis de
lideri, lideri care deşi nu erau foarte cunoscuţi de fiecare dar erau respectaţi
şi aşteptaţi chiar. Toate aceste speranţe fiind susţinute de promisiunea
venirii puterilor occidentale, a americanilor, promisiune transmisă insistent
şi recepţionată cu mare încredere de la radio “Vocea Americii”.
În continuare am să prezint mărturiile înregistrate prin interviuri fără
a mai le grupa pe probleme ci datorită diferitelor nuanţe pe care fiecare
intervievat le susţine, nuanţe care completează dar şi oferă atitudini şi
interpretări personale, şi-ar pierde personalitatea martorului dacă ar fi
fragmentate tematic.
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Pentru Motorca Ilie, momentul noiembrie 1946 "când comuniştii au
început să-şi arate colţii"20 este esenţial prin evenimentul de la Hălmagiu
unde: fostul deputat ţărănist, Ioan Bogdan, înainte de alegeri s-a dus la
Hălmagi, la propagandă, că aşa să obişnuia şi o venit o echipă de comunişti
de la UTA de la Arad şi s-o informat care-i Bogdan şi l-or bătut. Dacă nu
venea unu Duşan Nuţu de la Poienari l-ar fi omorât. Ăsta o venit cu
poienarii lui şi o dat atacu păstă ceilalţi, păstă ăia de la UTA şi i-o
împrăştiat. Dar el, Bigdan, deja o fost bătut aşa cum scrie la carte, o stat
aproape cinci săptămâni în spital”21. După alegerile falsificate, “ei s-or
întâlnit laolaltă – Gligor Cantemir şi cu Bogdan, ş-or stat mult timp
împreună, aproape vreo doi ani”22.
Despre alegerile de la Gurahonţ relatează acelaşi martor: ”o fost văru
Giţa (Faur Gheorghe – Baltele) şi Nuţicu (Lupei Ioan – Baltele) şi n-or putut
să facă nimica şi d’aia or fost "vizaţi" că atunci când or tribit să ducă urna să
numere voturile, o tribit să deie realitatea. Rezultatul o fost că tot ţărăniştii
or câştigat dar ei or spus invers. Nimeni nu s-a gândit că comuniştii pot face
aşa ceva”23. Această opinie este explicată şi de Faur Mihai de la Baltele fiul
lui Faur Gheorghe, fost delegat ţărănist la alegeri, martor care-şi aminteşte
“când o venit tata de acolo” ar fi spus: “când o început alegerile aici la secţia
de votare la Gurahonţ, comuniştii or avut reprezentanţi pe Drai de la Iosaş,
şi pe Emil Crişan, tata şi cu Nuţicu a fost din partea Partidului Naţional
Ţărănesc (…...), aşa s-a procedat, a fost preşedintele secţiei de votare
judecător, care înainte de a începe votarea o spus aşa, trebuie, conform legii
să controlăm urna, şi acolo o fost jumătace de buletine de-a comuniştilor”,
înainte de-a începe votarea (…..), Nuţicu şi tata le-or golit din urnă (…..) leo dus în curtea şcolii şi le-o dat foc şi o început votarea"24. L-a întrebarea,
cine le-a pus interlocutorul răspunde: “s-o făcut un proces-verbal, da
procesul acela verbal cine ştie de el? Că până la urmă (….) PNŢ o câştigat
alegerile pe toată ţara. Aici n-or avut nici un mandat comuniştii, or avut
foarte puţine voturi, numai PNŢ şi câteva liberalii, Partidul Social Democrat
aproape că şi acela o fost inexistent (…..). Atunci în ’47 s-o întâmplat
persecuţiile, adică împotriva conducătorilor ţărănişti mai cu samă25.
Despre aceleaşi momente povesteşte Oarcea Bujor, tânăr student în
acea vreme: “La noi a fost încartiruit atuncea locotenentul care păzea
alegerile, de armată de la Arad. Un băiat foarte simpatic (……) Noaptea la
12 când o venit el, s-o închis urnele, s-o făcut numărătoarea tot (…..) taicămeu s-o sculat de i-o deschis uşa. Şi primul lucru când o intrat în casă, l-am
auzit:
-N-o, care-i rezultatul? Nu era lume venită atuncea, numărătoarea a
decurs foarte urgent;
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-Ţărăniştii, atât, nu ştiu câte mii, liberalii cutare, comuniştii aproape
nimic (…)
-Ai, zice tata, foarte bine! Doamne dă, c-o ieşit bine! După două zile
când o citit taică-meu în ziar şi când o auzit, s-a luat cu mâinile de cap şi o
zis:
-Ne-o bătut bunul Dumnezeu, exact invers! Toate cifrele or fost
inversate, nu modificate. Numa de la ţărănişti le-o trecut la comunişti"26.
Credinţe în sprijinul iminent al Occidentului, al americanilor a fost
deasemenea motivaţia, mobilul dar şi pentru o perioadă imboldul şi
încurajarea pentru rezistenţă şi în zona analizată. La moara de la Iosăşel se
asculta la radio, aparat foarte nou la vremea aceea.
Darău Igna de la Cil, după retragerea în pădure se întâlneşte cu tatăl
său care-i spune să nu vină acasă căci “ tăt să svoneşte că vin americanii”,
dar comentează acum în timpul interviului, Darău Igna :”Şadă dracu acolo la
ei la Washington. Să audă! Să înregistreze! Că ne-or minţit 50 de ani. Nici
acuma n-or vinit cum trebuie. Şi acuma ne lasă tot pe mâna bolşevicilor. Nu
spun că a comuniştilor, nu-s comunişti, că să fii comunist trebuie să fii om
cinstit, dar bolşevic tu eşti un fel de paria, sau mai bine zis de mincinos şi
de prăpădit"27.
După refugiul la moară la Iosăşel, Darău Igna povesteşte: ”baci Ioan
(Motorca Ioan, tatăl lui Ilie şi Iancu) avea radio. "Când se termina sara cu
moara, avea un dinam care făcea curent de 60 de volţi, punea curent la un
radio care prindea “Vocea Americii”, nu era încă “Europa Liberă". În
fiecare zi, să-i bată Dumnezeu numai aşa cum ne-or minţit”. În fiecare zi
spunea la “Vocea Americii”: vom interveni în România în 24 de ore. În 24
de ore o fost cincizeci de ani”28.
Motorca Iancu, fratele mai mic al lui Ilie de la moară, la întrebarea:
Ce planuri aveau? Răspunde: ”Că vor veni americanii. Aveam radio şi
noaptea mai asculta. Era “Vocea Americii” la 10 jumătate seara (…..).
Ascultând “Vocea Americii” (….) printre altele se spunea că se pregătesc
anumite lupte împotriva Uniunii Sovietice, despre suferinţele poporului
român, lucruri de astea. Dar o fost prin ’49 iarna, atunci o fost înfiinţată
bomba atomică în Rusia (…..). Ei, de-atuncea s-o spus că nu prea au de
gând să vină că va lua fiinţa cu război atomic”29.
Continuă apoi, referindu-se la “partizani”: “Fiecare ziceau că o să
vină americanii. Tot cam concluzia aceea o fost, că o să vină. Şi nici în ziua
de azi n-or venit”30.
Acelaşi lucru al influenţei radioului îl subliniază şi Faur Mihai:
“atunce să făcu Pactul Atlanticului de Nord şi la moară, unciu (Motorca Ilie)
avea radio. Eu mergeam şi atuncea de le-am dus clisă şi pită şi ţigări”31.
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Un mesaj asemănător îi îndeamnă şi pe cei de la Văsoaia despre care
povesteşte Bogdan Ignat din Buteni “În ’50, atunci ne şi aresta, la Anul
Nou, mesajul Majestăţii sale, regele Mihai îl ascultăm noi în clar: - No, ca
mâne, noi gândeam, noi o şi vedeam mâine aceea. Şi mâinea aceea n-o mai
venit până-i lumea”32.
La întrebarea: dacă au aşteptat venirea americanilor Mercea
Gheorghe, din Chisindia, fiul unuia din participanţii la lupta de la Ciolt,
răspunde: “Cam aşa să zâcea! Dar io oare ce să zic, nu ştiu”33.
Mult mai evidentă este motivaţia personală de retragere din faşa
pericolului arestării, retragere care implică şi aşteptarea şi încrederea în
organizarea rezistenţei şi schimbarea regimului.
Fugit la pădure, ca fost legionar, arestat de două ori înainte de război,
Oarcea Teodor din Dieci, actualmente de 90 de ani, îşi mai aminteşte, deşi
destul de lapidar, despre motivaţia refugiului şi speranţa unei organizaţii
coordonată de Gligor Cantemir. “O stat acasă la mine două săptămâni.
Pruncu popii de la Hălmăgel. El o fost în Germania şi din Germania l-o
trimis să facă organizaţia aici, cu paraşuta. Legionar. Cu scop că na ţâne
mult să ajungem şi noi (…). Si ne-o organizat pa toţi pa care or fost
legionari"34. Mai departe, acelaşi martor explică mai simplu de ce au plecat
la pădure: “Ca să nu-i aresteze. O umblat Securitatea de multe ori după ei
să-i prindă da’ nu i-o putut prinde până or fost vânduţi”35.
Darău Igna din Cil, prezintă mobilul plecării pentru retragerea din
faţa Securităţii dar şi în aşteptarea organizării: “În 1948 a arestat pe unciu
Ilie (Ciucur Ilie din Cil în casa căruia a fost arestat Gligor Cantemir – P.T.),
pa Gligor Cantemir l-o prins aicea în Cil. Jurcuţa Demian era din Cil, cît că
era în Arad şi el o avut o organizaţie a Aradului. Gligor Cantemir a avut
legături cu ei şi ştiau de el că unde îi. Or prins pe curierul mişcării legionare
din Timişoara şi prin curierul acela l-or prins pa Jurcuţa. Cu el o venit la
unciu: “(…..)” ,” Mişcarea legionară a fost atunci în anul 1948, o fost ca
organizaţie, dar în ’49 or venit pa noi”36. Despre organizaţie şi scopul
acesteia Darău Igna precizează: “După ’44 am fost acasă, n-o fost nici o
organizaţie în timpul acela, până când o venit Gligor din Germania (…..). O
venit la unciu Ilie (Ciucur Ilie – P.T.). După ce o venit din Germania, să
facem o mică organizaţie. Comuniştii nu sunt stăpâni pe situaţie, că-s forate
puţini. Nu erau nici 800 în Bucureşti, să zvonea că dacă est la Arad numa’
nişte minorităţi”37. La întrebarea: “De ce a-ţi fugit de-acasă?”, Darău Igna
răspunde: “Pentru că ne-o urmărit. Atuncia când I-o prins pe Gligor şi pa
ăştia erau trecuţi în mişcarea lui, în organizaţia lui, (…..) Când o venit la
Jurcuţa Damian, el o fost în Arad, o venit un săf de Securitate, Acasandrei,
nu l-o cunoscut. O venit şi i-o spus parola (…). Curierul din Timişoara l-o
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bătut până o spus parola prin care are legături cu Aradu (….). O fost
legătură de la Bucureşti (….) de la organizaţia Mişcării din Bucureşti. Aşa
că or mărs pa fir xu parola, până or prins pa Cantemir, cu Jurcuţa, cu unciu
şi atunci am fost urmăriţi şi noi”38. Mai departe arată care a fost motivul
imediat al plecării: “Io n-aş fi ştiut că îs urmărit până când o vinit Haiduc, de
la Răstoci. Era căpitan la Securitate la Sebiş. O vinit la Poştă, în capătu
satului şi poştăriţa era vecină cu soacră-mea. Şi o venit poştăriţa şi zice:
- Mamă Ană, să mergi să-i spui la Igna, că el îi urmărit, pa bază de
când o arestat pa Cantemir, atuncia, cu unci-su Ilie.
Şi vine imediat cumnată-mea şi-mi apune:
- Vezi că eşti urmărit, la noapte vin după tine. După tine şi după
Cioropu, şi mai Pătru Covaciu.
Toţi trei am fugit de –acasă”39.
Despre motivaţia rezistenţei şi constituirea grupului Darău Igna se
mai referă şi la venirea lui Jurcuţa Ioan, rememorare care evocă şi alte
aspecte: metode de organizare legături cu alte grupuri; viaţa cotidiană în
cadrul grupului: “După o lună de zile (de stat singur – P.T.) de aicea (din Cil
– P.T.) am plecat cu tăt cu Jurcuţa. El ne-o ominit (….). Cu Jurcuţa am
plecat la Iosăşel, am mărs la baci Ioan la Motorca (…). El (Jurcuţa – P.T.)
era cu liceul făcut. El o fost urmărit de la alegerile din ’46, o fost un fel de
delegat în Arad. Când să plece catană, nimic, după el. O fugit şi o vinit aici
în sat. aici o avut neamuri, o putut sta mult , şi bine, de aicea, s-o dus la
Iosăşel şi cînd o vinit, or aflat de Gligor Cantemir, că stau la Creţa Pavel
(din Iosăşel – P.T.), el şi Bogdan”40. Explicaţii asemănătoare dă acelaşi
martor şi despre Luluşa Pavel, alt participant la evenimentele de la moară
care era “ din Holt, dar el stătea în Arad, o fugit din Arad, c-o fost urmărit
de Securitate şi o vinit şi o stat la un frate ge-a lui sau nepot în Holt (Pescari
– P.T.) şi când o aflat că noi suntem aici veni şi el cu noi şi mergea la Holt şi
venea”41.
Alt participant direct la rezistenţă pentru că a găzduit în gospodărie,
în satul Văsoaia trei refugiaţi, Bogdan Ignat, actualmente domiciliat în
Buteni, la întrebarea despre cauza refugiului celor trei povesteşte: că “or fost
cercetaţi, din anumite motive, prima dată, nu ştiu, cred că cam cu legionarii,
mă rog, anumite treburi. Şi atuncea o zis către ei, mă decât să vă predaţi mai
bine fugiţi, că trebuie să se schimbe”42. Dar şi o motivaţie particulară, fiind
conştienţi că dacă va fi el însuşi, interogat de Securitate, după ce vor fi
trădaşi ceilalţi, “ei când plecau de-acolo, trebuia să plec şi io, că dacă mă
ducea de vreo două ori la Securitate, îmi trăgeau un toc de bătaie, nu
spuneau, presupunem că puteau răbda (…..) sigur că io nu mai aşteptam
acuma ca să vină după mine să mai mă ducă să mă mai bată. O luam şi io cu
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ei că ş-aşa s-or luat unul din altul s-or plecat şi ajutor ei sigur c-or avut”43.
Pentru ca, într-o altă parte a interviului, Bogdan Igant să coreleze motivaţia
personală, cu fuga din faţa arestării şi cu atitudinea anticomunistă: “noi am
plecat unii de la alţii. Că prima dată or fost ăştia care or fost fugiţi. Şi atunci
ăştia sigur că erau contra comunismului (….) or avut o condamnare că o fost
legionar. Că şi din ăştia s-or făcut mulţi partizani (…). Noi aşa ştiam că dacă
vine comunismul ne omoară. N-o fost chiar aşa, o fost rău de ăştia care neau sacrificat”.
Motivaţia rezistenţei, ca fost legionar dar şi pentru a evita arestarea
este susţinută şi de un urmaş al unui participant la luptele de la Chisindia –
Ciolt, Mercea Gheorghe ce mărturiseşte despre tatăl său “el s-o înscris în
partidul acela al legionarilor, prin ’40 (…). “Dar o fost în Rusia. Atuncea în
’49 l-or chemat la Siguranţă, cum zicea atuncea. El i-o fost frică că-l bate,
nu ştiu, (…). El n-o vrut să să prezinte acolo. Şi-o mai fost cu unu de aicea:
Bochiş Teodor, Domnuţi. Şi acela s-o dus, nu ştiu ce declaraţie i-o luat, nu
i-o făcut nimic la acela. Tata nu s-a prezentat, la urmă o fugit”44. Despre un
alt participant la grupul de la Chisindia – Ciolt, Dobrei din Revetiş, acest
martor afirmă că a fost înainte de refugiu “băgat mai tare, c-o fost înainte în
partid, în Partidul Comunist (…). Că ziceau că a fost la Honţ (Gurahonţ –
P.T.) secretar de partid, mai înainte în ’48. Şi la urmă io ştiu ce s-o gândit el
gi-o fugit”45.
Din generaţia mai tânără, de martoră a evenimentelor de la Chisindia
– Ciolt face parte şi Mercea Maria, care având în acele momente 24 de ani
îşi aminteşte, răspunzând la întrebarea: Pentru ce au fugit la pădure?, destul
de vag, arată Mişcarea Legionară drept cauză, motivaţia retragerii în pădure,
acţiunile precedente fiind evidente pentru organizarea şi întrunirile
legionare: ”Io, ştiu ce-or avut (…). Or avut de la legionari că şi tata meu o
fost legionar şi era Ghiorghiţă ăsta (Mercea Gheorghe- P.T.) (…..) Ne
trezeam că venea seara şi ta-ta-ta cu tata. Nouă ne era ciudă, că vorbeau în
ocol şi venea tata şi lua şuba şi duce. C-or făcut programu lor, p’aci pă la
Măgură. S-or strâns de la Almăş de pe satele astea”46.
Această organizare a rezistenţei în spirit legionar este confirmată de
cel pe care toţi îl recunosc drept lider – Gligor Cantemir.
Gligor Cantemir unul dintre cele “poate 5-6 persoane din judeţ (Arad
–P.T.) care ştiau” despre acţiunile de comandament ale Mişcării Legionare
de la începutul anilor ’4047 şi care după ianuarie 1941 a primit dispoziţie să
“plec afară în Banatul sârbesc”, “că acolo mi se va trimite un ajutor să
formez un comandament legionar care să dirijeze lucrurile din interior48, a
plecat apoi în Germania nazistă de unde duşi apoi la Viena, după 1944
“când s-a infiinţat actul de întoarcere a frontului aicea la voi, în ţară”49, “la
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Viena, atunci, din nou ne-an întâlnit cu Horia Sima, cu comandantul”50, de
unde într-o noapte de ianuarie (1945 sau decembrie 1944 – nu reiese clar din
mărturie – P.T.) am venit paraşutat cu încă 7 în judeţul Arad, eram două
echipe, primele două echipe. Am plecat de acolo 8 echipe (de la Viena –
P.T.), de toate pentru ţară. Şi primele două, una a fost cu Filon Verca (…) el
a mers în partea Semenicului şi eu am venit aicea. Şi urma să fiu paraşutat,
după cum am cerut eu în pădurile de lângă Gurahonţ am indicat pe hartă,
fiind o regiune pe care o cunoşteam şi unde cunoşteam51 lumea, dar am fost
paraşutat lângă Minişel.
După paraşutare am încercat reorganizarea legionarilor din zonă.
Deşi, Gligor Cantemir afirmă că aveau doar misiunea, acceptată destul de
neclar de autorităţi, “după informaţiile date de comunicat la radio şi în
presă”52 de a-şi îngropa morţii şi reorganiza Mişcarea: “Nu avem nimic cu
voi, dar lăsaţi-ne în pace. Noi aveam nevoie de un lucru, să ne ajutăm morţii
de pe câmpul de luptă, fiecare unde a rămas şi să facem o reorganizare. A
fost aşa de dorită încât aceasta a rămas până astăzi, tot aceeaşi organizare şi
tot ce facem politic”53.
De fapt încă din primăvara lui 1945, el organizează o tabără pe
vârful Drocea de lângă Gurahonţ: “Era o tabără unde ţineam noi echipa de
rezervă dacă va trebui să se facă o intervenţie. Acolo aveam aproximativ 1520 de oameni dacă trebuia să se intervină imediat armat, asta era”54. Acest
prim posibil conflict cu autorităţile, pe care-l voi relua mai departe îl face pe
Cantemir Gligor să reafirme motivaţia activităţii sale: “Ne-am pus în
libertate, ne-am adunat întradevăr morţii şi am pus la punct organizarea
mişcării legionare care a durat până şi în ziua de azi”55 specifică apoi, scopul
acesteia: ”deci nu am căutat puterea, am căutat formarea omului”56.
În virtutea acestor afirmaţii şi prin evenimentele petrecute, se poate
concluziona că mişcarea de rezistenţă de pe Valea Crişului Alb a avut o
motivaţie generală prin neacceptarea noului regim şi a autorităţii bolşevice,
dar şi motivaţii individuale, prin retragerea din faţă autorităţilor
persecutante, sau de grup prin încercarea de reorganizare a unor mişcări şi
organizaţii politice. Toate acestea în speranţa că noul regim este tranzitoriu
şi de scurtă durată, că se va reveni la vechiul sistem normal cu sprijinul
puterilor occidentale.
În continuare trebuie să am în atenţie metode de organizare şi de
luptă, zona de activitate, legături cu alte grupuri, raporturi cu autorităţile şi
sătenii, viaţa cotidiană a grupului, arestarea.
Aceste aspecte din mişcarea de rezistenţă, deşi multiple, consider că
trebuiesc analizate împreună deoarece relatările orale le îmbină, martorii
făcând diferite divagaţii care explică sau îmbogăţesc relatările, reliefând
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deseori conexiuni şi asemănări între grupuri şi evenimente. În această idee
voi prezenta, pe cât posibil grupurile din zona analizată şi evenimentele
petrecute.
În sinteză se disting următoarele: grupul lui Gligor Cantemir care
coordonează o primă tabără la Drocea, apoi întâmplările de la Iosăşel de la
casa lui Creţa Pavel, încheiate cu lupta de la moara lui Ţighertu şi acţiunile
din zona cătunului Baltele povestită de Faur Mihai. Alte relatări
individualizează grupul de la Chisindia-Ciolt şi conflictele urmate de aici,
alături de un alt grup de refugiaţi prezentat de Bogdan Ignat din Buteni care
s-a localizat în zona Văsoaia.
Grupul format pe vârful Drocea, prezentat anterior pentru
motivarea sa, este descris de Gligor Cantemir şi amintit de martorul Oarcea
Bujor. Format din aproximativ 15-20 de oameni cu scop de intervenţie
“dacă va fi nevoie”, grupul acesta este ajutat de locuitori ai Gurahonţului
prin tehnicianul silvic Asaftei, de la Ocolul silvic Gurahonţ, care “le ducea
alimentele la cei din tabără”. “În ce priveşte alimentarea a făcut-o soţia
inginerului silvic, preoteasa, mama mea, o serie întreagă de femei adunau în
secret,57 povesteşte martorul Oarcea Bujor din Gurahonţ. Despre atitudinea
acestui Asaftei relatează însuşi Cantemir Gligor cum a reuşit să inducă în
eroare comandamentul armatei sovietice din Arad care se pregătea să atace
tabăra de la Drocea. Luat prizonier de ruşi Asaftei “n-a vorbit nimic, un
moldovean dar un băiat excepţional de bun, de cuminte şi de motivat
luptător”58. La interogatoriul luat de un ofiţer rus “-Nu-i nimic, vei vorbi
mâine când vei avea aici lângă tine pe Gligor – relatează acesta că ar fi zis
ofiţerul către arestat, continuând: "A stat, s-a uitat la el şi zice: Au plecat
două batalioane de tancuri ruseşti la Gurahonţ şi vor scotoci toate pădurile şi
atuncea va fi găsit”. La această afirmaţie, de frica pericolului Asaftei “fără
să vrea a fost ca un şoc pentru el, (…) şi buza de sus i s-a oprit aşa, pe dinţi
şi a rămas rânjit – povesteşte Cantemir Gligor că ar fi descris scena
silvicultorul: “ Când am rânjit aşa, pur şi simplu a fost un şoc pentru mine.
M-am speriat, m-am gândit că precis acuma dacă vor forţa acolo, nu mai
scăpaţi nici unul decât daţi bătălia şi oricum, vă va surprinde ştiu io cum, ori
cădeţi în luptă cu toţii. Atuncea io m-am făcut şocat, am fost şocat şi am
făcut aşa
– Hua!
Şi atuncea ăla (ofiţerul rus P.T.) zice
- De ce? De ce râzi?
Când m-a întrebat că de ce râd m-am refăcut puţin şi am zis:
- Cum să nu râd că sunt sigur că nu se mai întoarce nici un rus înapoi.
- Ăla a întrebat de ce.
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- Păi, zic, Gligor are, a primit tocmai nu de mult aşa un armament sofisticat
de la nemţi încât distruge orice tancuri şi tot ce vine”59. La această
ameninţare ofiţerul a ordonat că din Pâncota, până unde ajunseseră,
batalioanele ruseşti să se întoarcă înapoi la Arad. “Asta a fost minunea lui
Dumnezeu, că dacă veneau ruşii cădeam toţi în luptă cu ei că erau tancuri
ruseşti venite de la americani”60. “Şi a întors pe ruşi înapoi, continuă
relatarea Cantemir Gligor, şi atunci a trimis un batalion a doua zi de armată
română. Era timpul când nu se mai pleca nici pe front, că front încă era, se
pleca dezertor în pădure, c-am jumătate din batalion a rămas cu armament
cu tot cu noi”61. Prin neobişnuitul său această relatare deschide seria unor
întâmplări cel puţin ciudate legate de personalitatea lui Gligor Cantemir,
care încă de atunci era văzut ca un erou, dar care se pare că avea şi un fel de
aură păzitoare. De fapt el însuşi îşi prezintă propria viaţă ca o predestinare
de a acţiona în slujba apărării patriei, ca un luptător din munţi, arc peste un
secol al lui Avram Iancu.
Destinul de lider care l-a urmărit pe Cantemir Gligor îl aproprie în
acei ani – 1946-1947 – de al doilea personaj important al rezistenţei
anticomuniste locale Ioan Bogdan, fost deputat interbelic şi secretar al lui
Ştefan Cicio-Pop62. Răsturnarea valorilor provocată prin rezultatul alegerilor
din noiembrie 1946, previzibile pentru zona văii Crişului Alb prin incidentul
de la Hălmagiu dintre Ioan Bogdan şi susţinătorii săi şi trimişii comuniştilor
din Arad, camionul cu muncitori de la UTA63, a impus ca după alegeri, cei
care au avut altă opinie să înceapă să fie urmăriţi. În acest fel în zonă se
retrag Cantemir Gligor şi Ioan Bogdan alături de care vine şi tânărul Ioan
Jurcuţa şi are loc un prim incident în casa lui Creţa Pavel din Iosăşel.
Cantemir Gligor relatează: “am fost surprinşi prima oară, când am vrut să
ieşim am fost somaţi de la uşă, din curte. Gazdele unde stăteau erau plecaţi
la munca câmpului. Eram siguri că nu ştie nimeni să vină la voi. Da’ vezi că
tot or ştiut. Şi atuncea am fost somaţi din curte şi ce ne facem, zic:
- Armele, şi să vedem ce-i în stradă! Ne-am uitat la stradă, n-am văzut
nimic, Bogdan zice:
- Sar eu întâi!, el cunoştea locul cel mai bine că era acasă. Când să sară,
aude de la geam:
- Stai!, un alt soldat cu arma. El vine înapoi. Acum ce facem! Acum, zic,
ieşim prin curte peste ăştia, zic către el.
- Rămâi încheietor!
Zice:
- Nu, trec eu întâi!
Atunci, zic, rămân i-o încheietor. Cu noi era unul mai tânăr (Ioan Jurcuţa P.T.). Şi atuncea îi spun lui:
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- Măi, tu unde te duci! Că el ca oricare tânăr era foarte avântat în lupte. Tu
nu te duci că o greşeală în luptă poate să ne coste viaţa pe toţi. Eu trebuie ca
încheietor să apăr spatele, Ioan se duce în faţă. Dar când o ieşit Bogdan cel
dintâi, am rămas admirativ surprins de puterea de luptă. Nu m-am aşteptat să
o aibe Bogdan. Se transformase de tot, parcă era un tigru scăpat atunci…
Când a strigat Stai! , la ei, aşa un răgnet crunt de tot, cum numai în timpul
celor mai grele atacuri de corp la corp se pot întâmpla, când nu te mai lupţi
tu cu mitraliera, numai cu baioneta, jandarmii i-au căzut în genunchi:
- Frate, că-l cunoşteau pe el, frate Bogdane, nu ne omoară!
Vă daţi seama că Bogdan era foarte blând şi i-a întrebat:
- Ce căutaţi voi mă la mine?
- Că nu ştim, că noi nimic?
Zic:
- Întâi descărcaţi armele şi toate cartuşele aici jos.
Dă unul o manta, pune toate cartuşele. După ce i-am dezarmat, îi întreb,
acuma ce vreţi de la noi:
- Numa să ne lăsaţi să scăpăm cu viaţă! Plutonierul zice: Numa să trag un
foc de armă, să am motiv că am tras.
- Ia un cartuş! Relatează Gligor. A luat un cartuş, a tras un foc de armă, apoi
noi am ieşit din fundul grădinii. Am ieşit spre pădure şi după ce am intrat în
pădure am mers înapoi. Seara ne-am pomenit că vine cu mâncare la noi fata
celui care ne-a prins64.
Relatarea acestui incident ilustrează pe lângă personalităţile celor trei
lideri, curajul şi îndrăzneala acestora dar şi atitudinea servilă a
reprezentanţilor autorităţii. Acelaşi eveniment este relatat şi de alţi
intervievaţi. Dărău Igna, din Cil subliniind rolul conducător al lui G. Gligor
şi Ioan Bogdan, arată că ei „stau la Creţa Pavel, Bogdan era neam, pentru că
nepotul lui Bogdan Motorca Rusalim, era ginere la Creţa Pavel”. În relatarea
lui Dărău Igna, tânărul Ioan Jurcuţa „cu şcoală, cu liceul făcut”, s-a retras în
zonă, din faţa Securităţii care-l urmărea din Arad „de la alegerile din 46 şi
avea rude în Cil. Acest tânăr este cel care l-a adus şi pe Dărău Igna în grupul
de la Moară, pentru că încă dinainte, îşi aminteşte povestitorul „Jurcuţa mai
vine în Iosăşel la baciu Creţa Pavel, avea pe Marie nemăritată! Ioan mai
venea pe-acolo de stătea cu fata de vorbă”65. Subliniind că Gligor Cantemir
era mentorul grupului, acesta i-ar fi spus lui Jurcuţa:”Mă tu nu sta cu fata
asta de vorbă , că la urmă să nu se întâmple ceva, că tu tăt nu iei fata asta, că
tu eşti cu şcoală”66 atitudine ce dovedeşte conduita morală ireproşabilă a
acestor participanţi la mişcarea de rezistenţă. În continuare relatarea lui
Dărău Igna îl pune pe Ioan Jurcuţa în prim plan în conflictul cu
reprezentanţii autorităţii: ”Or stat (cei trei Gligor, Bogdan, Jurcuţa – PT)
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până o vinit un şăf de post, un oarecare Ardelean parcă-l chema. Şi Ardelean
ăsta când o vinit, - mâinile sus, nu ştiu ce, Jurcuţa avea două pistoale. Ce
vorbeşti mă? Vrei să nu mai fii pe lume? Când o îndreptat pistoalele, ăsta o
scăpat arma jos. O luat arma:” – Ia vezi, p' aci ţi-e drumul?” şi i-o azvârlit
puşca. I-o spus Jurcuţa, după noi să nu mai vii. Când mai vii după noi nu
mai eşti viu, numa ţapăn”67. Momentul din Iosăşel al grupului GligorBogadan-Jurcuţa este relatat şi de alţii.
Motorca Ilie, scrie în "Memoriile" sale că "în octombrie un activist
de partid l-a luat pe şeful de post de jandarmi care a intrat în curtea lui Creţa
Pavel sub presiunea activistului Şerb Pavel, dar numiţii Bogdan I. "Cantemir
Gligor şi Jurcuţa Ioan erau înarmaţi şi puteau să-l împuşte pe şeful de post
cât şi pe activistul dar nu i-a împuşcat ci unul dintre ei i-a ţinut cu mâinile
sus până s-au retras cei doi, iar de la distanţă i-au ţinut ceilalţi doi până s-a
retras Jurcuţa! După ce au trecut gardul grădinii şi au dispărut cei urmăriţi,
;eful de post a tras două cartuşe semn că a tras după ei. După două zile de la
această ispravă şeful de post a fost pus pe liber pentru că nu i-a prins68.
Motorca Iancu, fratele mai mic a lui Motorca Ilie arată că "erau 3
(grupul menţionat - PT) care se ţineau laolatlă din 1947, stăteau din casă în
casă", iar la Creţa Pavel din Iosăşel îi localizează cronologic astfel:" era
primăvară, da, cam prin luna mai 48". Şi el susţine că " unu ce era la partid,
la Gurahonţ, din Valea Mare, atunci l-a luat pă şăful de post şi s-o dus la
Creţa Pavel, ziua în amiaza mare. Şi atuncea Jurcuţa cred că ar fi vrut să-l
împuşte pe şăfu de post da Bogdan nu l-o lăsat. Şi atuncea or ieşit din casă
toţi trei şi s-o dus încolo pe deal şi săful de post o tras un glonţ în aer ca să
facă uz de armă şi s-o dus înapoi la cela (la activist - PT). de atuncea ei s-or
despărţit unul de latul69.
Faur Mihai, din cătunul Baltele, care a asistat la lupta de la Moară,
îşi aminteşte despre episodul din casa lui Creţa Pavel că i-au descoperit
"agenţii comuniştilor, Halic Pavel, Aurel Bran din Iosăşel, după ce or stat o
trei luni acolo s-o dus şăfu de post, i-or dat ordin să meargă ăştia de la
partid. Tata şi Nuţicu or prins de veste din piaţ de la Gurahonţ, că o fost întro lune, imediat i-or anunţat să-şi ieie catrafusele. Dar ăştia s-or dus şi i-o
găsit"70. Relatarea pe scurt este aceeaşi cu cele prezentate anterior, martorul
susţinând la sfârşit că "atuncea o început urmărirea”71.
Negru Petru din Gurahonţ, unul dintre cei care, după cum susţine
"le-a dat ajutor", cu alimente, bani, fiind birtaş, povesteşte "din auzite", că io depistat unu de la Valea Mare, Şerb Pavel, era sanitar, o fost mare legionar
şi pe timpul comuniştilor s-o scris la comunişti", "S-o dus el să-i prindă ca
să aibă avantaje. S-o dus la casa aceea, el o stat în stradă, Şerb Pavel,
escrocul şefu de post s-o băgat în curte şi i-o pus să vadă de la biserică la
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deal să nu-i lase să fugă, că a fost şi Cantemir şi Bogdan. Şăfu să băgă şi
când o văzut ei pă şăfu că să bagă în ocol (curte - PT) şi o zis către femeie: Unde-i Bogdan, spune-i să iasă afară! - Nu-i aci, a zis femeia. În timpul ăsta
ei s-or pregătit şi din spusă am auzit că or avut şi ceva, nu ştiu cum le
cheamă, că scoteau să facă manifeste. Şi până or luat ei acelea şi ce-or avut
pa colo, înarmaţi amândoi şi când or fost gata de plecare, unu o deschis
geamu: Mâinile sus!, lasă arma jos! Întoaarce-te! Şăfu s-o întors şi s-o uitat
la geam. Atunci o ieşit mai întâi Bogdan pa uşă şi s-o dus prin grădină şi de
acolo o pus şi el pistolul pa el"72. Intervievatul pomeneşte şi el două gloanţe
trase de jamdarm în aer, dar comentează moralist în final: "El o vrut să
avanseze, Şerb, dar vezi, Dumnezeu tăt plăteşte la om. Că de aici n-a mai
avut priză, să mută în Banat, undeva, acolo l-o călcat o maşină şi o murit"73.
În concluzie, se poate spune că din acest moment prezentat mai sus
nucleul rezistenţei locale Gligor - Bogdan - Jurcuţa a fost nevoit să se
despartă, moment petrecut probabil între sfârşitul primăverii 1948 şi
începutul toamnei aceluiaşi an. Aceasta deoarece după incidentul
descoperirii lor de autorităţi era evident că sunt căutaţi insistent de acestea.
Dar, chiar dacă au avut de suferit, mai târziu, cei care I-au cunoscut şi mulţi
care au gândit şi simţit ca ei, au continuat sau au sprijinit acţiunea de
rezistenţă din zonă.
Din amintirile celor care mai sunt se confirmă ceea ce susţinea
Cantemir Gligor înainte de a fi arestat, îndemnându-i:"să intre în alertă şi să
îşi vadă de ce ştia fiecare că au de făcut, să-şi vadă fiecare de ceea ce trebuie
să facă"74.
Cei trei, mai departe sunt menţionaţi pe drumuri diferite. Ioan
Bogdan, fost deputat, apropiat al lui Ştefan Cicio-Pop şi colaborator al lui
Al. Vaida - Voevod, în guvernarea ţărănistă 1931 - 1933 pentru
reglementarea drepturilor moţilor din ţinutul Hălmagiului75, fiu al satului
Iosăşel, după alegerile din 46 şi până în mai - iunie 194876 a stat ascuns în
mai multe case, împreună cu ceilalţi doi "stăteau din casă în casă, să mutau
de ici colo"77 în Iosăşel, dar după contactul cu autorităţile locale, menţionat
mai sus "a trebuit să plece de aici că era foarte căutat, în locurile unde a avut
el posibilităţile să stea deja erau vizate de Securitate (autorităţi - PT) şi îl
urmăreau"78.
"Bogdan a plecat la Sibiu şi o stat ascuns sub duşumeaua din
bucătăria fetei lui Şilăr, bătrânul care o fost unde îi Banca de Credit (din
Gurahonţ - PT) acum şi care o avut o fată măritată la Sibiu"79."Bogdan în
1948, cam prin septembrie a dispărut şi n-a ştiut nimeni cum de a dispărut,
acolo a stat din 48 - 50. Noi am fost maltrataţi, schingiuiţi pentru el, să
spunem unde îi"80. De aici, din Sibiu, se pare, informaţia este neclară, a fost
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arestat mai târziu decât ceilalţi. Dar şi acest moment este povestit ca o
legendă eroică: "El o scăpat - pomeneşte Motorca Iancu - deşi am zis că
capătă 25 de ani de puşcărie. N-o căpătat numa 3 , fiindcă el o făcut 2 sau 3
ani de Facultate de drept şi o ştiut să se apere, adică atunci când o fost în
război în 1944, la 23 august 1944, el s-o dus până la Vârfuri. Era trecut în
rezervă, s-o dus până la Vârfuri în calea ruşilor, o ştiut oare cumva să
vorbească ruseşte şi i-o îndreptat, o vorbit cu un căpitan de artilerie să
asculte comandantul după cum spune el. Şi aşa o fost. O reuşit bine după
comanda lui. El o adus armata sovietică să scăpăm de nemţi. În timpul cât o
fost în judecată, în pledoaria lui o spus şi asta"81. În altă variantă povesteşte
Negru Petru :"când l-or prins, am auzit că l-ar fi prins la Sibiu şi o fost
internat la un spital şi nu l-o prins înarmat şi l-ar fi cunoscut un judecător
sau un procuror de la Timişoara când i-o judecat, şi i-o dat numai doi ani
închisoare, l-o cunoscut înainte de asta"82.
Legat de personalitatea lui Cantemir Gligor vor urma acţiunile din
toamna lui 1948 şi iarna - primăvara lui 1949.
El se retrage după Iosăşel într-o casă la intrarea în satul Cil unde este
arestat într-o noapte de decembrie 1948. "Ei pa Gligor Cantemir şi pa unciu
(Ciucur Ilie - PT) i-o arestat în '48 în decembrie, nu mai ţiu minte când, în
18 sau în 20 decembrie"83. Cu două săptămâni înainte de Bobotează, prima
dată i-o prins pa cei de la Cil"84, îşi aminteşte Oarcea Teodor din Dieci. De
fapt această primă arestare locală conduce la altele în lanţ apoi după
începutul lui 1949. "Organizaţia", de fapt legăturile stabilite de Cantemir
Gligor cad prin arestarea tot a unui localnic stabilit în Arad, Damian Jurcuţa,
tatăl lui Ioan Jurcuţa, care avea legături la Timişoara şi la Bucureşti. Adus în
Cil arestat este împins spre Ciucur Ilie gazda lui C. Gligor care-l „strigă "în
faţa Securităţii. „Jurcuţa Damian era din Cil că era în Arad. Şi el a avut o
organizaţie a Aradului. Gligor Cantemir a avut legături cu ei şi ştiau de el că
unde-i. Or prins pe curierul Mişcării Legionare din Timişoara şi prin
curierul acela l-or prins pă Jurcuţa, şi el a venit la unciu, că şi el ştia că
unciu il ascundea pe Gligor, o vinit cu Securitatea şi unciu nu ş-o dat seama,
n-a mai ştiut el. După ce o rupt o grămadă de bîte de cozi de mătură de
unciu la el în casă, l-a înfăţişat cu Jurcuţa şi n-a mai putut să mintă”85.
„După două săptămâni o vinit după ăştialalţi, care or fost în organizaţie
(legionari dar şi ţărănişti sub influenţa lui C. Gligor – PT)86. Un alt apropiat
al evenimentului – Motorca Ilie – relatează: „Şi Gligor Cantemir a fost
arestat în '48, în decembrie din Cil, cum treceţi podul imediat la dreapta este
o casă cu cindă (terasă – PT) de-a roata. Acolo a fost prins el la unu Ciucur
Ilie. Acesta a fost un om mai bătrân şi o murit la Canal în '53”87. O
prezentare interesantă, în manieră de legendă eroică, despre descoperirea lui
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C. Gligor o face Motorca Iancu :„De Gligor Cantemir am ştiut că l-or găsit
la Cil, într-o casă de acolo. Şi o fost emiţând cu un aparat de emisie –
recepţie pentru străinătate . De acolo or venit (Securitatea - PT) până s-or
apropiat de casa din Cil în întregime. (...) Şi în pod la casa aceea l-or găsit.
Ei or ştiut, tot s-or apropiet, tot s-or apropiet până: no aci îi aparatul ! şi
atunci or pus mâna pe el. Şi pentru aceia i-o dat 25 de ani de puşcărie”88.
De altfel însuşi Cantemir Gligor îşi prezintă arestarea într-o manieră
eroică. Acest moment mai fiind prezentat în istoriografia rezistenţei89 dar şin lucrarea prezentă, în capitolul aplicativ (IV).
La întrebarea :”Puteţi să relataţi arestarea”?90, C. Gligor prezintă
momentul în manieră premonitorie:”Am avut eu un moment şi am simţit că
nu e bine (...) în noaptea asta se vor întâmpla lucruri neplăcute. Am avut
ceea ce nu mi s-a întâmplat niciodată, nici înainte, nici după, toţi muşchii
săreau pe mine. Aşa îmi făceau în aer, tot corpul, credeam că mă dezagreg
tot. Simţind pericolul, poate ca un lider predestinat, pentru a nu lăsa
„organizaţia”92 în derută, el transmite ultimului său interlocutor (un Igna din
Cil, încă neclarificat exact cine – PT.) „ – vezi de dimineaţă ce se întâmplă,
dacă e să fiu arestat sau poate să cad aicea, nu ştiu cum va fi, că-n noaptea
asta va fi”93 transmiţând mai departe mesajul de coordonare. În miez de
noapte la strigătele „gazdei – Ciucur Ilie, care „nu vorbea cum îi era vorba
numa: -Gligore! Hai! ...!, nu ştiu ce şi nu ştiu cum mi-am dat seama ce
este”, „pentru că numai cu el se putea ajunge la mine. Şi ajuns acolo cu
Jurcuţa Damian, tata lui Jurcuţa, care a murit (după rănirea de la Moară –
PT), care era creierul din Arad, căzuse şi atuncea ăla şi-o dat seama şi n-a
mai avut ce face, a venit cu ei la mine”94. În aceste condiţii deschizând uşa sa întâlnit direct cu ofiţerul de Securitate Maier care a încercat de două ori cu
pistolul să-l împuşte dar arma neluând foc decât la o altă încercare, nu în
faţa pieptului lui Cantemir Gligor. În faţa situaţiei când pistolul a funcţionat
în aer nu şi spre ce-l atacat toată trupa de securişti „vreo 20 de oameni acolo,
umpluseră curtea, tot, de plutonieri, sergenţi majori, de Securitate, atunci
angajaţi noi, or văzut ăia toţi, toată treaba asta”95, împreună cu ofiţerul şef al
Securităţii Judeţene Rafila, „care conducea, da păzit, să vadă ce-i”96.
În acest moment cel atacat, ca un adevărat militar, a încercat să rupă
încercuirea, prin a-l trage pe Ciucur Ilie în spatele său: ”Şi atunci vorbeau
altfel. Pentru că în lupte, mai ales cum era asta o grenadă aruncată curăţă
terenul şi pe acolo te poţi duce pe el, două , trei grenade curăţau tot”97. După
care tot el povesteşte, cu un substrat de umanism:”Dumnezeu a dat să fie aşa
că asta distrugea o casă întreagă şi un cartier (un sat – PT) întreg ar fi fost
pus pe moarte acolo, tot”98. de aceea ieşind afară cu pistolul în mână şi
aşteptând „au tras”, toţi, fără să fie rănit, în schimb pe peretele din spatele
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său să-i apară conturul făcut din gloanţe. Fapt care i-a mirat foarte tare pe
toţi „agresorii” care zile la rând ar fi spus apoi – „Să ştiţi că este
Dumnezeu!, că ştiau că io cred în Dumnezeu, că le-am spus: pe mine mă
păzeşte Dumnezeu că altfel nu putea-m să scap cu viaţă”99.
Aceste momente i-au impresionat şi pe şefii Securităţii, Ţeler din
Bucureşti, „care la ora 8 a venit acolo cu avionul”100, Koloman din
Timişoara, şi maiorul Moiş. Ajuns, mai târziu la Securitate, a fost chemat la
colaborare (posibil – PT) de către acel Moiş, „care a condus luptele din
Semenic”101, despre care se impune o cercetare istoriografică mai
amănunţită. Acesta îi spune „- Fiţi atent că vor să vă ucidă!, a căzut cutare şi
a căzut o notă, făcută de mine (Cantemir Gligor –PT) cerută de un camarad
al meu care fusese şef de judeţ, Ion Constantin102, care mai pe urmă n-a mai
recunoscut103.
Aceasta pentru că „luptătorul din munţii”, îl ameninţa-se „Nu-i dau
nici o notă, poate oi cădea şi atunci îi bucluc”, deşi şeful legionarilor pe
judeţul Arad i-ar fi spus:”- Nu va cădea, am mare nevoie de ea, c-o vrea
Bucureştiul. No' (expresie ce poate să-l parafrazeze pe Avram Iancu – PT) şi
atuncea i-am dat nota şi o căzut nota aceea. Conţinea efectivul pe care l-am
avut. Mult conţinea (....). Ei, pe urmă la anchetă n-a ieşit atâta, a ieşit numai
partea Gurahonţului mai mult, că restul zic, n-a fost nimeni, numai s-o pus
aşa din flori, nici pe cei care au fost legionari, numai or fost arestaţi o parte
dintre ei înainte (de a fi anchetat oficial C. Gligor – PT)104. De fapt,
colaboratorii săi după ce au fost arestaţi, au refuzat să răspundă la anchete
până nu a fost adus şi conducătorul lor. El însuşi mărturiseşte:”anume nu
vroiau să se lase judecaţi. Erau trimişi la Tribunalul Militar din Timişoara şi
nu vroiau să răspundă Procuraturii la nimica până nu-l aduceţi pe Gligor că
el este şeful nostru. Ştiau deja că sunt arestat şi că sunt supus la un regim
forte, ca să fiu curăţat”105. Însuşi ofiţerul Moiş, despre care arestatul afirmă
că:”m-a ajutat foarte mult”, ar fi zis:”-Dom,le, îi păcat de dumneavoastră,
sunteţi, aşa m-au poreclit ei şi aşa mi-a rămas în proces numele Avram
Iancu cel Nou”106.
Arestarea liderului a declanşat o amplă acţiune de investigaţii şi
arestări organelor de represiune în zonă, desfăşurate în două momente de
vârf, arestările din „noaptea de Bobotează” a anului 1949 şi operaţiunile de
la moara din Iosăşel.
În primele zile ale anului 1949, Securitatea, relatează majoritatea
martorilor, a căutat să „ridice” pe cei mai apropiaţi colaboratori a-i liderului
ceea ce a făcut ca unii dintre ei să cadă imediat sau să reuşească să se
ascundă, refugiindu-se în păduri ori la, „gazde sigure”, chiar dacă,
majoritatea doar pentru un timp scurt.
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Din investigaţii rezultă că numărul celor căutaţi şi arestaţi a fost
destul de mare, am reuşit până în prezent să adun informaţii mai ample doar
despre câţiva, pe care îi voi prezenta în continuare cât de cât cronologic şi
pe localităţi.
Din cătunul Baltele al Grahonţului, descinderea Securităţii i-a vizat
pe Faur Gheorghe – Ghită şi pe Lupei Ioan – Nuţicu, ambii delegaţi P.N.Ţ.
la alegerile din noiembrie 1946 şi apoi colaboratori apropiaţi ai lui Cantemir
Gligor şi Ioan Bogdan.
Despre arestarea lui Faur Gheorghe, fiul acestuia, Faur Mihai, născut
1931, îşi aminteşte:”În noaptea de 6 ianuarie, în noaptea de Bobotează la
ora 2 or venit peste noi 6 comisari, ne-a somat, tata era dincolo (în camera
alăturată – PT) (....), să băgară în casă 4 şi cotrobăiră păstă tot, să găsască
ceva cărţi sau armament sau ce ştiu io”107. Atunci l-au luat „până la Primărie
să dai o declaraţie”, fără să-l lase măcar să se îmbrace de iarnă deşi era rănit
şi nu era vindecat”108 şi „l-or dus, l-or ridicat şi bun ridicat, n-am ştiut noi o
vreme de el”.
Tot atunci a fost căutat şi Lupei Ioan Nuţicu, acelaşi intervievat
relatează că :”s-or băgat în casă, or făcut pa Mari (soţia celui căutat – PT) să
deschidă uşa şi el o avut mai multe camere şi o putut fugi pe fereastră la
timp spre pădure, soţia afirmând că este plecat la rude la Arad, la care s-ar fi
dus acolo de sărbători, la cumnaţii lui, dar el o plecat, nu l-or mai găsit”109.
Fugarul a rămas apoi alături de grupul de la Moară unde fiind rănit şi arestat
a evadat dintr-un spital din Arad şi reântors apoi în zonă a căzut împuşcat.
Faur Mihai îşi aminteşte că tot atunci au mai fost arestaţi:”Sasu de la
Aciua – azi Avram Iancu, com. Vârfurile, care a dezertat în drum spre Sebiş
şi Miclean din Aciua”, alţii din Revetiş, din Dieci, unu a fost Oarcea, atunci
or fost din Cil”110.
Despre momentul nopţii de Bobotează, 1949 îşi aminteşte şi Darău
Igna din Cil, născut 1920, participant şi el la operaţiunea de la Moară. După
arestarea lui C.Gligor „după două săptămâni o vinit după ăştia alţii, care or
fost în organizaţie. Eram io, unu Ancateu Igna, Lupei Ştefan, Bulzan Pavel,
şi pe ei i-o căutat”111. A aflat de la poştăşiţa satului, care văzuse pe
securistul Haiduc în sat. În noaptea de 5 spre 6 ianuarie au căutat să vină
după mine şi Ancateu Igna – Cioropu şi mai Pătru Covaciu”112, „Toţi trei au
fugit de-acasă. Pătru Covaciu a fugit la frate-su la Holt (satul Pescari – PT)
şi acolo o stat vreo doi ani de zile nu l-o mai găsit nimeni. Ancateu Igna o
avut casa lungă înspre grădină, la mijloc avea o cameră. În partea de către
apus or făcut un zâd şi avea o coborâre prin pod. Nu ştia nimeni că-i camera
numai atât. O vinit Securitatea, de prima dată o făcut percheziţie, o căutat pă
tot locul, nu-i. O întrebat pe tat-su, nu-i, nu ştiu unde-i, o plecat”113. Al
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treilea Darău Igna, cel care relatează, a fugit pe păduri “de Bobotează” sau
ocazional prin grajdurile unor cunoscuţi. De la un anume Ilarie din Rădeşti
primind, pe lângă “o pâine mare şi o secure” şi un îndemn care poate fi
considerat o esenţă a filosofiei rezistenţei:”Igna să nu-ţi fie frică, că mai a
dracului lup ca omul nu există pe faţa pământului. Fiarele sălbatice fug de
om”114. După câteva săptămâni şi el se alipeşte prin Jurcuţa Ioan grupului de
la Moară.
În acelaşi moment, povesteşte Oarcea Teodor din Dieci: “Am ştiut
că prima dată or prins pă cei de la Cil şi după aceia ne-o luat pe noi, drept în
ziua de Sâncion în 1949”115. Primii trei din Dieci, arestaţi la această dată au
fost “frate-meu (Oarcea Pavel, născut 1900 –PT) şi pe Băcanu şi pe unu
Galea. Pe ei îi dusese cu două săptămâni înainte“116 . Asta pentru că cel care
povesteşte, Oarcea Teodor, dormise în acea noapte de arestări la o vecină.
“şi noaptea ei or venit cu o maşină să mă ridice. Eu am văzut lumină, eram
foarte atent şi iuce m-am îmbrăcat şi am ieşit numa în taleci (grădină – PT)
lângă gard şi ei chiar atunci ieşeau de la noi şi se duceau că maşina or lăsato în uliţa mare şi or venit pe jos. Era un şir lung de securişti”, pe care pentru
maltratarea soţiei şi copilului, “din care era numai să iasă sufletul din ei
atâta-i bătuse pe muiere cu patul puştii în piept şi la prunc erau tăce lovite
vârfurile de la degete”, atunci dacă aveam o puşcă, în câţi trecea glonţul pe
toţi îi omoram”117. Dar puşca i-a rămas singură tovarăşă două săptămâni de
refugiu “ la deal între steni după care retras la o cumnată în Lazuri în timpul
nopţii este arestat de miliţianul satului, se pare în urma denunţului unui
cumnat ce-am avut acolo”.
Aceiaşi soartă au avut-o şi un alt grup, cel al lui Dobrei din Revetiş,
despre care cunoscându-i, Oarcea Teodor subliniază “O umblat Securitatea
de multe ori după ei să-i prindă, dar nu i-o putut prinde până or fost
vânduţi”118. Despre acest grup relatările altor martori completează mai multe
informaţii, dar participanţii chemaţi fiind deja dispăruţi, amintirile urmaşilor
au îmbrăcat deja într-o aură neclară evenimentele. Datorită desfăşurări lor
ulterioare voi analiza în continuare evenimentele de la moara din Iosăşel.
Spre a reconstitui cât mai veridic evenimentul voi prezenta
mărturiile grupate pe două categorii, prima a participanţilor direct implicaţi
în acţiune, cu opiniile şi viziunile fiecăreia şi a doua a persoanelor care au
auzit sau au fost în legătură cu participanţii la operaţiune. În structura
evenimentului se pot distinge trei aspecte sau momente care trebuie relevate
în desfăşurare prin opiniile intervievaţilor, una reprezentând etapa
constituirii grupului de la moară, a doua a pregătirii – trădării prezenţei
grupului la moară şi a treia, etapa desfăşurării activităţii Securităţii, riposta
celor ascunşi şi urmările ei pentru cele două categorii de participanţi,
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refugiaţi – participanţi la mişcarea de rezistenţă şi localnici, membrii ai
familiei Motorca şi locuitori din zonă veniţi la moară.
Cel mai apropiat al evenimentului şi încă în viaţă, “gazda” locului,
Motorca Ilie – Ţighertu scrie în amintirile sale despre componenţa grupului
că după arestarea lui C. Gligor Jurcuţa Ioan, Darău Igna “au scăpat şi au
venit şi au stat şi la mine în acea iarnă 1948 – 1949”119, iar ceilalţi căutaţi
spre arestare în “6–I–1949”, Lupei Ioan -Nuţicu din Baltele, Bacoş Pavel –
Păvăleş din Valea Mare, Lazăr Ioan zis Pasărea din Roşia de Revetiş, dar nu
i-au găsit şi pe Luluşa Pavel din Pescari, fost CFR –ist şi nici pe acesta nu lau prins120. Acestora li s-a alăturat Hagea Iulian, zis Leanu din Tălagiu, care
a fost brigadier silvic şi membru de partid comunist”121. “Ei, de două
săptămâni, erau tot aici, că să îmbolnăvise Ioan Jurcuţa şi atunci era Darău
Igna ca să-l îngrijească, o durmit cu el în casă că ceilalţi erau în pod la
grajdi, aveau bunzile lor erau pregătiţi contra frigului”122.
Despre constituirea grupului, Darău Igna din Cil component al
acetuia susţine că venind cu Jurcuţa Ioan la moară şi “dormeam în pod, era
un timp în februarie în care puteam să dorm în pod, da câteodată şi în
casă.”123, timp în care bătrânul proprietar, Motorca Ioan – Ţighertu iar fi zis
că “mai vin ei, mai este Hagea Iulian de la Tălagiu, care o venit după un
timp. Pe Mihai (Faur Mihai, Baltele – PT) “nu l-am băgat cu noi, el era
numai un fel de dute vino”124. Cei doi, Jurcuţa şi Igna, dar Jurcuţa mai ales a
circulat mai intens. În 10 şi 11 grupul se întregeşte. În 10 aprilie Jurcuţa a
plecat la Roşia la Lazăr Ioan”125, timp în care “ venise Hagea şi stătură cu
mine în pod, un băiat clasa întâi din Tălagiu, o fost făcut secretar de partid
(comunist – PT) la el în Tălagiu, decât că el era cel mai bun prieten al lui
Bogdan, dar şi Luluşa Pavel din Holt, (Pescari – PT)126, iar a doua zi, în 11
aprilie 1949, timp în care Jurcuţa “ o ajuns la Revetiş la doi legionari, care
n-or fost arestaţi atunci, până după aceia i-o arestat, la Dobrei127 (din grupul
de la Ciolt – Chisindia – PT) de la care a venit cu cele peste 100 de
manifeste anticomuniste, despre care nu-şi mai aminteşte altcineva, vine
seara şi Lupei Ioan – Nuţicu din Baltele.
Martorul Motorca Iancu, al doilea fiu al morarului Motorca Ioan,
atunci în vîrstă de 17 ani, îşi aminteşte în interviul cu el: “Erau adunaţi
Hagea Iulian era brigadier silvic înainte, atunci era la 30 –35 ani. O
alimentat pe Bogdan Ioan, care era căutat şi atuncea care ştia ceva despre
Bogdan îl aresta Securitatea. Pasăre era ţăran dar el o alimentat pe altcineva,
pă un Dobrei tot din Revetiş. O fost din alt grup, dar o venit aci, s-a despărţit
de aceia, de grupul care a fost la Chisindia, a lui Dobrei. Era cam de 45 – 50
de ani. Luluşa era tot aşa de 50 de ani. El era CFR-ist. Jurcuţa o fost om care
o terminat liceul la Arad (....) avea 25 – 28 ani, Darău Igna era în jur de 35
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ani, Lupei Nuţicu iară avea 50 de ani. Ei nu stăteu tot timpul împreună.
Numai când să adunau, punctul de întâlnire era la Moară. În altă parte nu
ştiu să fi avut punct de întâlnire”129.
Componenţa grupului cu cei şase membrii o confirmă şi Faur Mihai
din Baltele care la acea dată avea şi el 17 ani şi care în seara de 11 Aprilie
ajunsese la moară ca să avertizeze pe Nuţicu de pericolul trădării130. Se
poate spune deci că grupul celor şase de la moara din Iosăşel s-a format
treptat, ca urmare a căutărilor Securităţii dar şi ca urmare a contactelor şi
coordonării realizate de liderul zonei C. Gligor şi de colaboratorul său
apropiat, tânărul Ioan Jurcuţa. Organizaţia fiind liantul mental al fiecăruia
dintre participanţi. Chiar dacă n-au stat o perioadă îndelungată împreună, au
venit şi-au plecat fiecare în funcţie de propriile situaţii în preajma perioadei
10 – 12 aprilie 1949, cei şase ascunşi la moară, familia morarului Motorca
Ioan – Ţighertu şi alţi colaboratori deja formau un nucleu cu idealuri, visuri
comune, care aşteptau un semnal, aveau ceva armament, dar, ce e mai grav
care a dus la alertarea autorităţilor locale şi a Securităţii şi la descoperirea
lor prin trădare, aspect pe care îl subliniază toţi martorii cu numeroase
nuanţe. Descoperirea şi trădarea, nedemonstrabile perfect datorită lipsei
unor dovezi concrete, trădătorii rămânând de regulă acoperiţi de beneficiarii
trădării a fost simţită din ziua anterioară descinderii Securităţii, dar, printr-o
ezitare inexplicabilă, cei şase au fost totuşi incercuiţi, fiind constrânşi la
luptă descisă.
Primele bănuieli apar din duminica de 10 aprilie pentru Darău Igna
care susţine:”atâta o fost greşeala lui baci Ioan (bătrânul morar – PT)”131,
care deja se agita cu întrunirea grupului, vine Hagea Iulian, invitat, la fel
Darău Igna primeşte de la Creţa Pavel şi Ţighertu o „puşcă mitralieră şi vreo
cincisprezece cartuşe” (posibil tipul armei este exagerat – alţii povestesc
despre o puşcă obişnuită – PT), după care gazda, baci Ioan „ îl cheamă pe
Igna, să mergă înarmaţi „ la vecinii din sus de el, la Simion, „la care acesta
răspunde:
„ - Baci Ioane, nu mă duc!
-De ce?
- Dumneata ştii ce înseamnă asta?, înseamnă să ne descoperim pe noi, că io
îs la dumneata şi îs înarmat. Garantat că comuniştii îs ori dincoace, ori
dincolo, în pădure, numa valea îi. Şi au să ne observe şi pe dumneata or să te
spună să spui tot”. Previziune care se confirmă pentru că ziua următoare
„luni în 11 baci Ioan, s-o dus cu nişte purcei la piaţă la Gurahonţ şi la
întoarcere afirmă „tătă ziua m-o urmărit Haiduc de la Răstoci, şăfu
Securităţii”132. Încrederea prea mare în cunoscuţi i-o reproşează Darău Igna,
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garzdei şi anterior, „cu două zile înainte când săpam în grădină şi trecea pe –
acolo, un cetăţean:
“-Baci Ioane, asta nu-i comunist ?
Comunist o fost, l-or trimis numa informator”133.
- Nu, zice baci Ioan, nu-i comunist.
Neliniştea pericolului îi este sesizată şi de camaradul apropiat Ioan
Jurcuţa care-l îmbărbătează:”-Ei, zice (Ioan Jurcuţa – PT), lasă că baci Ioan,
îi om cun trebuie”134. Ceea ce nu-l linişteşte, mai ales după ce în seara de 11
spre 12 aprilie apare în timp ce “noi asculatm la radio”, un alt posibil
informator din Tălagiu, cunoscut al lui Hagea Iulian, pe care gazda îl duce la
cel căutat, deşi, Darău Igna, dar şi ceilalţi martori confirmă, arată că-i “mare
comunist”135, deoarece avea un fiu angajat în “slujba ruşilor”, iar în urma
celui venit la moară, Darău a observat “că, or trecut doi cetăţeni care erau
îmbrăcaţi în haine negre, n-or dat nici bună sara, nimic. Or trecut pe drum
către moară şi or luat-o, s-or fi dus până undeva şi or întors înapoi”136.
Lipsa de precauţie i-o reproşează tatălui şi Motorca Ilie în propriile
memorii:”Tata s-a înconjurat de aşa zişi prieteni de.ai lui care mereu îl
întrebau fel şi fel de probleme că ce se va întâmpla cu situaţia politică”137.
Unul dintre ei „prieten din copilărie”l-a făcut să-i spună că are „în casă şase
persoane care sunt fugiţi, dar vor pleca într-o direcţie necunoscută în ziua
următoare, adică pe 12 aprile”138. După ce arată şi el că tatăl său a fost
urmărit în piaţa de la Gurahonţ de securistul Haiduc „ca să-i trădeze, dar tata
nici n-o vrut să audă de aşa ceva”139.
Despre invitaţia trădării cu o zi înainte aminteşte şi Faur Mihai care
prezent, luni 11 aprilie la piaţa din Gurahonţ „observase ceva şi prinsese
ceva că iar fi descoperit cineva”.
O rudă din Iosaş (văru Ghiţă Ancaşu) l-ar fi avertizat de trădare pe
bătrânul Ţighertu care la rândul său la trimis pe cel care povesteşte (Faur
Mihai – PT), fecior tânăr fiind şi mai greu de bănuit deşi mărturiseşte că
„mergeam şi atuncea de le-am dus clisă şi pită şi ţigări, paici păstă deal, am
mărs sara şi-i spusăi lui Nuţicu”140, averizându-l de trădarea unuia din Valea
Mare şi al altuia din Tălagiu, sprijinitori ai lui Ioan Bigdan.
Mai multe amănunte relatează Ilie Motorca scoţând în evidenţă două
personaje clare:”Bacoş Pavel – Covaciu de la Valea Mare şi Herbei Gligor
din Tălagiu, fiecare, paralel sau cel puţin aparent fără colaborare între
ei,reuşind să afle aşezarea şi componeţa grupului şi să transmită imediat
informaţia. Îmbinând memoriile manuscrise cu interviul dat de Motorca Ilie,
al cărui talent de povestitor şi analist iese în evidenţă se poate reconstrui o
opinie despre filmul serii de 11 aprilie 1949 din preajma grupului de la
moară. După incidentele de ziua de la piaţa din Gurahonţ, îşi aminteşte Ilie
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Motorca „Acest prieten al lui tata (Bacoş Pavel – PT) l-a rugat pe tata să mă
lase pe mine seara cu căruţa să-l duc la gară la Gurahonţ pe el şi mai un
prieten de-al lui, Bocu Petru din Arad, care i-a făcut o vizită,141 ”de unde să
ştiu că-i mare comunist din Arad, care o fost în legătură cu Securiatea!”142.
Pe cei doi îi aude povestind în drum spre gară, în căruţă, ceea ce-l
face să-i urmărescă în gară la Gurahonţ:”El să băgă în biroul de mişcare: Alo, la telefon, puteţi veni sunt toţi şase la un loc”. Aici când auzii de saşe
atunci ştiui care-i mişcarea”143.
Preţul vânzării pentru prietenul Bacoş Pavel a fost:”l-or arestat şi pe
el, după o spătămână îi dete drumu. Atunci o venit el acasă şi şi-o cumpărat
căldare de vinars (cazan de fiert ţiuca – PT)”144.
În timp ce ajunge acasă spre 12 noaptea şi-i avertizează de cele
întâmplate la gară, Motorca Ilie îşi aminteşte că în timp ce discutau cei şase
„a venit şi tata şi i-o spus lui Leanu (Hagea – PT) că îl caută cel ce îl
alimenta pe el”145, Herbei Gligor din Aciuţa, despre care Darău Igna zisese
că-i mare comunist. Folosind un nume conspirativ acesta este primit să
vorbească cu fugarul ca să-l primească şi pe el înre ei. „O vorbit cu Leanu şi
ăsta s-o dus şi o dat telefon la Securitate”, fapt pentru care răsplată a trădării
„feciorul lui n-o mai mers la facultate la Timişoara, la Politehnică, numai
direct la Moscova”146.
În concluzie, deşi avertizaţi, trădarea fiind evidentă, cei şase au
hotărât să rămână la moară până în zori, fapt care s-a dovedit fatal pentru ei
deoarece înainte de a se face ziuă atacul forţelor Securităţii împreună cu
colaboratorii ei locali s-a declanşat, înconjurându-i, fără nici o şansă de a
fugi. Relatarea acestui episod îl fac toţi cei intervievaţi, paticipanţi direct sau
din auzite. Pe măsură ce se îndepărtează de miezul evenimentului,
povestitorii îl prezintă ca o acţiune de luptă cu aspecte eroice din partea
celor înconjuraţi.
Acţiune începe în jurul orei "430"147 sau "5 – 530 cam aşa”148, „pă la
149
ora 5” şi „o durat până în jurul orei 930”150 moment în care în gospodăria
Motorca „era în activitate moara, presa de ulei şi cazanul de fiert ţuică”151.
Fiul cel mic rămâne spre dimineaţă să coordoneze activitatea la îndemnul
tatălui, fiind primul care observă persoane suspecte :”Ai tu grijă de moară şi
de cazanul de fiert ţuică. La cazan iacă îi cuscru Costangin şi la moară
urmează unu care doarme în tortău la grajd (loc de depozitat fânul în grajd –
PT) de la Almaş”. După cel scoală pentru a băga în coş pe cel din grajd timp
în care se mijiea de ziuă, sau era chiar ziuă bine, dar se vedea mai bine decât
noaptea”, cel din Almaş, îi spune „ suspect oarecum:- Mă, zice, vezi că
trecură pe calea pe la cocină, doi civili, dar amândoi aveau arme şi să uitară
lung câta noi”, după care mergând la uşa din spatele de la moară Motorca
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Iancu, deschizând-o „numa puţin” îi vede „pe aceia că erau pe lângă dolma
de la iaz, la canalul morii, cum stăteau în nişte boscheţi şi unu înainta, dar şi
înainta şi să tupilea. Când văd asta ştiui că ce îi, că pe cine caută. Şi mă duc
la taică-meu şi-i spun 152.
În acest moment relatările despre cum erau aşezaţi cei şase sunt
oarecum nelimpezi: ”în pod la grajd erau doi din ăştia şase şi ceilalţi patru
erau într-o cameră” – îşi aminteşte Motorca Iancu „repartizarea confirmată
şi de Darău Igna care susţine că în pod erau Hagea Iulian cu Luluşa, iar în
casă ceilalţi patru: Jurcuţa, Darău, Lupei şi Lazăr Ioan. Motorca Ilie scrie în
memoriile sale că în casă erau numai 3 din 6”153, opinie pe care o susţine şi
Faur Mihai, rămas peste noapte la moară: „Io cu Hagea şi cu Nuţicu am
dormit în pod (la grajd – PT). Mai era un Luluşa de la Pescari în pod, ceilalţi
or fost în casă în sobă (cameră – PT) de către drum. O fost Jurcuţa şi cu
Darău de la Cil şi unu de la Roşia”154, ceea ce confirmă şi Motorca Ilie în
interviu:” o fost în podu grajdului Leanu, Luluşa, Nuţicu”155. Indiferent în
ce poziţie se aflau cei şase au intrat imediat în alertă, deoarece gazda,
Motorca Ioan deja „aşa cum era, în izmene şi cămaşă, a ieşit afară din moară
să vadă cine este, a şi fost somat şi pus cu burta la pământ şi întrebat cine
este în casă”156. Şi din momentul acela să declanşă trasul cu arme, poate să
fi fost în jur de 20 de securişti, tăţi îmbrăcaţi civili”157. Tânărul Motorca
Iancu îi avertizează imediat pe cei din casă: ”Salvaţi-vă iute că suntem
atacaţi!158. După care, povesteşte Darău Igna:”numa că nu mi-am dat
palme, decât am pus mâna stângă în cap”, atunci „saltă Nuţicu, ia puşca lui
ZB deschide fereastra în dos şi în timpul acela, de după digul de la pescărie
trage unu, trage şi Nuţicu, când trasă a doua oară sparsă o icoană. Noi am
deschis uşa şi ieşirăm în moară, eu înainte cu Lupei. În timpul acela ies
Lupei şi cu Jurcuţa pe coridorul care era dinspre roată. Când o deschis uşa
acolo era un plutonier major, Lupei când îi văzu trasă cu arma. Cela de
acolo o ripostat şi îl lovi prin umăr. Dar n-o tras plutonierul major c-o tras
şoferul Securtăţii. În timpul acela Jurcuţa o zis către Lupei Ioan (probabil
Lazăr Ioan – PT), dându-i o grenadă – Ia azvârle-o !şi o fost furios şi
grenada n-o ajuns până în drept cu uşa de la moara de ulei. În timpul ăsta îl
puşcă pa Jurcuţa, încpe să ziere. Noi eram jos în moară. Zice Jurcuţa: Predaţi-vă! M-am predat eu, după mine o fugit Luluşa din pod şi o rămas
numai Hagea în pod. Mă predau eu, să predă şi Luluşa şi Lupei (Lazăr I. –
PT). Predaţi la îndemnul lui Jurcuţa, subliniind însă că au încercat să
reziste cei trei sunt duşi după dig şi legaţi nu înainte însă, continuă Darău
Igna, de a fi constrânşi să spună unde sunt armele „pe mine mă bătură cu
băţu numa în cap să spun că ce-am făcut cu arma, cu puşca mitralieră
rusească”, până când este nevoit să recunoască faptul că a fost ascunsă de
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Ilie care „ o scoasă de unde-o pus-o şi le-o dete”. Mai departe Darău
relatează fapta vitejească a lui Hagea Iulian care şi el i-a îndemnat să se
predea în timp ce acesta a refuzat categoric să se lase prins „Hagea mi-o
spus cu vreo trei zile înainte – Pă mine şi dacă viu să mă aresteze, nu mă
predau mă împuşcă dar nu mă predau. Voi nu ştiţi ce bătaie am căpătat io la
Securitate să spun că unde îi domn Bogdan. Şi când mă arestează acuma pă
mine mă omoară în bătaie. În fapt, inclusiv la somaţia securistului Haiduc,
îşi aminteşte Darău, Hagea îi răspunde – Nu mă predau în mâna ta. În
mâinile tale eu nu mă predau că i-os român nu-s ticălos ca tine. Ăsta i-o fost
cuvântu din urmă”158.
O altă relatare a altui martor ocular, Faur Mihai prezintă unele
nuanţe, fiind în podul grajdului: ”Aud odată prin somn :-Ieşiţi afară toată
lumea din casă cu mâinile sus. Şi începu să tragă cu automatu drept în uşă la
moară. Atunci toată lumea s-o adăpostit. Hagea să ridică spăriet cumva şi se
uită printre dosce (scânduri – PT) ce-s la capătul grajdului, văzându-l pe cel
care puşca şi striga. Atuncea scoase grenada din raniţă şi scoase cuiul de la
ea, mă uitai unde dete cu ea, drept între picioare i-o ţâpă (celui care trăgea –
PT). Şi atunci sării din pod în grajd, lângă unu de la Almaş care dormea în
iesle. Acesta să uită la mine spariet cum să ieşim afară că dincolo vâjâiau
gloanţele”159.
Relatările cele mai nuanţate le au însă fraţii Motorca, Ilie şi Iancu,
primul prin manuscrisul său intrând deja în atenţia altor analişti ai mişcării
de rezistenţă. În continuare voi încerca prezentarea celor două relatări cât se
poate de fidel, chiar dacă se repetă unele aspecte de la unul la celălalt,
intervenind doar pentru păstrarea coerenţei relatării, pentru că aceste
mărturii pot să fie ele însele o filă de document istoric.
Prima, cea a lui Motorca Iancu, fiul ce tânăr apare mai puţin
pătimaşă, fără a fi implicat evident ca atitudine politică direct exprimată.
După ce a ieşit la presa de ulei, Motorca Iancu,” l-am văzut pe taicămeu cu mâinile sus” când se declanşaseră împuşcăturile „Unu era urcat pe
dolmă la pescărie şi am văzut cum zboară ieşticile (bucăţi de lemn –PT) de
la butucul de tăiat lemne. Atunci trăgeu din toate părţile. Ştiţi că ziua se
vede din casă afară, dar din afară în casă nu se vede şi ca să nu tragă
nimenea după ei or tras la ferestre. Toate geamurile erau sparte. Şi atuncea
s-a auzit o bubuitură tare. Hagea Iulian care era îm podul grajdului, o văzut
un locotenent, locotenentul Maier, între capătul grajdului şi gard, la o
distanţă de vreun metru, acolo o dat cu grenada, una ofensivă, care nu face
mare distrugere. Dar totuşi pă ăsta l-o rănit într-un picior. Şi atuncea s-o
liniştit treaba cu trasu. Taică-meu venise prin grădină şi striga pe noi şi pe
oamenii de la moară să ieşim afară că nu ne vor face nimeni nimica. Aşa i-or
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pus securiştii. Întradevăr aşa o fost, i-o dus pă toţi oamenii de la moară după
dolmă la pescărie.
Între timp Jurcuţa Ioan s-o dus tăt la uşa aceea în dosul morii, o
deschis-o în lături cu revolverul să tragă. Aceia când or văzut, când o tras un
cartuş dum – dum, care o explodat la el în stomac. Dar n-o murit atunci până
după amiază. Atuncea Lupei Ioan zis Nuţicu o ieşit prin alt loc, pe uşa care-i
la roata morii şi o intrat în canal, o coborât cu arma în aşteptare. A observat
după un copac şi o vrut să tragă să-l omoară pe unu, dar alt securist ce l-o
avut în spate l-o văzut că pune arma la ochi o tras şi l-o lovit pe Nuţicu în
spate şi o atins plămânii. Eu atuncea am ieşit din moară şi fiind mai tinerel
m-or luat oarecum ostatic să execut ceea ce-mi spun ei. M-or trimis să-i
spun lui Hagea să sară jos din pod. Era sângur, coborâseră Luluşa Pavel şi
Faur Mihai de la Baltele. Hagea Iulian i-o avertizat, în auzul tuturor şi pa
frate-meu şi pa taică-meu să nu mai urce în pod că-i puşcă. Securiştii dădură
şi cu pietre pe ciripă (ţiglă – PT) doar îl sperie cumva. Dar nicidecum el n-o
cedat. Şi atuncea m-or trimis să dau foc la o pagină de paie şi la o căpiţă de
tulei (tulpini de porumb – PT) şi nici acum n-o cedat. Atunci o zis unul către
mine:- Ia benzina aci şi chibritul să te duci să dai foc la grajd. Dar între timp
oamenii strigară că au animale în grajd. Şi toţi or mers şi or dat drumul la
animale şi le-or trecut peste vale. Şi era un timp frumos, senin, nici vânt nu
era. Securiştii erau peste tot. Toţi eram prinşi dintre partizani, numai cel din
pod nu, de aceea nu mai avea nici o teamă. Doar acela cât îi vedea cât ataca.
O tras după doi inşi aicea câta pod la vale. Atunci am luat benzina şi am dat
foc la grajd, am privit cum focul o ajuns până sus, că în pod erau două căpiţe
de trifoi, am auzit cum iese o rafală de pistol automat prin ţiglă şi atunci am
zis, acuma s-o împuşcat. Numai că nu ne puteam apropia că o zis
Securitatea că poate există grenăzi şi ne-or putea lovi, aşa că o ars în linişte.
Se ridicaseră flăcări de aproape 50 de metri. După ce s-or oprit gloanţele de
a mai puşca atunci or venit toţi cu găleţile să stingem grajdul. N-o mai fost
nici o ţiglă întreagă, nici o bucată de lemn, după o săptămână încă mai ieşia
fum din grajd"160.
Amintirile lui Motorca Ilie, ca participant dar şi ca victimă a cinci
ani de închisori şi muncă forţată comunistă sunt mai literare dar şi mai
emoţionale prin suferinţa şi combativitatea care răzbate din ele.
"Din cauză că mergea moara noi nu-l auzeam pe tata strigând să
ieşim afară să ne predăm şi din cauza puşcăturilor de afară. Într-un târziu cei
trei din casă l-au auzit strigând să ieşim afară să ne predăm cu Ilie, cu Iancu.
Jurcuţa Ioan a ieşit înaintea mea din casă şi uşa de la moară care
dădea spre curte şi grajd era deschisă şi Jurcuţa în timp ce a închis-o, l-a şi
împuşcat în burtă lt. Maier din colţul grajdului. Jurcuţa o mai mers mai cinci
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paşi şi să prăbuşi pe nişte saci în moară, cântându-să în dureri groaznice de
burtă. L-am luat în braţe şi l-am pus în pat.
Am ieşit afară din moară şi m-am predat imediat, am fost întrebat
câţi sunt în moară. Le-am răspuns că numai trei: Darău Igna din Cil, Lazăr
Ioan (Pasărea) din Roşia şi Jurcuţa Ioan care era rănit pe pat. În timp ce am
ieşit am auzit la grajd o bubuitură puternică, care o fost o grenadă ofensivă
pe care o aruncat-o Leanu lui Maier înainte rănindu-l grav"161.
Între timp Luluşa şi Nuţicu au coborât din pod în moară. Nuţicu,
când o văzut că ce-i povestea, o deschis uşa de la iaz şi o sărit pă lângă roata
de apă şi peretele casei. O venit pe iaz în jos cu puşca la ochi, dar era un
interval între case unde o stat securistu' şi el nu l-o văzut. Nuţicu o venit
exact în gheara lui. Dar şi securiştii o tras rău că o tras în umăr, era sfârtecat
umărul şi o picat acolo în dunga iazului. N-am ştiut de el, fiind scos din
luptă definitiv. Luluşa o fost băgat în lada de grâu
Locotenetul Haiduc, o fost din Răstoci de origine, zice: - Scoate-i
afară şi predă-i. Scosă-i afară pe Igna, pă Pasărea (Lazăr Ioan -PT). Igna
avea o puşcă de aceea rusească cu zece cartuşe unde drac să o ascund?
Ştiam că îi canalul care vine de la pescărie, am ridicat o piatră de aceea, am
pus puşca acolo şi am pus piatra peste ea şi o stat acolo până când am venit
din puşcărie. I-am predat pe ăştia doi şi atuncea veni Haiduc în casă cu încă
unu Victor. Jurcuţa era pe pat. Nu ştiam dacă era pistolul la el sau nu. El să
văita"162. "Am deschis fereastra care dădea spre grajd şi Haiduc a început să
strige pe Leanu să se predea că nu-i face nimic şi va scăpa uşor. Dar Leanu
le-a răspuns că el nu se predă lui şi la ceilalţi care sunt cu el pentru că ei
vroiau să distrugă pă adevăraţii români care au luptat pentru ţară şi nu se vor
da în lături, ci vor lupta mai departe. Atunci cei doi securişti m-or trimis
afară să dau foc grajdului. Eu le-am spus că-i dau foc dar să mă lase să scot
vitele afară din grajd şi m-au lăsat. După ce le-am scos, m-am întors în grajd
unde era o uşă spre pod, şi am strigat pe Leanu dorindu-i ultimul salut
camaradesc, că ştiam că nu se va preda, murind ca un erou care are meritul
de a rămâne trecut în istorie. El mi-a răspuns: - Ilie eu voi muri astăzi, iar tu
vei scăpa să spui la toată lumea cum am murit şi pentru ce am murit.
Am ieşit din grajd afară şi am dat pe cai, pe vitele ce le aveam să le
trec valea, iar acolo l-am văzut pe Lupei Ioan zăcând la pământ şi cântânduse în dureri într-o baltă de sânge. După ce am dat pe animale atunci am
văzut ieşind fum din grajd, dându-mi seama că cineva i-a dat foc forţat de ei.
După ce flăcările au cuprins acoperişul, am auzit o scurtă rafală de 2 - 3
cartuşe iar după aceea nu s-a mai auzit decât explozia cartuşelor care le-au
avut asupra lor.
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Luluşa Pavel s-a predat el singur, a ieşit din moară fără să ştiu de el
că este acolo dar o lăsat puşca mitralieră în podul grajdului. În timp ce ardea
grajdul a venit un avion care era al Securităţii din Timişoara, a făcut câteva
raiduri şi s-a întors înapoi163.
Finalul conflictului este descris de aproape toţi participanţii în mod
tragic :"Când era grajdul aproape terminat cu arsul a venit Rafila,
comandantul Securităţii din Arad, şi asistat până eu cu fratele meu şi mai un
cetăţean din Almaş au scos cadavrul neînsufleţit al lui Leanu din foc şi a
identificat cum s-a împuşcat". Erau arse picioarele de la jumătatea
genunchilor în jos la fel şi mâinile cum a ţinut pistolul mitralieră. Acest
tiran Rafila i-a adresat înjurături şi ne-o spus să-l ducem cu ce putem la
groapă. "Şi l-am băgat într-o copaie, troacă de spălat mai mare şi am bătut
nişte scânduri şi l-am dus la cimitir aci la Iosăşel. Nici în ziua de astăzi nu
ştiu unde-i. Şi cine o ştiut o murit"165.
Venind din Arad, comandantul Rafila a dirijat şi aici arestarea
luptătorilor, urcându-i în două camioane, în unul pe securistul rănit şi pe
Jurcuţa, şi în celălalt "ne-o urcat, povesteşte Darău Igna, legaţi laolaltă pă
mine şi pe Pasărea, pă Nuţicu numai cu cărtuşele la spate şi Luluşa la fel, şi
pe baci Ioan nu l-or legat nicicum166. După aceea "tiranul Rafila o oprit
camionul o urcat sus o luat pistolul şi o dat cu ţeava în cap şi la tata şi la
Luluşa zicând şi înjurând că ei sunt aceia ce au otrăvit valea Crişului să
lupte contra comunismului"167, "voi împreună cu Bogdanul vost"168.
Evoluţia acestui grup de la moară, după arestarea sa nu se încheie în
totalitate. Unii dintre participanţi au mai fost implicaţi şi în alte momente
ulterioare. Dacă tânărul Jurcuţa, rănit în burtă a murit până seara sau a doua
zi în Arad, Lupei Ioan (Nuţicu) a reuşit să evadeze, deşi rănit într-o manieră
neaşteptată şi să revină la situaţia de "partizan". La fel , Motorca Ilie, lăsat
în libertate acasă, după ziua de 12 aprilie, deşi "io îi vedeam că vor să facă
din mine informator dar asta n-am acceptat"169. Fiind apoi urmărit şi
constrâns să conrtibuie la descoperirea altui grup de rezistenţă din zona
Beiuş, satul Călugări.
Despre Lupei Ioan (Nuţicu) povesteşte Faur Mihai care deşi tânăr pe
vremea aceea se arăta ca foarte apropiat al acţiunilor de rezistenţă,
cunoscând informaţii în legătură cu legăturile între grupuri. Despre fuga din
spital a lui Lupei Ioan relatează:"El o fost rănit şi transferat de la Spitalul
Judeţean la Spitalul T.B.C. că s-o fost muşcând singur în gură ca să scuipe
sânge. Atuncea ei or zis că are T.B.C. El o ştiut că o avut pe cineva care o
pregătit tot, haine, că o fugit de acolo îmbrăcat în doamnă. O fost acolo cu
pază, dar miliţianul n-o stat tot timpul, o mai ieşit afară şi atunci o ieşit la o
capelă pentru rugăciune în curtea spitalului şi o avut tot pus la dispoziţie.
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Adică o ştiut şi directorul spitalului că altfel n-o putut să plece. O mers la
gară, s-o suit pă tren în doamnă o venit până acasă, noaptea. Asta o fost în
16 august"170.
Dar contactele cu mişcarea de rezistenţă relatate de povestitor sunt
anterioare, din anii '47-'48 când "tata (Faur Gheorghe - arestat în 6 ianuarie
1948) cunoştea în amănunt lucrurile. Că aci la noi în casă s-or întâlnit un
ofiţer de la Ineu şi cu ăsta de la Câmpeni, comandantul batalionului 12
vânători munte. Ei or vrut să aibă legături, în '47. Aici în soba (camera - PT)
asta s-or întâlnit. Pe mine nu m-or lăsat să intru, ştiu c-o venit şi şăfu de la
gară şi directorul Băncii din Gurahonţ. Or discutat şi până în ziuă or
plecat"171.
În august 1949, Lupei Ioan reia contactele cu acest grup şi Faur
Mihai "i-o alimentat cât o putut. Dar or fost şi din Răstoci care or dat
mâncare. Eu le duceam ţigări, pită, clisă, conserve, ce-or dat alţii din
Gurahonţ. Că Nuţicu vorbea cu mine şi în sprecial îmi spunea că ce să le
duc. Nu mă întâlneam cu ei. Le băgam în traistă şi le puneam într-o creangă
la un lemn, cum îmi spuneau, pe care era făcută o lovitură sau două de
secure"172. Într-un moment ploios de sfârşit de august 1949, aducându-le un
" pui tăiat" numai să-l gătească la "lampa cu petrol", într-o peşteră pe malul
stâng al Crişului Alb, Faur Mihai prezintă comportamentul grupului pe
lângă Nuţicu, "o fost Sasu de la Aciua (Avram Iancu - com.Vârfurile - PT).
O fost doi colonei unu o fost comandantul batalionului de munte de la
Câmpeni, Teodorescu zicea către el, celălalt nu mai ştiu cum îl cheamă. Cu
Teodorescu ăsta am vorbit, era un om mai mic dar energic. Ei spuneau că au
să deie o lovitură şi o să scăpăm de comunişti. Or avut ei legături cu unitatea
de la Ineu şi de la Câmpeni o venit o căruţă cu un moţ şi a dus alimente şi ce
trebuie, haine, bocanci pentru ei. O stat la noi o zi şi o noapte. Ce-o lăsat aci
o lăsat ca să le duc eu"173. Dar atunci am fost văzuţi de alţi doi localnici care
imediat au anunţat Miliţia. Văzând că au fost descoperiţi, Nuţicu o avertizat
grupul că a fost alarmată tătă Securitatea şi Miliţia. O 20 - 30 de miliţieni
imediat or fost cu maşina aici şi or plecat să caute după ei. Ăştia fugarii,
Nuţicu i-o condus, or trecut peste deal în Valea Rea. Or avut la ei puşcă
mitralieră, armament. Şi or zis că încadrează strâmtura, cum vii de la
Gurahonţ şi îi atacă la strâmtură şi-i măcelăresc pe toţi. Nuţicu o zis: - nu
putem face treaba asta că punem oamenii din sat în pericol"174, relatează
Faur Mihai, subliniind altruismul celor din grup.
Intervievatul arată apoi că grupul s-a destrămat, „cei doi colonei or
plecat noaptea de la gară de la Aciuţa, nu i-am mai văzut, nici nu ştiu ce s-o
mai ales de ei. Iar Nuţicu, toamna s-a dus la Rădeşti la un cumnat de-a lui şi
acolo l-or prins. O scăpat de-acasă dar l-or puşcat acolo pe hotar”175.
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În relatarea sa, povestitorul sus-menţionat insistă asupra vastităţii
legăturilor între participanţi, chiar dacă ele apar destul de neclare.”Acest
Tocoianu de la Călugări avea legături cu ăia de la Beiuş. O fost o reţea, că o
fost până la Abrud, la Câmpeni. Că îl auzeam pa Nuţicu vorbind de Uţă şi
Spiru Blănaru din Caraş 176.
Despre întâlnirile cu grupul din zona Beiuş relatează şi Darău Igna o
întâlnire care precede evenimentele din 12 aprilie de la moară, pregătite
printr-o mesageră „ o fată care o fost slujnică la baci Ioan, din Bihor”.
Bătrânul spunând că „ este în Bihor un maior fugit Ardelean, nu-mi aduc
aminte (Motorca Ilie îl numeşte Popescu – PT) şi într-o seară ne trezim că
Ilie zice: -Hai cu mine Igna să facem o întâlnire cu cei din Bihor. Ne-am dus
până în Zimbru şi la marginea satului ne-am întâlnit cu maioru şi cu unu
Ancaş Blagu Traian din Izbuc. (Motorca Ilie zice că era din Călugări – PT)
Ăsta o fost om bogat, o făcut comerţ, la el o sta maioru şi la unu Tocoianu.
Am vorbit cu maioru, i-am spus că ce avem de gând, o organizaţie contre
comuniştilor177.
După arestările de la moară, legătura cu grupul de la Beiuş a
continuat. Cei de acolo intersându-se de evenimentele petrecute şi de armele
rămase. Ceea ce duce însă şi la arestarea lui Motorca Ilie.
Fratele mai mic, Motorca Iancu, relatează că „ ne mai rămaseră de la
percheziţie două arme, o puşcă ZB şi un pistol ORIŢA”, dar „ era alt grup
de partizani la Călugări şi o femeie care o fost servitoare la noi, Mărioara o
chema, care avea soră la Cil, s-o întâlnit cu partizanii aceia şi i-am zis să
vină pe la Ilie, la frate-meu cu o scrisoare în care îi cer să spună ce o fost.
Frate meu să pune şi scrie o scrisoare în care scrie şi să vină cumva după
arme. Dar Mărioara s-o dus înainte la Cil şi s-o certat cu soră-sa şi de-acolo
la Miliţie. Or arestat-o pă ea dar nu or ţinut-o în arest şi numa să se ducă să
dea scrisoarea"178. Relatarea mai amplă o face Motorca Ilie în memoriile
sale:”A venit la mine acasă o femeie din Călugări – Bihor şi mi-o adus o
scrisoare din partea lui Tocoianu. El mi-a comunicat prin scrisoare că pe
maiorul Popescu, fost şef al jandarmeriei Oradea, l-au prins şi să fac ce pot
să mă întâlnesc cu el în hotarul satului Zimbru, în ziua de 17 iulie la ora 10
–11 noaptea ca să-i explic cele întâmplate la noi. Eu i-am răspuns şi i-am dat
scrisoarea la acea femeie, fără să ştiu că ea este servitoare la Haiduc. Tiranul
Haiduc (şeful Securităţii locale – PT) a luat copie de la amândouă scrisorile
şi mi le-a trimis şi mie şi la Tocoianu. După ce a avut acest material a trimis
pe socru-meu după mine într-o zi de vineri 16 iulie, m-a urcat într-o maşină
şi dus am fost la Securitate la Arad”179. Relatarea în continuare a drumului
cu avionul la Timişoara şi interogatoriul luat de Moiş, comandantul
securităţii din Timişoara precum şi reântoarcerea prin Arad spre locul de
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întâlnire cu Tocoianu alături de două camioane de securişti reprezintă un
fragment dintr-o naraţiune cu caracter literar, dar şi de model de demniatte
şi curăţenie sufletească prin problematizarea pericolului trădării dar şi a urii
faţă de organele represive şi faţă de trădătoarea femeie cu scrisoarea . Şi
numai acest fragment poate rămâne ca o ilustrată a gândirii şi sufletului unui
participant la rezistenţa anticomunistă. În concluzie, în interviu, Motorca Ilie
subliniază:”Ei vroiau să-l aresteze pe Tocoianu Iosif din Călugăreni dar nu
l-or prins până în 1950 în 15 martie. Io pentru el am fost arestat, fiindcă nu
l-am vândut pe el. Şi atunci mă luară pe mine şi dus fusă-i 5 ani”180.
Alte două grupuri de rezistenţă şi refugiaţi s-au cristalizat în zonă în
jurul localităţii Chisindia. Le voi prezenta separat deşi componenţa lor era
din aceleaşi localităţi se cunoşteau în general între ei dar cronologic grupul
Bogdan Ignat, după numele povestitorului şi participant deasemenea s-a
cristalizat mai deverme, pe la mijlocul lui 1949 şi o fost aresat şi distrus în 3
spre 4 ianuarie 1950 având o manifestare mai paşnică, fără conflicte armate
dar şi o preocupare mai aparte aceea de a lua legătura cu mişcarea de
rezistenţă din Banat şi de a trece graniţa în Iugoslavia. În timp ce al doilea
grup, mai numeros, deşi se pare cu mai puţine legături cu alte grupuri a avut
însă o istorie mai zbuciumată cu două conflicte sângeroase cu organele de
represiune şi cu o datare cronologică din cursul anului 1949 până la mijlocul
lui 1952.
Am numit grupul Bogdan Ignat pentru că, cel puţin până în prezent,
acesta este singurul care mi-a relatat despre acţiunea acestuia deşi nu este
dintre cei care au constituit grupul dar este singurul supraveţuitor. Prin
modul de a povesti, prin sinceritatea aprecierilor şi descrierilor interviul cu
Bogdan Ignat din Buteni structurează el singur, consider, istoria acestui
grup.
Componenţa grupului este iniţial formată din trei persoane:”Stepici
Dumitru din Revetiş, Oprea Petru şi Farcaş Ioan din Joia Mare”181 „Oprea
Petru fost învăţător în Joia Mare şi Stepici Dumitru învăţător în Revetiş182,
care pentru că or fost „cu legionarii” şi atunci o zis cineva către ei, decât să
vă predaţi, mai bine fugiţi că trebuie să se schimbe, or fugit la pădure. Ca
până la urmă s-o mai luat şi verişoru ăsta a nost primar, Farcaş Ioan, s-o luat
după ei în ajutor. Şi i-o după ce i-am alimentat, o luam şi eu cu ei că şi aşa sor luat unu din altul şi or plecat şi ajutor ei sigur c-or avut”183.
Fixarea grupului în zona Văsoaia, lângă Chisindia, în gospodăria
familiei lui Bogdan Ignat o pornit de la o motivaţie sufletească, legătura de
rudenie cu Farcaş Ioan. Explicaţia o dă tatăl povestitorului deosebit de
plastic:”Tata având verişorul ăsta primar pe Farcaş Ioan. Ei sângele îi sânge,
nu se face apă. O zis tata – Mă, dă-i dracului, că mă doare şi de ăla, io ştiu
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că faptele astea au să aibă urmări grave, că nu se schimbă regimul acuma.
Crezi că noi, c-o pasăre aducem primăvară? Uite, pentru el pun sacrificiu,
pun viaţa în primejdie”184. Această hotărâre de sprijinire a celor trei o ia
bătrânul Bogdan la îndemnul unor cunoscuţi, Brădean, care mai târziu a
devenit unul dintre denunţători deşi iniţial „s-a prezentat cu ăştia, cu fugarii
zicând: Noi suntem înarmaţi până în dinţi, avem legături cu partizanii în
munţi şi ne-ar tribi cineva să le mai opţină, să le mai ducă mâncare , să
transmită”185. Despre cei trei Bogdan Ignat afirmă că erau capii „ spune că
mai aveau o legătură „ unu Marghita Iosif, legătură care era la Arad, tot şef
cu banda asta, şi aveau pe primarul de la Beba Veche”186. Ascunşi în
gospodăria celui care povesteşte din satul Văsoaia comuna Chisindia. Cei
trei au stat într-o pivniţă „vreo şase – şapte luni de zile”. Acest grup are o
componenţă ce poate fi structurată pe două aspecte, cei care i-au susţinut
material, ascunzându-i, hrăninu-i şi încurajându-i şi care se arată a fi foarte
mulţi din zonă, implicaţi direct sau doar dispuşi să o facă şi dintre care unii
au suferit represiunile în măsura în care au intrat în sfera de informaţii a
trădărilor. Al doilea aspect referitor la componentă priveşte legăturile şi
filiera de acţiune a grupului în funcţie de scopul şi intenţiile celor trei
membri de bază.
Despre cei care au sprijinit într-un fel sau altul grupul, Bogdan Ignat,
menţionează că puteau fi foarte mulţi, dar nevoia clandestinităţii a impus
limitarea lor. Întrebându-se reuşim nu reuşim, băgăm atâta lume după noi.
Că nici ei nu erau mulţumiţi (cei trei – PT), că ei ştiau că odată ce ai făcut
cunoştinţă 1, 2, 3, 4, 5, no ăsta de cădea, cădea şi celălalt, şi să adună tot
mereu. Dacă noi am fost 56 de inşi (arestaţi – PT) am fi putut fi 500 de 56
de legături, câţi am avut cunoştinţă unii de alţii. Dar acolo (în anchetă – PT)
n-am spus numai strictul necesar şi ce-o ştiut Brădeanu (trădătorul – PT). Vă
spun că ştia şi Bărdaşu din Revetiş, iar din Joia Mare, i-o adus mâncare şi
Braaiţ şi Iova Ioan şi Bâlc Ştefan. Din Revetiş ar fi fost vreo 7-8-9 inşi.
Trebuie să mă gândesc mult ca să-i spun pe nume. Dar cu câţi am avut noi
legături! S-ar fi prezentat ei la mine din Văsoaia trei sferturi dacă eu i-aş fi
anunţat. Dar io gândeam – mai bine le dau io, dacă n-au ce mânca io şi le
dau din puţinul ăsta al meu decât să bag oameni după mine”187. Alte
persoane implicate în susţinerea grupului le aminteşte povestitorul relatând
ancheta după arestare când securiştii, informaţi îl puneau să confirme: „Ai
fost în cutare loc în Revetiş, la Bârdaşu, la Dobrei, la Betea Pavel, la cutare
şi la cutare”188. Aceste învinuiri scoţând în evidenţă procentul numeros de
susţinători ai protestatarilor dar şi legăturile dintre refugiaţi, Dobrei fiind
căutat de Jurcuţa Ioan din grupul de la moară dar şi component al grupului
care luptă la Ciolt şi Păiuşeni.
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Al doilea aspect al închegării acestui grup de rezistenţă este legat de
ţinta acstuia, care după ce în anii '48 – '49 fuseseră în mare parte eliminaţi
principalii organizatori a-i rezistenţei armate, din zonă, au urmărit
apropierea de rezistenţa din zona Banatului şi mai ales trecerea graniţei în
Iugoslavia pentru a scăpa de persecuţia şi ororile comunismului românesc.
„Asta era ţinta noastră, mărturiseşte Bogdan Ignat, să luăm legătura cu
oameni cu care să putem să ne apropiem cumva, că ţinta noastră era să
mergem spre Banat”. Fiind urmăriţi de autorităţi, membrii grupului, trevuiau
să facă ceva. „Să scăpăm de puşcărie sau să ne legăm de ăştia mai tari, că
scopul nostru a fost colonelul Uţă şi cu Spinu Blănaru. De ei ştiau toţi ăştia
care i-am avut, ăştia trei şefi. Or avut legătură la Arad”. Dar mesajele
transmise au ajuns la urechea trădătorilor „Întodeauna în grupuri de astea nu
ştii cu cine mergi alături, mergi alături toţi şi unul uite că te vinde”189. De
fapt cele două scopuri: legătura cu Spinu Blănaru la Caransebeş şi trecerea
graniţei a fost precedetă de legătura cu Sfatul Popular din Beba Veche. Dacă
ne putem cumva apropia de graniţi, că acolo se putea trece mai cu uşurinţă
prin ţarină. Şi prima dată am luat legătura cu Beba Veche, cu primarul, cu
vicele şi mai vreo două contabile, de la starea civilă. Ştiu că a fost aşa:
Stepici Constantin, Rădulescu Nicolae, Roşu Nicolae şi Ţicău Petronela.
Patru inşi au fost din Sfatul de la Beba Veche”, Dar „n-am putut că într-o
noapte am făcut noi încercarea să ne ducem şi ne-au depistat şi am întors
înapoi că un tăbăcar din Pâncota, o rămas mort pe fâşie”190. Rămânând de
atunci să aştepte, grupul de la Văsoaia a avut legături şi cu cei din zonă, cu
grupul de la Chisindia – Ciolt. Despre acesta povestitorul de la Buteni,
actualmente spune:”Nu am fost împreună. Ei or fost la Păiuşeni. Liu şi cu
Dobrei. Cu Dobrei ne mai întâlneam când şi când. El o avut trei grenade pe
centură şi o spus:- Astea-s moartea mea! Eu îi spuneam – Mă nu fi prost mă
şi ce omoră, noi nu trebuie să murim, - Io, zice, când cad în mâini la ei, am
fost membru de partid (comunist – PT) ei tot mă omoară”191. Subliniind şi în
acest caz iminenţa trădării, intervievatul elogiază curajul celui care a avut
tăria să nu cadă viu în mâinile schingiuitorilor.
De fapt şi pentru propriul grup cauza arestării este tot trădarea unora
infiltraţi printre ei. Ăştia ne-or deturnat toată faima – Brădean Ion şi Moţ
Antonie. În '50, atunci ne şi arestă, după ce ascultarăm mesajul de anul nou
al Majestăţii sale, regele Mihai. În seara de 3 ianuarie spre 4, în '50 or venit
după noi cu Securitatea de la Arad, de la Sebiş, Miliţia de la Buteni şi
Chisindia.
Şi or venit şi or pus mâna pe mine şi or zis să-i duc acolo. Descriind
acţiunea Securităţii arată:”prima dată s-o dus Moţ Antonie, pe vârf (de deal
– PT) cu Securitatea şi o pus o armă mitralieră acolo. Roată eram
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înconjuraţi, numai soldaţi, se vedea de lună şi fugarii or depistat şi n-or mai
făcut numic. Bătui cu piciorul în uşă şi:-Deschideţi uşa zisă-i, nimic altceva.
Că Haiduc (şeful Securităţii din Sebiş – PT) o fost în spate cu pistolul şi tăt
mereu îmi spunea:-Mă, primul cartuş în tine îl bag, dacă să întâmplî ceva.”
Şi nu s-o întâmplat, predându-se toţi au fost arestaţi. „Până la Chisindia am
coborât pe jos legaţi deolaltă, fiecare cu cătuşe pe mâini: ăştia trei partizani,
eu eram al patrulea, tata al cincilea”. „Pă coridorul acela de la sfat de la
Chisindia o ieşit Brădeanu. De acolo ne-a dus la Securitate la Sebiş”192.
Interviul cu Bogdan Ignat relevă o mare capacitate de descriere a metodelor
anchetei, a universului penitenciar dar mai ales a dedesubturilor sufleteşti a
diferitelor personaje, torturaţi şi scingiuiţi în acest univers.
Al doilea grup care a trecut prin mai multe evenimente sângeroase
înainte de desfăşurare este descris de intervievaţi care n-au fost implicaţi
direct în componenţa acestuia. Unul dintre aceaştia este Mercea Gheorghe
din Chisindia, fiul unuia dintre membrii grupului, apoi Mercea Maria şi
Oprea Gheorghe din cătunul Ciolt al comunei Chisindia. Localnici şi tineri
martori oculari ai unor evenimete, îndeosebi lupta de la pârâul Ciuadului.
Celelalte referiri de mai scurtă întindere le voi menţiona pe parcurs.
Denumirea grupului ca grupul de rezistenţă din Ciolt – Păiuşeni am propuso în felul acesta pentru a sublinia cele două conflicte sângeroase dar şi
pentru că până în prezent nu mai există supravieţuitori, membri ai grupului.
Alţi urmaşi direcţi ai acestora urmând să fie contactaţi pe viitor în scopul
completării relatărilor.
Din amintirile martorului Mercea Gheorghe, grupul s-a structurat în
zona Chisindia – Ciolt, în anul 1949. Despre un membru al său, tatăl
povestitorului, tot Mercea Gheorghe zis Georgiţă, acesta spune că s-a
refugiat de frica Securităţii ca fost legionar „ prin august 1949 , data nu pot
să v-o spun exact şi or stat fugiţi la pădure până în 28 către 29 mai 1952”.
Completarea grupului o arată apoi „or mai fost Luluşa, Dobrei şi unu Ienciu,
toţi trei de la Revetiş. O fost unu ziceau de la Miniş. Acela o fost pus de
Securitate, Pantea Adrian. Şi o vinit aicea şi o zâs că o fugit şi el şi atuncea
la urmă o zâs că mergea după mâncare. Când o trebuit să vină cu mâncarea,
cum o zâs că poimâine, o venit cu Securiatea”193. Mai departe arată:” s-or
mai unit ei că o mai fost unu de la Bârsa, Birău Zaharia, zis Liu”194
Intervievatul mai amiteşte încă un colabotaror al tatălui său care a fost prins,
„unu de la Almaş, nu ştiu cum îl cheamă, poate Licea”. Care poate ar fi spus
că a avut legături cu grupul 195 Pe troiţa ridicată de AFDP Arad în 1997 în
cinstea luptelor de pe valea Cioltului este menţionat „Zâmbranu Ioan din
Almaş. Probabil acesta fiind unul dintre participanţii la luptele de aici.
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Eugen Şerban în articolul din Analele Sighet 2, referindu-se la acest
grup din judeţul Arad îl prezintă format din:”Gheorghe Mercea din
Chisindia, Pavel Dobrei (nu Dobre – PT) din Revetiş, Zaharia Birău, zis Liu
din Bârsa, Ioan Luluşa zis Herşcu (martorul Bogdan Ignat, Buteni, arată că
lui Dobrei i se spunea Herşcu- PT) din Revetiş şi Teodor Ienciu toţi făcând
parte din grupul iniţial al lui Cantemir”196.
Integrarea acestui grup în cel iniţiat de Cantemir Gligor poate fi
susţinută cu toată tăria deaorece majoritatea componenţilor au fost foşti
legionari pe care trimisul de la Viena a căutat, aşa cum am arătat mai sus săi contacteze chiar imediat după paraşutare şi un alt argument este adus de
relatarea, pomenită şi ea, a lui Darău Igna din Cil despre întâlnirea dintre
Jurcuţa Ioan şi Dobrei Pavel din Revetiş când se pare că au tipărit acele
manifeste menţionate.
Evoluţia în timp a acestui grup este destul de sumar descrisă,
martorii rezumându-se la a-şi aminti mai ales cele două conflicte cu
Securitatea şi consecinţele asupra localnicilor . Mercea
Gheorghe,
povesteşte despre tatăl său că „ acasă n-o mai venit că o fost urmărit, dar o
avut cunoscuţi mulţi pe la Slatina de Mureş, cred că aceia l-or fi susţinut. De
dus alimente am auzit că o mai dus de la unu Bârsan din Păiuşeni”197.
Locul unde au stat refugiaţii a fost „la pârâul Ciuadului că acolo or
avut o coptă (peşteră – PT) sub un stean”198 .
În acest loc, aşezat pe valea Cioltului, în sus spre pădure, a avut loc
în 4 noiembrie 1950 prima confruntare armată cu Securitatea . Relatările
despre eveniment capătă pe măsura evoluţiei în timp şi a depărtării de
personajele participante o conotaţie legendară şi eroică. Tânăr de 17 ani pe
vremea aceea, Mercea Gheorghe îşi aminteşte că totul a pornit de la trădarea
celui din Miniş, că i-a vândut Securităţii. „Unu o stat de pază şi atuncea o
zis:-„Băieţi, cu mâinile pe ce aveţi că iacă fim încercuiţi. Şi o început lupta
care o ţinut până seara. Şi la lăsatul sării o rămas un om de sacrificiu.
Ceilalţi au fugit şi ăla va muri, Luluşa, el o stat până o murit, până n-o mai
avut cu ce trage”199.
Aici completează un mai tânăr intervievat, Danci Petre din
Buteni:”Şi-ar fi lăsat o grenadă care o pus-o sub el”200, subliniind eroismul
luptătorului de la pârâul Ciuadului. Pe lângă Luluşa „care o murit, Mercea
Gheorghe arată:”şi Ienciu o fost prins acia, am văzut io când l-or dus p-aci
legat cu mâinile la spate cu un fir de sârmă. Erau doi securişti, unu nainte şi
unu napoie”. La întrebarea: dacă au fost victime dintre atacatori susţine:”am
văzut p-aci ducând doi i-am văzut mergând cu cocia (căruţa – P.T.) or fost
doi răniţi. Cine-o fost nu pot să vă spun. Erau acoperiţi cu o foaie de
cort”201.
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Mercea Maria, localnică din Ciolt spune că:”atuncea o fost la pârâul
Ciuadului cînd o fost pruncu meu de 3-4 ani. Într-o dimineaţă m-am trezit că
îi plin drumul de armată şi or mărs la pârâul Ciuadului. Unu dintre cei fugiţi
o fost în ştrec (terasament pentru cale ferată îngustă – PT) şi or pus brânca
(mâna – PT) pe el, n-o mai putut să fugă. Ăsta de aicea (Mercea Georgiţă –
PT) şi cel de la Revetiş o fugit. Şi aclo s-or împuşcat mulţi dintre securişti şi
unu dintre ăţtia fugiţi. Nu ştiu câţi că pe ascuns o fost. O fost o nevastă, deaci din jos de casa noastră cu căruţa. Ei l-or suit în căruţă aşa ca din picoare
c-or zis că-i bolnav. Dar ea tot s-o uitat de-o văzut că-i mort. Pă unu dintre
securiţti, pă comandantu, pă Haiduc l-or dus aci la casa din sus, l-or băgat de
sânge grămadă”202. Un alt martor, mai tânăr localnic, de 10 – 11 ani pe
atunci, Oprea Gheorghe îşi aminteşte indirect „cum îi spunea moşu Pătru.
Acolo stăteau ei, la peşteră. Unu stătea permanent în uşă, da şi ieşea pă
ştrec. Aşa l-or prins, că un minişan nu ştiu ce-o făcut în Arad şi o fost să-l
închidă şi o vinit şi s-o legat de ăştia şi ei l-or primit. Şi atunce el o mers de
i-o pârât că o zâs că atunci îl iartă de ce-o făcut. Eu i-am auzit atunci: Iată-l
pe Haiduc. N-or venit aici mulţimea că s-or suit de la marginea Chisindiei
pe sus pe deal s-or coborât acolo. Şi or strigat – Predă-te Gerogiţă. Când ei
or auzit şi ei or început cu focul, Georgiţă şi cu Dobrei „Şi ei doi or ieşit şi
nu s-or mai oprit până în marginea carierei Păiuşeniului”.
Cu trecerea timpului şi evenimentul povestit de alţii este amplificat
neverosimil. Danci Petre din Buteni relatează: „Eu am o relatare, da păcat co murit omul de la care am auzit. El zicea că stătea, în noiembrie acolo la
intersecţie în Buteni, unde era birtu şi iacă vin două camioane în faţă cu un
jeep. O oprit în faţă la birt, atunci soldaţii din maşini s-or coborât şi patrulau
pe lângă ele. Ofiţerii or intrat în birt. Ei stând acolo or văzut că dintr-o
maşină curge ceva. Un soldat o mărs şi-o făcut cu piciorul apoi or venit
ofiţerii ş-or plecat. Şi după ce-or plecat – Hai să vedem ce-i. Or văzut că-i
sânge. Că să zice că maşinile acelea or fi fost pline cu securişti morţi de pe
valea Ciuadului”204.
Tot din auzite despre această luptă relatează Faur Mihai din Baltele
Gurahonţ: „Atacul de la Văsoaie (Ciolt – PT) Acolo o fost Zaharia de la
Bârsa. Auzisăm, nu am fost acolo. O fost de la Revetiş, Dobrei şi cu unu
Luluşa. Acolo o fost bătaie serioasă. Acolo o căpătat cartuş Haiduc prin şăle
(spate – PT), da o scăpat”205.
După această confruntare cei care au mai rămas, reuşind să fugă în
zona satului Păiuşeni, au rezistat până în primăvare anului 1952. grupul
condus de Birău Zaharia din Bârsa, Mercea Gheorghe din Chisindia, Dobrei
Pavel din Revetiş şi un oarecare Licea din Almaş s-a menţinut un timp în
zonă având legături mai ales „la Slatina de Mureş, că aceia or fi susţinut”,
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după cum crede fiul lui Mercea Gheorghe dar şi cu locuitorii din satul
Păiuşeni, unde de-altfel or şi fost prinşi tot în urma unor trădări. Membrul
grupului din Almaş, despre care până în prezent informaţiile sunt destul de
vagi a fost prins se pare în primăvara lui1950 de Securitatea care „l-o fi
strâns cu uşa şi atuncea el o spus că cu cine ar fi avut legături, cu tata”206.
Prinderea celorlalţi trei, rezultatul unei trădări, a prilejuit o nouă
confruntare cu forţele de represiune. Relatările martorilor ilustează într-o
manieră eroică, jertfa lor, hotărâţi să reziste până la sacrificiul suprem dar şi
urâţenia morală a trădătorilor. Trădătorul, un anume Rusalim al lui Iova din
Păiuşeni, l-a determinat pe socrul său la trădare deoarece pentru „că a
pârât”, Securitatea l-a constrâns că-l duce pe el dacă nu îi spune cum să-i
prindă pe cei fugiţi”207. Trădarea s-a făcut prin a-i chema pe rând la el acasă
pentru a se întâlni între ei şi pentru a le da alimente. Primul a căzut Birău
Zaharia, în casa lui Niocu a lui Iova cam în săptămâna Paştilor din 1952.
Numa l-or chemat să-i deie, că i-o adus mâncare de acasă. Şi atuncea acolo
or fost doi miliţieni sau securişti. Şi el o zis că miroase ceva a naftalină, ştiu
că hainele de pe aceia. Şi atuncea el s-o pus să mănănce şi or ieşit aceia şi or
năvălit pe el. Ziceu că mai să nu se lase la ei. O fost om tare, om pogan.
Atuncea muierea, soacra lui Rusalim s-o ţâpat (aruncat – PT) la el la oauă.
Nimai aşa l-or putut prinde. Şi l-or dus”208.
Ceilalţi doi Mercea şi Dobrei au fost atacaţi de Securitate prin
acelaşi şiretlic în aceiaşi casă, fără să ştie ce se întâmplase cu tovarăşul lor,
două săptămâni mai târziu, în noaptea de 28 spre 29 mai 1952, sâmbătă spre
duminică. „atuncea, pe tata şi pe Dobrei i-o chemat să meargă să se
întâlnească cu Birău. Acolo le-o dat ceva de băut şi or zis ca să mai stea că
o făcut muierea lui ceva plăcinte şi nu-s gata. După un timp s-or pomenit
numai că-s înconjuraţi de Securitate. Trebuie să fi fost mulţi. Poate or fost
20 – 30 roată după ei. Atâta s-o scăpat tata şi ne-o spus or tras o rachetă şi o
luminat acolo tot. Şi or tras în ei, că or fost în grădină, în mai o fost cald. Or
tras în ei să-i omoare. Şi Dobrei o şi murit. Acuma că o tras în el, sau că el o
zis că el nu vrea să ajungă viu în mâna lor, io ştiu, c-o fost înainte în partid,
în Partidul Comunist. În tăt felul să vorbeşte”209. Atuncea pe el l-o împuşcat
pe loc şi pe tata l-o împuşcat într-un picior. Şi tata o scăpat şi aşa schiop din
încercuirea lor. O fugit pe un pârâu, aproape de unu Gusti. Acesta o dat de el
şi tata o zis să-i deie ceva apă. El o fost puşcat de seara dintr-o vreme şi
aceea o fost duminecă. Acela s-o temut şi o mărs şi o anunţat la Securitate.
L-au prins, ce-o mai putut face!”210.
Cu această ultimă arestare din 29 mai 1952 se încheie, din cele
culese până în prezent, relatările martorilor despre acţiunile grupurilor de
rezistenţă armată desfăşurată în zona văii Crişului Alb, în jurul
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Gurahonţului. Amintirile pe care le deapănă cei inervievaţi mai departe
relatează ororile şi absurdităţile anchetelor, proceselor şi detenţiilor,
descrieri zguduitoare care ele însele trebuie şi probabil că vor fi suportul
unui nou capitol despre memoria participanţilor la lumea penitenciară a
perioadei comuniste.
Un fel de concluzie despre această mişcare de rezistenţă de aici şi
din toată ţara poate s-o constituie interviul cu Ion Gavrilă – Ogoranu, liderul
rezistenţei făgărăşene dar şi autorul unor memorii fundamentale pe această
temă, interviu realizat la 15 august 1999 în comuna Buteni, judeţul Arad, cu
prilejul comemorării luptelor de pe valea Cioltului.
"A fost o putere de decizie în lupta de rezistenţă, a avut un rol
important. În rest întâlneşti o biată văduvă, a cărui bărbat a fost în luptă. Ea
atâta ştie că într-o noapte a venit Securitatea şi i-a călcat casa, pe bărbatu-su
l-or luat şi l-or dus. Şi chiar dacă a fost la proces, acolo nici n-a înţeles ea
termenii aceia pentru care l-a condamnat pe soţul ei şi nu, nu, nu visau, chiar
şi oamenii care mai trăiesc dar ştiu numai părticica lor. (…) Sunt puţine
grupuri în ţară care or avut avantajul ăsta că mai trăiesc unii membri. (…)
Sunt oameni care nu or participat direct. În arhivele Securităţii să ştiţi că vor
spune multe. Dar nu tot ce e la Securitate reprezintă rezistenţa de acolo"211.
La întrebarea: A existat o mişcare naţională, o mişcare coordonată a
rezistenţei? Cunoscutul luptător din Făgăraş dă o explicaţie care poate
concluziona opiniile expuse până în prezent în această lucrare:
"În 1946-1947 a existat un comandament unic pe ţară format din
reprezentaţi ai Partidului Naţional Ţărănesc, era vorba de inginerul Pop de
la Reşiţa, că el a rămas la conducerea P.N.Ţ.-ului după Maniu. Din partea
liberalilor a fost Ion Bujui. Din partea Mişcării Legionare a fost Nicolae
Petraşcu. Din partea armatei au fost câţiva generali, din care gen. Dragalina
a fost sigur, gen. Coroamă a fost sigur, gen. Mitrea. Şi împreună au format o
înţelegere, adică să zicem un comandament, prin care se preconiza o
insurecţie armată atunci când condiţiile externe probabil vor fi bune. La care
a fost generalul Carlaonţ, a fost Arsenescu. Arsenescu nu în 1948 a intrat în
acţiune, el şi-a luat arme de la Făgăraş în 1945. Din depozitul de la Făgăraş
şi le-a trecut acolo. Deci a existat o pregătire. Ori lucrurile astea se observă
bine în "Procesul marii trădări" din 1948 (…) comandamentul ăsta n-a fost
format din cei pe care Securitatea i-a băgat în proces, aici or fost alţi
oameni (…) Dar lucrurile cred că s-or petrecut la nivelul următor. Odată
realizat un comandament unic al rezistenţei, o înţelegere a tuturor forţelor
anticomuniste cred că a fost anunţată şi străinătatea şi în special Comitetul
Naţional Român cu Rădescu (…) la Paris. Ori ei având informaţia asta drept
bună au anunţat puterile apusene, democraţiile de care se ţineau ei. Care la
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rândul lor au dat problema în studiu serviciilor speciale. Servicii speciale în
care erau infiltraţi agenţi ai Moscovei la nivel foarte înalt (…) Ăştia şi-au
anunţat stăpânii că uite ce s-a realizat în România. Iar Securitatea
românească, încă nu era Securitate, era Siguranţa împănată cu cadre
sovietice, a făcut nişte arestări atât de largi în care i-a cuprins pe majoritatea
din comandament. Că, după cum spunea Nistor Chioreanu, zice: ne-am
trezit în boxă cu nişte necunoscuţi. Ni s-a făcut un scenariu pe care nici
măcar nu s-au căznitt cu noi să-l recunoaştem la anchete. Acolo am fost
întrebaţi cu totul alte lucruri. Şi aici a apărut scenariu ăsta în ziare. Tot
procesul a fost în jurul lui 1,2,3,4 noiembrie 1998, în care au fost
condamnaţi vreo 12 inşi la pedepse de la 20 de ani muncă silnică în sus"
(…)
"Deci a existat un comandament, prin arestarea lui practic s-a
destrămat legătura dintre grupurile de rezistenţă din ţară şi rezistenţa
propriu-zisă. După aceea, au urmat arestările din 1948 din mai, iar rezistenţa
propriu-zisă a fost formată din cei care au mai rămas de la arestările acestea
din 1948. Ce să zic, poate că n-a rămas nici zece la sută din ceea ce era
preconizat iniţial să alcătuiască rezistenţa"212.
Referindu-se la Mişcarea Legionară şi la grupurile de paraşutaţi la
ordinul lui Horia Sima, în spatele frontului sovietic la sfârşitul lui 1944,
începutul lui 1945 pentru sabotaj în spatele frontului", dar "mai degrabă să
se organizeze pentru mai târziu la o luptă de rezistenţă împotriva
comunismului", susţine că au fost în jur de vreo 20 de grupări paraşutate.
După înţelegerea între N. Petraşcu şi oamenii Siguranţei şi ai Moscovei,
pentru a evita lupta de partizani "cei din munţi s-ar putea prezenta în ţară săşi predea armele, să devină oameni legali, iar noi ne angajăm ca să dăm
drumul legionarilor din închisori", "una dintre condiţii a fost să nu se
implice în luptă, în favoarea partidelor istorice, să nu se implice în alegeri,
nici de partea unora nici de partea altora. Şi practic, la vremea respectivă
îmi aduc foarte bine aminte, speram că americanii nu vor lăsa, dacă alegerile
nu vor fi făcute corecte, n-or să le lase, n-o să le recunoască. Se spera că în
România, pe bază democratică, pe bază de alegeri, lucrurile se vor îndrepta
(…) În urma alegerilor şi când s-a văzut că apusenii nici măcar nu pun
problema invalidării rezultatelor, atunci când s-o văzut lucrul ăsta, atunci no mai rămas o altă soluţie pentru România decât o rezistenţă armată, era
singura pa care o mai puteam duce sau n-o mai putea duce şi la care să
opteze" 213.
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Colectivizarea autorităţii judecătoreşti arădene (1947)
Emil Arbonie
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
În ziua de 28 noiembrie 1947, la Arad a fost inaugurată refacerea
Podului Traian, lucrare de excelenţă inginerească, care asigura una dintre
legăturile oraşului cu Banatul. Podul fusese distrus în septembrie 1944 de
trupele horthysto-hitleriste aflate în retragere. Repunerea în stare de
funcţionare a acestuia constituia un eveniment care fusese aşteptat cu
nerăbdare, atât de către autorităţi, cât şi de locuitorii municipiului şi ai
împrejurimilor 1.
La festivitate au particpat patru miniştri din guvernul dr. Petru
Groza. Dintre aceşti conducători ai departamentelor administraţiei centrale,
doar Th. Iordăchescu, ministrul lucrărilor publice şi Nicolae Porfiri,
ministrul comunicaţiilor, îşi justificau prezenţa. Ceilalţi doi, ministrul de
justiţie, Lucreţiu Pătrăşcanu şi Teoharie Georgescu, ministrul de interne, pe
lângă actul oficial de prezenţă la festivitate, aveau de rezolvat probleme
importante. Acestea erau conexe nivelului de pregătire a unificării partidelor
comunist şi social-democrat, precum şi informarea asupra realităţilor legate
de popularizarea şi colectivizarea, la nivel local, a instituţiilor subordonate
departamentelor administraţiei centrale pe le conduceau.
Aflat la conducerea Ministerului de Justiţie, încă din toamna anului
1944, activitatea ministrului comunist, Lucreţiu Pătrăşcau, se găsea în fazale
preliminarii ale votării, de către Adunarea Deputaţilor, a legii de reformă a
justiţiei româneşti. Noua organizare judecătorească avea menirea de a
asigura instalarea, trainică şi irevocabilă, a justiţiei clasei muncitoare, prin
reorganizarea organelor puterii judecătoreşti şi instalarea aleşilor
muncitorilor şi ţărănilor în scaunele completelor instanţelor judecătoreşti,
garantând, astfel, asigurarea represiunii împotriva democraţiei burgheze, sub
forma aşa-zisei „democraţii populare”. Era mijlocul fără de care
comunismul, aflat în vârtejul ascensiunii către preluarea deplină a puterii
politice, nu şi-ar fi putut exercita, ulterior, puterea totalitară.
Cu câteva zile înaintea evenimentului festiv de la Arad, într-un
interviu acordat presei, Lucreţiu Pătrăşcanu făcuse declaraţii referitoare la
proiectul noii legi, aflat în plin proces de analiză în cadrul comisiilor de
specialitate ale Adunării Deputaţilor. Manifestând cuvenita servitute, presa
1

Libertatea poporului (Arad), anul IV, nr. 327 din 27 noiembrie 1947.
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democrat-populară arădeană preluase şi făcuse publicitatea necesară acestui
interviu 2. Conform celor relatate, principiile proiectului de lege fuseseră
dezbătute în presă şi adunările organizaţiilor profesionale, iar toate sugestiile
şi propunerile făcute cu aceste ocazii, fuseseră „studiate în mod temeinic”.
În ceea ce priveşte adunarea informaţiilor necesare întocmirii
proiectului de lege, această activitate se făcuse prin vizitarea tuturor
judeţelor, procedură menită să conducă la cunoaşterea stării de spirit locale
şi a personalului profesional.
Lăsând impresia unei reale simplificări a structurii instanţelor
judecătoreşti, ministrul de justiţie făcuse referire la integralitatea noului
cadru legislativ care, într-o singură lege, cu 100 articole, reglementa
activitatea tuturor instanţelor, de la judecătoriile rurale pînă la Curtea de
Casaţie, înlocuind astfel, cele trei precedente legi (1924, 1938 şi 1943).
Susţinutul cadru simplificat al reorganizării judecătoreşti deschidea, cât mai
larg posibil, evantaiul colorat, dar numai în alb şi negru, al judecătoriilor
rurale, prin infiinţarea sediilor secundare ale acestora, triplând numărul lor,
de la 236 judecătorii rurale, la 730.
Totodată, democratizarea justiţiei româneşti cuprindea şi controlul
popular, extrem de strict al activităţii judecătoreşti, prin generalizarea
instituţiei asesorilor populari în cadrul completelor de judecată.
Principiul constituţional al inamovibilităţii magistraţilor fusese
abandonat anterior, prin includerea acestei categorii profesionale speciale, în
cadrul statului funcţionarilor publici (1946). Pe lângă creşterea numărului de
instanţe judecătoreşti şi al compunerii completelor de judecată, noul cadru al
reorganizării judecătoreşti impunea, în mod obiectiv, modificarea legilor de
procedură civilă şi penală. Ulterior, aceste măsuri vor conduce şi către
modificări ale cadrului legislativ, organizatoric şi de funcţionare a justiţiei
militare.
Astfel, din apropape în aproape, carii totalitarismului comunist
românesc, sporiţi şi crescuţi după rigurosul model sovietic, distrugeau
cadrul legislativ de unificare judecătorească al României întregite.
Distrugerea României Mari, recunoscută în plan internaţional prin
dispoziţiile Tratatului de Pace de la Paris, din februarie 1947, trebuia să fie
reflectată şi în legislaţia internă a statului român.
La 3 decembrie 1947, Adunarea Deputaţilor a votat Legea nr. 341
pentru organizarea judecătorească 3. Legea stabilea compunerea şi
funcţionarea organelor judecătoreşti şi a Ministerului public, atribuţiile şi
2
3

Ibidem, nr. 315 din 20 noiembrie 1947.
M. O. nr. 282 din 5 decembrie 1947, pp. 10 714–10 429.
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competenţele inspectorilor judecătoreşti, compunerea şi atribuţiile
Consiliului Superior al Magistraturii, criteriile privind numirea magistraţilor
şi a asesorilor populari, îndatoririle şi drepturile magistraţilor, normele
privind disciplina judecătorească, reglementarea concediilor magistraţilor,
precum şi unele dispoziţiuni finale şi tranzitorii.
Conform prevederilor noii legi, organele judecătoreşti erau
judecătoriile, tribunalele, Curţile şi Curtea de Casaţie şi Justiţie.
Judecătoriile erau urbane, rurale sau mixte. Categoria lor de
încadrare era dată de caracterul comunelor care compuneau circumscripţiile
acestora. Fiecare judecătorie se compunea din unul sau mai mulţi judecători,
unul sau mai mulţi ajutori de judecători şi mai mulţi asesori populari.
Generalizarea instituţiei populare a personalului de supraveghere şi
control a activităţii judecătoreşti, prin introducerea în compunerea tuturor
instanţelor judecătoreşti a asesorilor populari, prezenta un caracter de
accentuare aparentă a democratizării justiţiei româneşti. Pentru întâia dată,
instituţia asesorilor populari intrase în vigoare, după model sovietic, prin
dispoziţiile Decretului-lege nr. 1318 din 21 aprilie 1945 pentru urmărirea şi
sancţionarea celor vinovaţi de crime de război, când fusese creat Tribunalul
Poporului, ca instanţă de judecată, iar sub aspect organizatoric fuseseră
introduşi asesorii populari în completul de judecată „instituţie destinată a
crea garanţia unei democratizări a justiţiei” 4.
Într-o primă etapă, asesorii populari făceau parte din completul de
judecată al cauzelor cu caracter contencios 5, participând la şedinţele de
dezbatere şi decizie asupra acestora. La judecătoriile urbane, asesorii
populari participau numai la judecarea cauzelor penale. Aşa-zisa „apropiere
a justiţiei de popor”, se putea face, însă, în virtutea noii legi, şi prin
judecarea unor cauze penale, cu avizul Ministerului Justiţiei, chiar în
comunele unde acestea fuseseră săvârşite. Educaţia juridic-democratică a
maselor trebuia să se poată realiza prin procese terorizante, care aveau ca
obiect cauze judiciare, fiscale, economice, etc., cu consecinţe penale.

4

Liviu P. Marcu, Istoria dreptului românesc, Lumina Lex, Bucureşti, 1997, p. 327.
Pe lângă judecătorii, Ministerul Justiţiei putea înfiinţa posturi de procurori populari, care
aveau dreptul de a pune concluzii în cauzele penale, precum şi în alte cauze de interes
obştesc. La parchetele de pe lângă tribunale, funcţionau câte doi doi asesori populari,
incluşi în categoria membrilor componenţi ai Ministrului public, care aveau obligaţia să
cerceteze dosarele cauzelor clasate, raportând procurorului general al Curţii respective,
cauzele pe care ei le socoteau a fi fost clasate pe motive neîntemeiate. Totodată, aceştia
aveau dreptul să declare recurs la Camera de Instrucţie împotriva ordonanţelor de
neurmărire.
5
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Şefii judecătoriilor erau desemnaţi de Ministerul Justiţiei, prin
decizii ministeriale, publicate, la început, în Monitorul Oficial, apoi, trecute
în rândul documentelor nedestinate publicităţii, secretizarea activităţilor
tuturor organizaţiilor de masă şi obşteşti, profesionale, precum şi ale
autorităţilor statului, fiind o constantă a teribilului mod de lucru al viitorului
regim totalitarist comunist, pregătit să preia întreaga putere în România, sub
egida eliberatoarei Armete Roşii, subiect preponderent al tentativelor şi
infracţiunilor nesancţionate legal, rămase, din motive politice, cu autori
necunoscuţi.
La judecătoriile din Transilvania şi Bucovina, unde existau servicii
de carte funciară, înfiinţate în a doua jumătate a secolul al XIX-lea, sub
administraţia militară şi apoi, civilă austriacă, unul dintre judecători era
numit, tot prin decizie ministerială, în calitate de judecător de carte funciară.
El îndeplinea aceste atribuţii, pe lângă multiplele sarcini profesionale
impuse, inclusiv cele cu caracter administrativ, de multe ori, la unele
judecătorii rurale fiind numit un singur judecător.
Caracter de noutate prezenta şi faptul că, pe lângă sediile principale,
judecătoriile aveau şi sedii secundare. Întinderea teritorială a
circumscripţiilor judecătoreşti erau determinate de ministrul de justiţie.
Astfel, justiţia românească devenise itinerantă, răspândindu-se, mai ales, în
mediul rural, împânzind teritoriul judeţelor. Noul mod de efectuare a actului
de justiţie obliga magistraţii să întreţină legături permanete cu autorităţile
administrative locale.
Asigurarea localurilor necesare judecătoriilor rurale, a mobilierului
şi plata cheltuielilor de întreţinere, iluminat şi încălzit, cădeau în sarcina
judeţelor. În lipsa altor localuri, reşedinţele secundare ale judecătoriilor
puteau fi instalate în localurile primăriilor ori în alte locaţii corespunzătoare.
Localurile şi cheltuielile pentru judecătoriile urbane şi mixte cădeau în
sarcia comunei de reşedinţă. Dacă judecătoria urbană, mixtă sau rurală era
instalată într-un local proprietate a statului, comunei sau judeţului, judeţului
sau comunelor le incumbau doar sarcinile de plată a cheltuielilor de
asigurare a mobilierului, iluminatului şi încălzitului.
Tribunalele funcţionau în fiecare reşedinţă de judeţ, având în
compunerea lor una sau mai multe secţiuni, fiecare conduse de un
preşedinte. La tribunalele cu mai multe secţiuni, unul dintre preşedinţi avea
titlul şi funcţiunea de prim-preşedinte. Numărul şi calificarea secţiunilor,
cabinetelor de instrucţie, al magistraţilor şi asesorilor populari ai fiecărui
tribunal, precum şi al judecătoriilor ce aparţineau tribunalelor fuseseră
stabilite de Ministerul de Justiţie.
284

O incipientă colectivizare a activităţii de conducere a tribunalelor de
către prim-preşedinţi, şi-a făcut simţită prezenţa în conţinutul cadrului
legislativ al reorganizării judecătoreşti. Astfel, repartizarea pe secţiuni a
cauzelor supuse judecăţii tribunalelor, cu excepţia cauzelor penale, urmau să
fie făcută, la începutul fiecărui an judecătoresc (1 ianuarie-31 decembrie),
numai în înţelegere cu preşedinţii secţiunilor. Aceeaşi procedură fusese
adoptată şi cu privire la repartizarea judecătorilor şi a supleanţilor între
secţiuni. Numirea judecătorilor pentru cauzele penale sau corecţionale, care
formau Camerele de Instrucţie ale tribunalelor, ce funcţionau sub preşedinţia
celui mai vechi judecător, sau a prim-preşedintelui tribunalului, se făcea
numai de către ministrul de justiţie. În justiţia românească, cauzele penale
aveau prioritate
Tot la începutul anului judecătoresc, după necesităţi, primulpreşedinte sau preşedintele tribunalului delega judecătorii sindici (pentru
cauzele comerciale de faliment) şi judecătorii pentru cauzele dotale şi pentru
cauzele de minori 6. În funcţie de numărul cauzelor, judecătorii sindici
puteau fi însărcinaţi şi cu judecarea cauzelor dotale şi tutelare, precum şi cu
alte activităţi specifice tribunalelor. Ulterior, în timpul ministriatului
arădeanului Avram Bunaciu, numirea judecătorilor pentru cauzele
infracţiunilor săvârşite de minori, se făcea numai prin decizie ministerială,
delegaţia având o perioadă de trei ani.
Tribunalele judecau în cauzele penale cu un judecător sau supleant şi
cu doi asesori populari. Ca instanţă de recurs în cauzele penale, tribunalul
judeca cu doi judecători sau cu un judecător şi un supleant, iar în caz de
divergenţă, cu trei judecători. În caz de casare, cauza se judeca din nou de
tribunal, cu un singur judecător şi doi asesori.
În toate celelate cauze, tribunalele judecau cu un judecător sau un
supleant. În cazuri de divergenţă, recurs şi casare, procedurile erau identice
cu cele stabilite pentru judecarea cauzelor penale.
Procurarea localurilor necesare funcţionării tribunalelor, cât şi a
cheltuielilor de mobilier, întreţinere, încălzit şi iluminat, cădeau în sarcina
judeţelor. Dacă imobilul în care era instalat tribunalul era proprietatea
statului, judeţului îi reveneau numai obligaţiile de plăţi a celorlalte
cheltuielilor pentru asigurarea mobilierului şi a întreţinerii localului.
Circumscripţia Tribunalului Arad era înclusă în cercul de
competenţă al circumscripţiei Curţii Timişoara, alături de tribunalele
judeţelor Caraş, Severin şi Timiş-Torontal.

4. Articolele 3, 1-18, 39-40.
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Funcţiunile judecătoreşti, la Tribunalul judeţului Arad şi
judecătoriile din circumscripţia acestuia, cuprindeau posturile de primpreşedinte de tribunal, preşedinţi de secţiuni, un prim-procuror de tribunal,
judecători de tribunal, procurori, judecători de judecătorii rurale, supleanţi şi
ajutori de judecători.
Condiţiile generale pentru numirea în magistratură constau în
apartenenţa la cetăţenia română, exerciţiul drepturilor civile şi politice,
îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea pentru recrutarea armatei, titlul
de doctor sau licenţiat în drept, obţinut de la o facultate juridică din ţară sau
străinătate, echivalat potrivit legilor române, cunoaşterea limbii române şi
lipsa antecedentelor de condamnare sau inculpare în cauze de crime sau
delicte de fals, furt, înşelăciune, abuz de încredere, mărturie mincinoase,
infracţiuni contra bunelor moravuri, vagabondaj, abuz de putere, speculă
ilicită, sabotaj economic, dare sau luare de mită, trafic de influenţă,
delapidare, rupere de sigilii, sustragere, delicte contra siguranţei interioare şi
exterioare a statului, calomnie sau denunţare calomnioasă ori să fi fost
declarat în stare de faliment.
La tribunalele şi judecătoriile în ale căror circumscripţii cel puţin
30% din locuitori aveau altă limbă maternă, decât limba română, magistraţii
şi asesorii populari trebuiau să cunoască şi limba naţionalităţii respective,
pentru a fi numiţi în funcţiunile prevătute de statele de organizare.
Conform legii, magistraţii erau numiţi prin decret regal. Realitatea
istorică a scos din aplicare această dispoziţie, urmare a abdicării Regelui
Mihai I, la 30 decembrie 1947, legea de reorganizare judecătorească intrând
în vigoare la 1 martie 1948, dată la care se schimbase denumirea statului şi
fuseseră alese noile organe de conducere ale acestuia 7. Pentru a se putea
urgenta aplicarea noii legi de organizare a justiţiei, au fost efectuate
numeroase modificări ale acesteia. Una dintre ele a constat în dreptul
ministrului de justiţie de a numi magistraţii în cadrul instanţelor
judecătoreşti, la început, până la 30 martie 1948, ulterior, până la 30 martie
1949. Înainte de intrarea în exerciţiul funcţiunii, magistraţii erau datori să
depună jurământul de credinţă, conform dispoziţiilor cuprinse în Legea şi
regulamentul de aplicare al Statutului Funcţionarilor Publici. Jurământul nu
era necesar în cazul mutării magistratului în aceeaşi funcţie, şi nici în cazul
avocaţilor chemaţi să suplinească procurorii.
Condiţiile speciale pentru numirea în funcţiile de magistraţi constau
în trecerea examenului de capacitate şi în efectuarea unui stagiu de cel puţin
trei ani neîntrerupţi, ca supleant, ajutor de judecător ori avocat definitiv, sau
7

M. O. nr. 301 bis, din 31 decembrie 1947, pp. 11 414-11 416.
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de un an în funcţiunea de grefier-şef, portărel-şef ori secretar-şef de parchet.
Examenul de capacitate se ţinea, cel puţin o dată pe an, la Bucureşti. În
prima sesiune, la un an de la numirea în funcţie, supleanţii şi ajutorii de
judecători erau datori să susţină examenul de capacitate. Cei care nu se
prezentau la examen sau nu promovau examenul de două ori, la susţinerea
acestuia, pierdeau funcţiile în care fuseseră anterior numiţi. Legea stabilea
condiţiile de admisibilitate a cererilor de susţinere a exemenului, compunera
comisiei de examinare, etc..
Alte condiţii speciale erau cerute pentru numirile în funcţiile de
conducere ale tribunalelor: prim-preşedinte, prim-procuror, preşedinţi de
secţiuni 8, precum şi pentru instituţiile superioare acestora: Curţi şi Curtea de
Casaţie şi Justiţie 9.
În ceea ce priveşte condiţiile comune de numire, este de reţinut
faptul că, judecătorii şi procurorii numiţi în funcţii după data de 1 martie
1948, nu puteau fi înaintaţi în funcţiuni dacă nu îndeplineau un stagiu
efectiv de cel puţin 2 ani la o judecătorie rurală. În ceea ce priveşte numirea
membrilor Ministerului public (procurorilor) la Curţi şi tribunale, precum şi
a magistraţilor pentru cauze penale ori a secţiunilor criminale sau
corecţionale, stagiul se cerea îndeplinit în proporţie de cel puţin o treime,
din timpul total, fie la judecătorii, sau în funcţiunile susmenţionale. Acest
aspect denotă graba cu care Partidul Muncitoresc Român dorea evidenţierea
justiţiei populare, caracterizată, în primul rând, prin reducerea termenelor
procedurilor procesuale şi duritatea sancţiunilor hotărâte de completele de
judecată, formate dintr-un magistrat de profesie şi doi asesori populari,
consideraţi „judecători sau procurori populari”.
Pe lângă procedurile de numire în funcţii a magistraţilor – parte
importantă a acestora revenind Consiliului Superior al Magistraturii -, a fost
pusă în evidenţă situaţia excepţională, când magistratul „dă dovadă de
capacitate deosebită, va putea fi numit, cu avizul conform al Consiliului
Superior al Magistraturii, în orice funcţiune din corpul judecătoresc, chiar
dacă nu îndeplineşte condiţiile de recrutare sau privitoare la funcţiune şi
stagiu” 10.
Noua lege de organizare judecătorească prevedea şi posibilitatea
reparativă a cazurilor de forţare anterioară a demisiei (aplicarea legilor
rasiale din septembrie 1940 ori presiunile regimului naţional-legionar, din
septembrie 1940-ianuarie 1941 şi aplicarea greşită a dispoziţiilor referitoare
8

Articolele 66-68.
Articolele 69-77.
10
Articolul 81.

9
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la epurări, din perioada 1944-1945, etc.), suspendării ori punerii în
disponibilitate a magistraţilor. Astfel, s-a creat posibilitatea oferită foştilor
magistraţi, începând cu funcţia de procuror sau judecător de tribunal, de a fi
reprimiţi în magistratură, în funcţiile pe care le-au avut sau pentru care
îndeplineau condiţiile legii, cu avizul conform al Consiliului Superior al
Magistraturii. Este posibil însă, ca legea de reorganizare judecătorească să-i
fi avut în vedere, în primul rând, magistraţii care au suferit rigorile legii
pentru atitudini pro-comuniste, până în martie 1945, înainte de instaurarea
guvernului democrat-popular dr. Petru Groza.
În ceea ce priveşte asesorii populari, aceştia erau aleşi din rândul
obştii comunelor în care îşi aveau reşedinţele, principale sau secundare,
judecătoriile rurale şi reşedinţele secundare ale judecătoriile mixte. Alegerea
se făcea prin viu grai, sub preşedinţia judecătorlui asistat de doi consilieri
comunali, la propunerea făcută celor 32 de locuitori, de către consiliul
comunal sau a autoritatea care îl înlocuia. Deţinerea certificatului de
alegător, eliberat în baza legii din 15 iulie 1946, constituia una dintre
condiţiile esenţiale ale posibilităţii de a fi ales asesor. Nu puteau fi aleşi
funcţionarii publici, comercianţii şi persoanele care utilizau munca salariată.
Pe lângă cei doi asesori populari titulari aleşi prin tragere la sorţi, mai
trebuiau aleşi şi un număr de şase asesori populari supleanţi, capabili să-i
înlocuiască pe cei doi, în cazurile de impiedicare sau imposibilitare a
exercitării atribuţiilor. Pentru judecătoriile urbane şi cele mixte, avându-se
în vedere numai sediul principal, precum şi pentru tribunale, în procedura de
alegere a asesorilor populari, erau implicate asociaţiile sindicale judeţene.
Sarcina funcţiunii de asesor popular era obligatorie. Ei erau retribuiţi
cu o indemnizaţie specială, fixată printr-un jurnal al Consiliului de Miniştri.
La intrarea în exerciţiul funcţiunii, erau datori să depună jurământul
prevăzut pentru magistraţi. Erau asimilaţi cu magistraţii, în ceea ce priveşte
secretul deliberării cauzelor, obligaţi să-şi păstreze demnitatea şi să
manifeste bună cuviinţă în raporturile lor ierarhice, cât şi faţă de celelalte
autorităţi publice, fiind datori să-şi păstreze, pe timpul funcţiunii, aceste
calităţi umane sau de magistraţi. Totodată, li se interzicea, conform legii,
apărarea părţilor implicate în cauzele supuse judecăţii, acordarea de
consultaţii juridice ori exercitarea atribuţiilor de arbitru sau expert. Puteau
pleda în procesele lor personale, ale soţiilor ori minorilor sau interzişilor
aflaţi sub tutela lor. În cazurile de însoţire, rudenie sau alianţă, în linie
directă sau colaterală până la gradul IV, cu avocatul sau mandatarul uneia
din părţi, nu aveau dreptul de a participa, în calitate asesorală, la procesele
în care respectivele persoane erau părţi. În timpul unui an de activitate,
aveau dreptul la o lună de concediu de odihnă, acordat de Ministerul de
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Justiţie, în baza cererii înaintate pe cale iararhică şi cu avizul şefului
instanţei. Pe timpul exercitării atribuţiilor asesorale, li se păstrau, în virtutea
legii, vechile locuri de muncă.
În realitate, activitatea asesorilor populari se reducea la efectuarea, în
primul rând, a unui travaliu informativ în favoarea Ministerului public.
Dincolo de aperenţe însă, asesorii populari constituiau imensa sursă de
informaţii directe, implementată în structurile interioare ale Justiţiei
româneşti, al cărei prim beneficiar erau Partidul Muncitoresc Român - după
constituirea partidului unic al clasei muncitoare, dar şi organizaţiile
sindicale, precum şi al autorităţile administrative locale, la propunerea
cărora, de fapt, fuseseră aleşi. Pe lângă funcţia de control direct asupra
actului de justiţie, asesorii populari constituiau canalul direct de influenţarea
drastică a sancţiunilor hotărâte de completele de judecată, după dezbaterea
cauzelor justiţiabile.
Calitatea activităţii lor era dată, atât de gradul de educaţie, de
profunzimea înţelegerii realităţilor, cât şi de modul de implicare în viaţa
politică a societăţii româneşti, aflate pe parcursul unor profunde
transformari, sub îndrumarea „eliberatorului sovietic”. Dincolo de
aşteptările comuniştilor faţă de viitoarele rezultate obţinute de asesorii
populari în subordonarea Justiţiei româneşti faţă de interesele de clasă ale
muncitorilor şi ţăranilor, a existat şi o anume reticenţă vis-a-vis de perioada
de timp în care îşi exercitau atribuţiile. Începând cu luna februarie 1948,
presa arădeană publica, din trei în trei luni, numele asesorilor populari aleşi
la instanţele Tribunalului Arad, la Judecătoria Mixtă Arad şi judecătoriile
rurale, devenite ulterior, sub ministeriatul lui Avram Bunaciu, judecătorii
populare.
De la pronunţarea primelor sentinţe de către completele de judecată,
în compunerea cărora intrau şi asesorii populari 11, perioadic se analiza, în
mod public, activitatea asesorilor populari, îngroşându-se contribuţia
acestora la „schimbarea feţei justiţiei” şi care, în esenţă, consta în
„echilibrarea balanţei”, fiind îngăduitoare cu „cei lipsiţi de carte şi cari
inconştient calcă vreo lege şi aspri cu elementele duşmănoase clasei
muncitoare şi regimului nostru” 12.
Alte dispoziţii speciale ale legii de reorganizare judecătorească
priveau disciplina judecătorească, aspectele procedurale constituind părţi
strict profesionale, asupra cărora, după 1 martie 1948, totalitarismul

11
12

Patritul, V, nr. 1109 din 4 martie 1948, p. 1 şi 5.
Patritul, V, nr. 1397 din 30 noiembrie 1948, p. 5 şi 7.
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comunist îşi va impune obiectivele, transformând actul de justiţie, într-un
act cu vădit caracter politic.
În dispoziţiile finale şi tranzitorii, pe lângă dispoziţiile referitoare la
exercitarea drepturilor Ministerului de Justiţie, până la intrarea în vigoare a
legii, precum şi unele drepturi provizorii ale magistraţilor, a fost inclusă şi
promisiunea de organizare a serviciului interior al instanţelor judecătoreşti,
al grefelor şi cancelariilor Ministerului public, prin regulamente
administrative.
Analizând conţinutul noii legi de organizare judecătorească,
constatăm încălcarea unor principii constituţionale, generate de obiectivele
politice ale Partidului Muncitoresc Român de a exercita, în mod totalitar,
puterea judecătorească, rămasă numai sub aspect teoretic în această formă,
şi cuprinsă în menţiunile constituţiilor din anii 1948, 1952 şi 1965. Astfel,
crearea sediilor secundare ale instanţelor judecătoreşti, corespundea creării
instanţelor extraordinare, menite să judece anumite fapte şi, mai ales
„anumite persoane, după voinţa arbitrară a puterii executive”. Totodată, ea
încălca principiul jurisdicţiei fixe şi permanene, care împunea ca autorităţile
judecătoreşti să funcţioneze numai la sediul lor, fără întrerupere, cu excepţia
zilelor de sărbători şi vacanţe legale. Fixarea termenelor de judecată,
împreună cu autorităţile administrative locale, conducea, irevocabil, la
producerea unor sincope în actul de justiţie, dând naştere abuzurilor puterii
executive, atât de necesare noului regim politic românesc.
Noile condiţii de punere în aplicare a „justiţiei plimbăreţe”
presupunea, pe de o parte, modificări în compunerea, competenţa şi limitele
circumscripţiilor instanţelor, iar pe de altă parte, efectuarea unei masive
mişcări în rândul magistraţilor, funcţionarilor şi personalului judecătoresc.
Ministrul de Justiţie avea în vedere intrarea în vigoare a legii, la data
stabilită, ceea ce ar fi demonstrat că aceste schimbări constituiau o
necesitate, şi nu fuseseră doar hotărâri cu un profund iz moscovit. În acest
sens, pentru a nu se produce perturbări în administraţia justiţiei, Ministerul
de Justiţie a emis ordine circulare, unele dintre ele cu caracter secret, prin
care au reglementat activităţile instanţelor judecătoreşti şi ale magistraţilor,
în perioada de tranziţie, până la 1 martie 1948.
O primă măsură a constat în transformarea ultimei perioade de
tranziţie, într-un răstimp de suspendare a activităţii judecătoreşti 13. Astfel,
13

Ordinul ministrului de Justiţie nr. 01410 din 10 ianuarie 1948, transmis în copie,
Cabinetului I Instrucţie, la 28 ianuarie 1948, de către preşedintele Tribunalului Arad,
judecătorul Ioan Brătescu, cu contrasemnătira prim-grefierului Mihai Voştinar, (A. N.
Arad, fond Parchetul Tribunalului Arad, dosar 292/1948, f. 4.). Funcţia de prim-preşedinte
al Tribunalului Arad era vacantă din noiembrie 1946, posibil după punerea în retragere a
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tribunalele şi Curţile trebuiau să-şi suspende activitate în perioada 10
februarie-1 martie, iar judecătoriile, în intervalul 20 februarie-1 martie.
Suspendarea activităţii judecătoreşti, în noua republică, nu putea
cuprinde aşa-zisele cauze cu caracter urgent. Prin urmare, Lucreţiu
Pătrăşcanu a dispus să fie judecate acele cauze civile, comerciale, penale, ori
cele în care s-a acordat execuţie provizorie, precum şi îndeplinirea actelor de
notariat, care prezentau importanţă pentru stat, sub acoperirea maselor
populare. Astfel, în materie civilă urmau să fie judecate cererile de pensii
alimentare, de sechestru asigurator sau judiciar, de popriri, contestaţiile
ordonanţelor prezidenţiale de punere sub interdicţie, contestaţii de sechestru,
popriri sau execuţii silite. În materie comercială: falimentele, contestaţiile de
executare a măsurilor asiguratorii şi refereuri. Cauzele cu arestaţi, precum şi
procesele de sabotaj economic sau speculă ilicită, constituiau obiectul
judecăţilor criminale sau corecţionale.
Celelalte cauze, care nu prezentau aşa-zisul caracter de urgenţă, pe
timpul suspendării activităţii judecătoreşti, urmau să fie amânate, din oficiu,
dacă, potrivit noilor regelementări, rămâneau în competenţa de judecată a
aceloraşi instanţe, în caz contrar, urmau să fie scoase din rol şi trimise acelor
instanţe nou competente.
Punerea în aplicare a măsurilor de reorganizare judecătorească, în
condiţiile promovării, cu predilecţie, a intereselor fundamentale ale noului
regim politic, impunea modificări esenţiale ale codurilor de procedură civilă
(ce urmau să fie date publicităţii până la 1 martie 1948) şi de procedură
penală 14. Aceste modificări legislative vor constrânge corpul magistraţilor,
de cele mai multe ori, împotriva educaţiei şi conştiinţei profesionale, la
punerea în aplicare a noilor reglementări, iar pe de altă parte, vor reactiva
activitatea avocaţială, de contestare a ordonanţelor, hotărârilor şi sentinţelor.
Cu o vrednicie caracteristică, în pofida imenselor greutăţi cărora
trebuia să le facă faţă, Ministerul de Justiţie îşi continua activitatea de
eficientizare a perioadei de tranziţie către reorganizarea judecătorească.
Astfel, Direcţia Judiciară a emis un ordin circular, în baza ordinului nr.
01454, care cuprindea dispoziţii referitioare la trierea, împachetarea şi
expedierea dosarelor către noile instanţe competenete; procedurile pentru
fixarea termenelor şi îndeplinirea procedurilor în cazul dosarelor primite;

judecătorului Nicolae Ludoşanu, până la 1 martie 1948, dată la care judecătorul Alexandru
Banciu a ocupat această funcţie (Tribunalul Arad, Condica pentru distribuirea salariilor şi
accesoriilor cuvenite personalului Tribunalului Arad (20 aprilie 1935-aprilie 1948).
14
Vezi Legea Nr. 345 pentru modificarea unor dispoziţii din Codul de procedură penală,
în: „M. O.” nr. 299 bis, din 29 decembrie 1947, pp. 11 372/4-11 372/29.
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norme privind deplasarea personalului judecătoresc, magistraţi şi
funcţionari, la noile posturi; dispoziţii speciale pentru judecătorii 15.
Dincolo de chestiunile cu caracter strict administrativ-procedural,
reţinem interesul deosebit al Ministerului Justiţiei, precum şi al structurilor
centrale ale acestuia, în ceea ce privea aplicarea măsurilor care să conducă
la buna funcţionare a actului de justiţie, la sediile secundare ale
judecătoriilor. Odată îndeplinit acest obiectiv, Partidul Muncitoresc Român
putea susţine, fără o stânjenitoare îmbujorare a obrajilor, deplinul rol
conducător al clasei muncitoare şi ţărănimii, căruia, statul totalitar îi aducea
justiţia la locul de muncă sau la domiciliu. Corpul magistraţilor nu mai
prezenta importanţă, fiind transformat în corporaţie profesională navetistă,
cu trenul sau autobuzul, având extrem de multă grijă de integritatea sacului
cu dosare puse pe rol, la sediile secundare ale instanţelor judecătoreşti. În
acest sens, urmau să se strângă legăturile autorităţilor judecătoreşti cu
autorităţile administrative locale. Pe lângă obligaţiile acestora din urmă, de
asigurare a sediilor secundare ale judecătoriilor, mobilierului, plata
cheltuielilor de întreţinere, încălzire şi iluminat, asigurarea locuinţelor
corespunzătoare pentru judecător şi grefier, pe timpul cât rămâneau în
localitate, conform itinerariului prealabil aprobat, autorităţile administrative
locale aveau dreptul de a stabili, în comun acord, cu preşedintele
tribunalului şi şeful judecătoriei, zilele de judecată, la fiecare sediu
secundar.
Spre a asigura mersul nestânjenit al procesului de reformare a vechii
justiţii, în situaţia în care, cu toate demersurile făcute, autorităţile
administrative locale nu şi-ar fi îndeplinit obligaţiile de asigurare a
transportului arhivei de la sediile principale ale judecătoriilor, la sediile
secundare şi a personalului judecătoresc, Ministerul de Justiţie a asigurat, în
cursul lunii martie 1948, pentru funcţionarea fiecărui sediu secundar, suma
de 2 000 lei, prin intermediul tribunalului respectiv, care putea fi utilizată
numai pentru plata biletelor de tren sau autobuz.
Pe de altă parte, având în vedere că autorităţile administrative locale
erau incluse în structura Ministerului Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei
s-a adresat Direcţiei Administraţiei de Stat, în vederea sprijinirii punerii în
aplicare a noii organizări judecătoreşti, în următorii termeni: „Cum
caracterul democratic al reformei s-a manifestat prin înmulţirea numărului
judecătoriilor şi crearea de sedii secundare în mediul rural, concursul tuturor
15

Ordinul Ministerului de Justiţie, Direcţia Judiciară, nr. 3.803 din 20 ianuarie 1948 (A. N.
Arad, fond Parchetul Tribunalului Arad, dosar 292/1948, f. 9-12.).
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autorităţilor administrative locale este absolut necesar pentru aplicarea cu
succes a legii” 16. În acest sens, Direcţia Administraţiei de Stat din
Ministerul Afacerilor Interne era rugată ca, printr-un ordin circular, să pună
în vedere prefecturilor de judeţe şi organelor din subordinea acestora, că au
îndatorirea de a contribui „în cea mai largă măsură”, la asigurarea condiţiilor
materiale de trebuinţă pentru instalarea şi funcţionarea judecătoriilor şi
sediilor lor secundare. Pe lângă fixarea, de comun acord cu autorităţile
administrative locale, a zilelor de judecată la sediile secundare ale
judecătoriilor, înlesnirea transportului, cazarea funcţionarilor judecătoreşti şi
înzestrarea localului cu mobilier, în primul rând cu un dulap pentru arhivă,
cu modelul anexat la adresă, se cerea însărcinarea notarilor comunali cu noi
atribuţii. Astfel, notarii din comunele de reşedinţă ale sediilor secundare ale
judecătoriilor rurale, trebuiau însărcinaţi cu primirea, înregistrarea şi
păstrarea tuturor cererilor şi actelor prezentate de împricinaţi sau venite prin
poştă, în intervalele de timp în care judecătorii lipseau din localitate.
Această activitate suplimentară a notarilor comunali urma să se desfăşoare
după instrucţiunile transmise de judecătoriile respective.
Reforma judecătorească, din anii 1947-1948, a implicat întreaga
structură centrală a Ministerului Justiţiei. Prin instrucţiuni, extrem de
detaliate, se cerea serviciilor din structurile subordonate, schimbarea
întregului mod de lucru şi aplicarea imediată a noilor măsuri stabilite, care
dovedeau extensivitatea şi totalizarea centralizării mecanismului
administrativ-contabil al sistemului judecătoresc 17.
Avasările în funcţii se puteau face numai prin chemări în funcţiuni
superioare, însă drepturile salariale cuvenite, erau acordate numai cu data de
1 martie 1948. Propunerile de avansare se puteau face numai în raport cu
numărul posturilor fixate prin buget. În cazul posturilor devenite vacante,
prin deces, pensionare, etc., postul se desfiinţa, prin transformare în prima
treaptă a ierarhiei funcţiunii respective, şi deci nu mai puteau fi ocupate.
Accesoriile salariale constau numai în acordarea indemnizaţiilor pentru
chirie şi copii, după criterii restrictive. Se puteau acorda ajutoare de naştere,
căsătorie şi înmormântare, doar în condiţii bine justificate din punct de
vedere al actelor doveditoare. Spre exemplu, ajutorul de înmormântare se
acorda în baza unui proces-verbal, întocmit în trei exemplare, la care se
ataşau acte justificative, fiecare exemplar urmând o anumită cale. Era
interzisă angajarea de funcţionari sau oameni de serviciu, fără aprobarea
16

Copie după adresa Ministerului Justiţiei, Cabinetul ministrului nr. 04.121 din 21 ianuarie
1948 (ibidem, f. 13.).
17
Copie după Instrucţiunile Ministerului Justiţiei, Direcţia Contabilităţii nr. 68.287/947 şi
2.838/948 (ibidem, f. 31-32.).
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Ministerului Justiţiei. Încălcarea acestei dispoziţii angaja, pe lângă
responsabilitatea materială a celui vinovat de nerespectarea acestei
dispoziţii, şi răspunderea disciplinară. Drepturile salariale ale funcţionarilor
detaşaţi, delegaţi sau transferaţi la alte instanţe sau foruri ierarhice, se
acordau numai în baza unor certificate de încetare a plăţii, emise, în mod
obligatoriu, de instanţa de origine. Chitanţele, emise de cărăuşii care
efectuau transportul arhivei şi al personalului judecătoresc, trebuiau timbrate
cu timbre fiscale şi judiciare.
În general, instanţele şi serviciile nu puteau efectua cheltuieli, fără
aprobarea prealabilă a Ministerului de Justiţie. Recomandarea ministerului
era de a se reduce drastic consumul de matriale, birotică, micşorarea
numărului de telegrame şi convorbiri telefonice interurbane, urmărindu-se,
prin toate aceste măsuri, scăderea, la minimum, a cheltuielilor ce incumbau
administraţiilor locale, comunale orăşeneşti şi judeţene. Astfel, cu
predilecţie, contribuţia administraţiilor locale la democratizarea justiţiei
româneşti se dorea a fi una politic-administrativă, din moment de
posibilităţile materiale erau extrem de reduse, urmare a despăgubirilor de
război plătite Uniunii Sovietice, enormelor cheltuieli de întreţinere ale
Armatei Roşii de ocupaţie, a consilierilor politici şi militari, precum şi a
jafului sovietic 18, practicat prin toate punctele de frontieră ale României 19.
18

Numiţi provizoriu, prin ordine ale Ministerului de Război, în funcţii de reprezentare
locală a Comisiei române pentru aplicarea condiţiilor stabilite de Armistiţiul încheiat la
Moscova, la 12 septembrie 1944, sau însărcinaţi cu funcţii de conducere ale unor birouri
pentru aprovizionarea Armatei române, în condiţiile aplicării unor dispoziţii contradictorii,
fapt ce ducea la imposibilitatea executării ordinelor, militarii români se vedeau puşi în
situaţia de a reclama sabotajul economic al autorităţilor administrative judeţene arădene şi
al conducătorilor structurilor locale cu sarcini economice, în faţa justiţiei arădene. Spre
exemplu, Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării stabilise în sarcina judeţului Arad, în
baza unui inventar realizat la 26 ianuarie 1945, încărcarea cantităţii de 1 750 vagoane cu
grâu, din depozite, ori adunate prin contracte sau colectări din casă în casă, expedierea
acestora la Constanţa-Siloz, cu trenuri-navetă, în vederea livrării în Uniunea Sovietică.
Conform planificării, întreaga cantitate trebuia expediată până la 30 aprilie 1945, din care
340 vagoane cu grâu în luna martie 1945, şi 250 vagoane cu grâu în luna aprilie, condiţie
realizată parţial, adică 1 074 vagoane cu grâu până la 26 aprilie 1945. Reclamanţii,
căpitanul Alexandru Brăgău, delegatul Comisiei române pentru aplicarea armistiţiului în
judeţul Arad şi colonelul Vasilescu Gh. Mărăcine, directorul Oficiului Economic al
judeţului Arad, au cerut deschiderea unei acţiuni publice împotriva conducătorilor
birourilor de colectare arădene, INCOOP şi OCEF, în calitate de mandatere ale statului, cât
şi împotriva căpitanul Covalcioc, comandantul militar al staţiei Orosháza (Ungaria) şi a
Prefectura judeţului Arad. Prin Încheierea din 5 iulie 1945, procurorul-delegat Aurel
Zegrean de la Parchetul Tribunalului Arad a clasat cauza „în lipsă de intenţie culpabilă şi în
lipsa elementelor penale”, stabilind cheltuielile în sarcina statului, urmând să notifice
Încheierea, în scris, Cabinetului II Instrucţie al Tribunalului Arad, delegatului Comisiei
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Pe de altă parte, nici Ministerul Justiţiei nu urmărea cheltuirea
fondurilor sale, alocate prin buget, pentru plata magistraţilor, funcţionarilor
şi a personalului angajat. Spre exemplu, la cererile repetate ale Primprocurorului Parchetului Tribunalului Arad, adresate prim-preşedeintelui
Tribunalului Arad în vederea delegării de funcţionari aceastei instituţii,
aflată în imposibilitatea satisfacerii volumului mare de activităţi specifice, o
pătrime din numărul magistraţilor şi funcţionarilor fiind detaşaţi la alte
instanţe, unul din răspunsurile negative primite, la 8 aprilie 1947, arăta
vacanţele unui număr de 23 posturi de impiegaţi, la Tribunalul Arad 20.
Reformarea pătrăşcăniană a justiţiei făcuse demersuri pregătitoare
din timp. Astfel, în februarie 1947, Tribunalul Arad dăduse publicităţii
programul examenelor pentru ocuparea posturilor vacante: de impiegaţi, pe
24 februarie; agenţi-portărei, pe 27 februarie; dactilografi, pe 3 martie şi
ajutori de secretari, pe 5 martie 21. Posturile nu s-au ocupat. În mod practic,
se urmărea întârzierea nejustificată a actelor de justiţie, adică ilegalizarea
activităţii prin depăşirea termenelor procedurale, în scopul justificării
necesităţii reformei organizării judecătoreşti. Pe de altă parte, la jumătatea
lunii octombrie, 1947, cu peste 45 zile înainte de adoptarea Legii Nr. 341
privind organizarea judecătorească, Ministerul Justiţiei a înştiinţat
magistraţii, până la gradul de preşedinte de tribunal, cu privire la
obligativitatea efecuării stagiului de un an la judecătoriile rurale, perioadă
care constituia una din condiţiile de avansare. Cei care doreau începerea
imediată a acestui stagiu de practică, urmau să indice opţiunea lor, printr-o
petiţie adresată Ministerului de Justiţie 22. Dispersarea magistraţilor, urmare
a propriilor solicitări, conducea la scăderea numărului judecătorilor de la
tribunale, asigurând, în acelaşi timp, personalul judecătoresc necesar
funcţionării sediilor secundare ale viitoarelor judecătorii rurale populare.
pentru aplicarea Armistiţiului din Arad şi Prefecturii judeţului Arad. Pe parcursul cercetării
penale se constatse că, după inventarul din ianuarie 1945, urmase blocarea unei cantităţi de
grâu pentru aprovizionarea Armatei române, ridicarea cantităţii de 170 vagoane de grâu
pentru aprovizionarea Frontului 3 Ucrainian, deturnarea unui număr de 50 vagoane navetă
din staţia Nogylók (pe fosta linie de cale ferată a Societăţii Unite a Căilor Ferate „AradCenad” (A. N. Arad, fond Parchetul Tribunalului Arad, dosar 203/1945, f. 50-54.).
19
A. N. Arad, fondurile: Vama Arad, Vama Curtici, Vama Grăniceri, Vama Pecica; A. N.
Bihor, fondurile: Vama Alba Iulia, Vama Baia Mare; Vama Braşov, Vama Careii Mari,
Vama Câmpia Turdei, Vama Cluj, Vama Luduş, Vama Oradea, Vama Satu Mare; A. N.
Timiş, fondurile: Inspectoratul Vamal Timişoara; Vama Bega, Vama Cruceni, Vama Iam,
Vama Jimbolia.
20
A. N. Arad, fond Parchetul Tribunalului Arad, dosar 258/1947, f. 97.
21
Ibidem, f. 71.
22
Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 94.621 din 16 octombrie 1947 (ibidem, f. 68).
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Această dispersie a magistraţilor, la cerere, continua reducerea numărului de
judecători de la tribunale şi judecătorii rurale, urmare a solicitării
parchetelor adresate tribunalelor, de a delega judecători de la judecătoriile
rurale, care să îndeplinească atribuţiile de procurori, urmare a vacanţei unor
atfel de posturi. Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, având vacante două
posturi de procuror, unul prin pensionarea prim-procurorului dr. Marcu
Huţiu, la 4 ianuarie 1947, iar altul prin deces, solicitase, la 5 februarie 1947,
retragerea delegaţiei judecătorului Ioan V. Bărgău, de la Judecătoria Rurală
Chişineu Criş 23, şi delegarea, ca procuror, a judecătorului dr. Virgil Sassu,
de la Judecătoria Rurală Aradul Nou 24, delegare rezolvată favorabil, câteva
zile mai târziu 25. Astfel de cereri pentru completarea posturilor de
funcţionari judecătoreşti, au fost trimise şi Ministerului de Justiţie, dar fără o
rezolvare favorabilă. Din contra, prin mişcări de personal controlate,
Ministerul de Justiţie contribuia la dezorganizarea activităţii judecătoreşti.
Astfel, prin decizie ministerială, la 8 februarie 1947, Constantin Gh. Gaman,
judecător de instrucţie la Tribunalul Bacău, a fost înaintat prim-procuror al
Parchetului Tribunalului Arad, în locul dr. Marcu Huţiu, pus în retragere, în
vederea exercitării dreptului la pensie 26. Noul prim-procuror nici nu a văzut
Aradul, deşi figurează pe toate statele pentru plata salariilor şi accesoriilor
cuvenite personalului Parchetului Tribunalului Arad, începând cu luna
martie, până la sfârşitul anului 1947 27. În aprilie 1947, prin decizie
ministerială, Gaman a fost delegat, până la noi dispoziţii, cu diurnă şi
cheltuieli de tansport, şi însărcinat cu conducerea Parchetului Neamţ 28.
Deoarece astfel de greutăţi erau generalizate, la toate nivelele de organizare
ale instanţelor judecătoreşti, şi aceste instituţii, din lipsa personalului, îşi
creau dificultăţi, una alteia. Spre exemplu, la sfârşitul lui aprilie 1947, prin
decizie ministerială, impiegata Elisabeta Grecu, da la Curtea de Apel Cluj, a
fost transferată la Parchetul Tribunalului Arad, fără a fi dispensată din
serviciu, decât în urma cererii exprese a Parchetului Arad. Urmare a acestui
fapt, ea figurează pe statele de plată, începând cu luna iunie 1947 29, în
postul de impiegat principal, dar fără să o mai regăsim în tablourile din anul
1948.
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Ibidem, f. 37.
Ibidem, f. 34.
25
Ibidem, f. 65.
26
Ibidem, f. 53.
27
Ibidem, f. 223, 134, 236, 237, 239, 242-244.
28
Ibidem, f. 107.
29
Ibidem, f. 237.
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Lipsa spaţiilor necesare activităţii tribunalelor, parchetelor de pe
lângă acestea şi judecătoriilor, constituia o realitate care, la rândul ei,
îngreuna actul de justiţie. Parte din Tribunalul Arad, era ocupat de un
comandament sovietic, asemănător multor alte importante locaţii arădene.
Acestei stări de fapt i se adăuga şi înmulţirea sediilor organizaţiilor politice
comuniste, inclusiv de tineret, organizaţii de masă, sindicate profesionale la
Tribunalul Arad şi judecătoriile subordonate acestuia, Parchet, şi chiar la
Baroul Arad 30, dar şi ale unor grupări profesionale, aşa cu a fost Gruparea
Avocaţilor Democraţi.
Lipsa materialelor aflate în inventarele organizaţiilor judecătoreşti şi
a parchetelor, împiedica, la rândul ei, buna desfăşurare a activităţii
judecătoreşti. La 11 februarie 1947, a fost furat telefonul principal de la
Parchetul Tribunalului Arad. Abia la 5 aprilie, Parchetul s-a adresat
dirigintelui Societăţii de Telefoane Arad, solicitând instalarea urgentă a unui
nou aparat telefonic 31. Neexistând nici o anchetă, nici o percheziţie
domiciliară – aşa cum fusese în cazul dispariţiei unei maşini de scris -, şi
nici o sancţiune disciplinară, este posibil ca hoţul să fi fost cunoscut, iar
ocupaţia şi cetăţenia sa, să-l fi scos de sub umbrela legii penale.
Toate aceste greutăţi administrativ-organizatorice, generalizate la
nivelul întregii ţări, nu putea justifica dorinţa clară a guvernului dr. Petru
Groza de a reforma justiţia românească. După desfiinţarea Comisiei Aliate
(Sovietice) de Control din România, urmare a semnării Tratatului de Pace de
la Paris, Partidul Comunist Român, trebuia să-şi consolideze fundamentul
intern 32. Ţărănimea, care constituise baza de mase a vechilor partide
democratice, în perioada interbelică, şi chiar după război, trebuia atrasă
lângă clasa muncitoare, creindu-i-se o impresie virtuală de parte participantă
la conducerea societăţii. Ca preţ şi dovadă palpabilă, i se asigurau unele
facilităţi, extrem de spumoase, între care şi aceea de aducere a justiţiei
româneşti, la poarta ei.
Pentru realizarea acestui deziderat, au fost atrase, într-un efort
comun, toate puterile statului, precum şi organizaţiile de masă şi obşteşti.
Legea reformei de organizare judecătorească din 1947 este semnată de
Preşedintele Adunării Deputaţilor, Mihail Sadoveanu, şi de secretarul
Stelian Morariu, cu toate că prevederile Constituţiei din anul 1923, reintrată
30

Sediul Baroului Arad a fost la etajul Tribunalului Arad.
Ibidem, f. 80.
32
Reforma Justiţiei va continua şi în anul 1949, prin crearea tribunalor speciale feroviare,
în baza Decretului nr. 292 din 21 iulie 1949. Astfel, preşedintele Tribunalului Special
Feroviar Timişoara era Iulică Vrăbete, fost comisar de poliţie, apoi judecător şi procuror la
Parchetul Tribunalui Arad, în perioada 1949 (ibidem, dosar 318/1949, f. 8.).
31
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în vigoare, în august 1944, nu fuseseră modificate, iar Regele nu abdicase.
Abuzurile de putere făceau dovada ascendenţei rolului conducător în
societete al clasei muncitoare, alături de care era atrasă ţărănimea şi o parte
a intelectualităţii.
La începutul anului 1948, victoria rolului conducător al puterii
populare s-a materializat prin forme noi de organizare instituţională, care
aveau să conducă la abrogarea Constituţiei, înlocuită cu una nouă, menită să
dea impresia de legalitate totalitarismului comunist. Pentru demonstrarea
puterii clasei muncitoare, măsurile administrative au precedat adoptarea noii
Constutuţii. La 28 februarie 1948, prin ordin circular, Ministerul Justiţiei a
dispus îndepărtarea imediată a tuturor însemnelor ce se găseau în localurile
instanţelor judecătoreşti, amintind de vechea monarhie 33.
Aplicarea reformei judecătoreşti a întâmpinat greutăţi, generate fie
de sărăcia statului, sau de dificila funcţionare a instituţiilor, ori lipsa de
interes a funcţionarilor bugetari, în condiţiile unei slabe salarizări şi a
creşterii nelimitate a volumului de muncă, pe care aceştia erau datori să îl
depună.
Trierea, ambalarea şi expedierea dosarelor scoase de pe rol şi
trimise, conform noilor competeneţe, altor instanţe, au condus la pierderea
acestora, uneori, pe timpul transportului. În urma anchetelor, verificărilor şi
constatărilor făcute, Direcţia Personalului din Ministerul de Justiţie a
ordonat, la 10 martie 1948, ca expedierea dosarelor penale, în viitor, să se
facă numai sub formă recomandată, aspect care impunea confirmarea
primirii 34. Pe de altă parte, citaţiile se pierdeu sau ajungeau tardiv la
destinatari, aspecte care duceau la întârzierea procedurilor şi judecarea
cauzelor.
Direcţia Generală a Poştelor se justifica prin prin lipsa datelor
necesare identificării destinatarului, cum erau lipsa numărului de casă ori a
poreclei sau altor indicii, în cazul existenţei în localitate a mai multor
persoane cu acelaşi nume 35. Acestor cauze li se adăuga şi expedierea cu
întârziere a citaţiilor de către instanţele judecătoreşti, aspect cât se poate de
real, în lipsa suficienţei magistraţilor, funcţionarilor judecătoreşti şi a
personalului de serviciu. Prin urmare Poşta cerea ca expedierea citaţiilor să
33

Ordinul Ministerului Justiţiei nr. 1.678 din 28 februarie 1948, transmis Tribunalului
Arad, prin Cabinetul Prezidenţial al Curţii de Apel Timişoara, la 4 martie 1948 (ibidem,
dosar 292/1948, f. 28.).
34
Ibidem, f. 30.
35
Vechiul sistem al transpoatului şi înmânăriii citaţiilor şi hotărârilor judecătoreşti, fost pe
vremuri, în Transilvania, până în anul 1929, în sarcina agenţilor de poliţe înmânuatori,
înlocuit prin înmânuatorii Corpului Portăreilor, fusese desfiinţat.
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se facă cu 7-10 zile înaintea termenelor stabilite, termenul de 10 zile fiind
adoptat de Ministerul de Justiţie, ca obligaţie profesională 36.
A existat o vădită lipsă de comunicare între instanţele judecătoreşti
şi autorităţile administrative, reproşată de către acestea din urmă, astfel
încât, Ministerul de Justiţie ordonă ca, în cazul sancţionării funcţionarilor
judeţeni, comunali sau de stat, de către instanţele judecătoreşti, cauzele să
fie aduse la cunoştinţa autorităţilor administrative, pentru întocmirea
dosarelor de anchetă în vederea trimiterii acestora în faţa comisiilor de
disciplină 37.
Numărul şi reşedinţa instanţelor judecătoreşti, circumscripţiile
acestora, numărul şi calificarea secţiunilor, numărul cabinetelor de
instrucţie, precum şi numărul asesorilor populari, au fost stabilite prin
decizia ministrului de Justiţie nr. 1.672 din 12 ianuarie 1948 38.
Tribunalul Arad fusese organizat pe trei secţii, din care 2 penale şi
una civilă-comercială. Secţiile civilă şi camercială ale fostului tribunal au
fost unificate, în cadrul unei singure secţii, mărindu-se numărul secţiilor
penale, urmare a creşterii numărului de infracţiuni constatate pe teritoriul
judeţului, cercetate şi urmărite penal. În acelaşi timp, creşterea numărului de
secţii penale constituia o garanţie pentru totalitarismul comunist, de
asigurare a viitoarei represiuni generalizate împotriva oponenţilor, sub orice
formă, a noii puteri de stat din România. În ceea ce priveşte Cabinetele de
Instrucţie, numărul acestora a rămas la fel, adică două.
Acestă schimbare structurală, a modificat şi numărul magistraţilor
numiţi de ministrul de justiţie, pe secţii. Astfel, era un prim-preşedinte de
tribunal şi doi preşedinţi de secţii, una din secţiile penale fiind condusă de
către prim-preşedintele Tribunalului Arad. Parchetul Tribunalului Arad era
condus de un prim-procuror. În ordinea ierarhiei funcţiilor, urmau cei doi
judecători de instrucţie, conducătorii cabinetelor respective, doi judecători
de şedinţă pentru cauzele civile-comerciale, nouă judecători pentru cauzele
penale, trei procurori şi trei judecători supleanţi, în total, 23 de magistraţi.
Acelaşi număr de magistraţi fusese stabilit pentru tribunalele judeţelor Iaşi,
Prahova şi Timiş-Torontal.
Numărul asesorilor populari populari, era 112, din care 96 pentru
cauze penale şi 16, în calitate de încadraţi ai Ministrului public. Prin urmare,
acţiunea de supraveghere şi control popular-democratic a activităţii justiţiei
arădene era de 4,5 ori mai mare decât numărul magistraţilor. Supravegherea
36

Ibidem, f. 54.
Ibidem, f. 69.
38
M.Oo. nr. 13 din 16 ianuarie 1948, pp. 369-381.
37

299

şi controlul profesional se realiza prin inspectorii judecătoreşti şi activitatea
specifică a Consiliului Superior al Magistraturii, în timp ce supravegherea
generală se realiza prin sistemul de siguranţă publică.
În circumscripţia teritorială a Tribunalului Arad, au fost cuprinse:
Judecătoria Mixtă Arad, având un sediu secundar, patru magistraţi, din care,
trei judecători şi un judecător-ajutor. Acestora li se adăugau şi cei 64 de
asesori populari. Judecătoriile rurale erau: Aradul Nou, Buteni, ChişineuCriş, Hălmagiu, Ineu, Nădlac, Pecica, Radna, Săvârşin, Sfânta Ana şi Şiria,
numărul lor total fiind de unsprezece. Două sedii secundare avea numai
Judecătoria Rurală Chişineu-Criş, celalate având doar câte un sediu
secundar, cu excepţia judecătoriilor rurale Nădlac. Pecica şi Sfânta Ana,
care nu aveau sedii secundare, urmare a numărului mic de localităţi care
intrau în sfera lor de activitate. În ceea ce priveşte numărul magistraţilor
încadraţi, toate judecătoriile rurale aveau câte doi magistraţi, cu excepţia
Judecătoriei Rurale Chişineu-Criş, unde funcţionau trei judecători. Şi
numărul asesorilor pupulari de la judecătoriile rurale era de 64, cu excepţia
Judecătoriilor rurale Chişineu-Criş, unde funcţionau 96 de asesori populari
şi câte 32 la Nădlac şi Sfânta Ana.
Pe lângă magistraţi, cărora, în mod artificial le-au fost alăturaţi
asesorii populari, la fiecare instanţă judecătorească erau încadraţi funcţionari
judecătoreşti, personal tehnic şi de serviciu. Funcţiunile şi numărul acestora
au fost stabilite prin decizie a ministrului de Justiţie, la 26 februarie 1948 39.
Tribunalul Arad cuprindea un număr de 47 astfel de funcţionari.
Acestora li se adăugau un administrator de imobile, un intendent, un poştaş,
3 curieri, trei cusători de sosare, cinci oameni de serviciu, cuprinzând un
număr de 14 funcţii ale personalului tehnic şi de serviciu, adică 61
funcţionari şi personal tehnic şi de serviciu.
Realităţile arătau cu totul altfel. La sfârşitul lunii ianuarie 1948,
Tribunalul Arad avea 79 posturi de magistraţi şi funcţionari judecătoreşti, la
care de adăugau alte 8 posturi ocupate de magistraţi şi funcţionari delegaţi.
Din cele 87 posturi, 18 erau vacante 40. La sfârşitul lunii aprilie 1948, existau
63 posturi încadrate de magistraţi, funcţionari, personal tehnic şi de serviciu,
la care se adăugau un post de administrator-contabil şi trei impiegaţi
detaşaţi, precum şi 5 funcţii ale Secţiei de Muncă, total 72 posturi, toate
încadrate, fără nici o vacanţă 41.
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Ibidem, nr. 49 din 28 februarie 1948, pp. 1 800 şi urm.
Condica de plata salariilor şi accesoriilor cuvenite personalului Tribunalului Arad.
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La Ministerul de Justiţie, a fost constituită Comisia pentru încadrarea
funcţionarilor judecătoreşti, la sfârşitul lunii februarie 1948 42. Activitatea
acesteia a început să se materializeze imediat, atât în baza rapoartelor
înaintate ierarhic de conducătorii orgenelor judecătoreşti, cât şi în baza
informaţiilor obţinute prin structurile de ordine şi siguranţă publică. Umare
a acestui mod de lucru, a crescut numărul magistraţilor puşi în
disponibilitate, fie ca urmare a acţiunilor publice deschise împotriva lor,
situaţie în care deciziile ministeriale includeau aceste aspecte, fie fără nici o
motivaţie, aşa cum prevedeau noile modificări aduse de Avram Bunaciu noii
legii de organizare judecătorească.
La sfârşitul lunii ianuarie 1948, statul de organizare al Tribunalului
Arad prezenta următoarea configuraţie:
- funcţia de prim-preşedinte de tribunal era vacantă din noiembrie
1946;
- preşedinţi de secţii ale tribunalului: Brătescu Ioan, Spornic Liviu şi
Vestimian Ioan;
- judecători: Horga Adam, Precup Aurel, Popovici Nicolae,
Ciorapciu Ludovic, Şuluţiu Octavian, Greavu Andrei, Pascu Silviu. Erau
vacante 3 posturi de judecător.
- supleanţi: Vrăbete Iulică, Iliescu Paul şi Butariu-Ionescu Hortensia;
- administrator –contabil: Miheş Dumitru;
- grefieri şefi: Chiral Augustin, Chioru Gheorghe, Posdăre Nicolae,
Popa Victor, Neţa Pavel şi Moraru Matei;
- grefieri: Adamovici Duşan, Golea Nicolae, Nedelcu Gheorghe,
Văgălău Traian şi Pop Gavril:
- grefieri stagiari: Secuiu Ioan, Diaconu Vlad şi Botezatu Eusebiu;
- registrator şef: Mezei Gheorghe;
- arhivari şefi: Cobianu Victor şi Birjaru Stelian;
- arhivar principal: Posdăre Magda;
- arhivari: Cociuban Gheorghe şi Enghel Petru;
- registratori: Iva Petru, Neagu Filofteia, Tcaciuc Olga şi Chişiu
Eugenia. Un post de registrator era vacant.
- impiegaţi: Ponta Lucia, Tănase Petru, Poiană Ioan şi Jumanca
Maria. Patru posturi de impiegaţi erau vacante.
- dactilografă şefă: Duma Aurelia;
- dactiligrafe principale: Baltă Valeria, Caba Iuliana, Vandici
Ecaterina şi Plav Lucia;
- aprozi: trei posturi vacante;
42
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- cusători de dosare: Maghici Florea, Vuia Gheorghe şi Valea
Gheorghe;
- curieri: Blaj Ilie şi Coroban Petru;
- portar: Haţegan Ioan;
- oameni de serviciu: Guiu Gheorghe, Roşu Mihai şi Olariu Ioan.
Şapte posturi erau vacante.
Următorul personal avea statut de delegaţi: Stroescu Gheorghe,
judecător cu grad de preşedinte de tribunal, Berov Ioan şi Cariş Ioan,
judecători cu grad de consilieri de Curte de Apel, Stoici Lazăr – judecător;
Buca Nicolae, administrator-contabil, Ţoicu Ioan, Eremeniu Elena şi Străuţ
Vasilica – impiegaţi 43.
La începutul lunii martie 1948, prin decrete ale Prezidiului
provizoriu şi prin decizii ministeriale semnate de noul ministru de Justiţie,
Avram Bunaciu – la sfârşitul lui februarie Lucreţiu Pătrăşcanu fusese
arestat, s-a realizat o uriaşă mişcare a magistraţilor şi funcţonarilor
judecătoreşti. Astfel, prin Decretul prezidial nr. 491 din 11 martie 1948, au
fost numiţi, înaintaţi, permutaţi sau confirmaţi în funcţii, la Tribunalul Arad
şi judecătoriile din circumscripţia teritorială a acestuia, următorii
magistraţi 44 şi funcţionari 45:
I. Tribunalul Arad:
1. Magistraţi:
- Gheorghe I. Zoiţescu, fost judecător la Judecătoria Rurală Suraia din
judeţul Putna, numit judecător pentru cauzele penale;
- Mircea Ar. Marinescu, fost procuror la Curtea de Apel Timişoara, numit
judecător pentru cauzele penale;
- Nicolae T. Popovici, judecător cu gradul de consilier la Tribunalul Arad,
confirmat judecător pentru cauze penale, cu acelaşi grad, la acelaşi tribunal;
- Constantin C. Dron, avocat definitiv, licenţiat în drept, numit judecător
provizoriu pentru cauzele penale;
- Laurenţiu Maximilian Ţincu, fost judecător cu gradul de preşedinte de
tribunal la Judecătoria Rurală Şiria, numit judecător pentru cauzele penale.
La 11 iunie 1948 a fost delegat de lângă Serviciul judeţean Arad pentru
controlul economic, numai în afara orelor libere, pe timpul cât a durat
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delegarea judecătorului Alexandru Banciu, prim-preşedintele Tribunalului
Arad, pe lângă Comisia specială româno-maghiară juridico-administrativă 46;
- Vasile D. Moga, fost ajutor de judecător la desfiinţata Judecătorie Rurală
Chizătău, judeţul Timiş-Torontal, înaintat judecător provizoriu pentru
cauzele penale;
- Anghel C. Teodorescu, fost judecător cu grad de consilier de Curte de
Apel, numit judecător cu acelaşi grad, pentru cauzele penale;
- Livia Halmos, avocat definitiv, doctor în drept, numită judecător
provizoriu pentru cauzele penale;
- Ludovic-Filip Ciorapciu, judecător cu gradul de consilier de Curte la
Tribunaul Arad, numit judecător cu acelaşi grad, pentru cauzele civilecomerciale;
- Nicolae C. Bujor, fost judecător cu grad de preşedinte de tribunal la
desfiinţata Judecătorie de Muncă Arad, numit judecător, cu acelaşi grad,
pentru cauzele civile-comerciale:
- Stelian I. Iova, avocat, licenţiat în drept, numit supleant;
- Şurtea Gh. Ioan, avocat, licenţiat în drept, numit supleant;
- Iulică I. Vrăbete, fost supleant la Tribunalul Arad, înaintat procuror
provizoriu;
- Ioan-Raynold Moisescu, procuror cu grad de preşedinte de tribunal la
Tribunalul Arad, confirmat procuror cu acelaşi grad, la acelaşi tribunal;
- Artur-Mihail C. Beju, fost ajutor de judecător la Judecătoria Mixtă Arad,
înaintat procuror provizoriu;
- Iosif-Iuliu Hălmăgean, fost judecător la Judecătoria Mixtă Arad, înaintat.
Au fost puşi în disponibilitate următorii magistraţi de la Tribunalul
Arad: Ioan V. Brătescu, judecător cu gradul de preşedinte de tribunal; Adam
T. Horga, judecător cu gradul de consilier de Curte de Apel; Octavian Virgil
Sterca-Suluţiu, judecător cu gradul de consilier de Curte de Apel; Dumitru
Leşean, procuror cu gradul de consilier de Curte de Apel; Virgil Sassu,
procuror cu gradul de consilier de Curte de Apel.
2. Asesorii populari. Procesul de unificare al partidelor româneşti, comunist
şi social-democrat, aflat în plin proces de organizare şi desfăşurare la
sfârşitul anului 1947 şi începutul anului 1948, au impus un rol director
cosiliilor sindicale judeţene, în procesul de publicitate şi punere în aplicare a
unor dispoziţii ale cadrului legislativ al reorganizării judecătoreşti. Astfel,
Consiliul Sindical al judeţului Arad a organizat alegerea asesorilor populari
în Municipiul Arad, în zilele de 18, 19 şi 20 decembrie 1947 47. Preşedintele
46
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Mitarca, în cadrul şedinţei plenare ce avusese loc, şi care avusese un larg
cadru de obiective de trebuiau îndeplinite de membrii acestei organizaţii de
masă, anunţase că în Arad urmau să fie aleşi 144 asesori populari, din care
96 pentru Tribunalul Arad, 16 pentru Parchetul Tribunalului Arad şi 32
pentru Judecătoria Mixtă Arad 48.
Pentru alegerea asesorilor populari arădeni, au fost organizate şase
circumscripţii teritorial-instituţionale, în cartierul Grădişte, marile centre
industriale: Astra, ITA, Indagrara şi Teba, precum şi la Palatul Cultural,
pentru funcţionarii bugetari şi particulari 49. Pregătind alegătorii, retorii
agitatori sindicalişti arătau că, „de acum înainte se va judeca după dreptate,
deoarece tot ceea ce este în interesul clasei muncitoare este drept, iar ceea ce
loveşte în interesele acestei clase, este nedrept” 50.
În primul lot, în vederea participării la dezbaterile de la instanţele de
judecată, au fost aleşi următorii asesorii populari titulari: Rotter Ladislau
(I.T.A.), Igrişan Sonia (F-ca de zahăr), Scherer Zarim (Sindicatul
funcţionarilor particulari), Ilisie Teodor şi Petrea Ion (Astra), Belenţa Petru,
Bogdan Lazăr şi Ilica Dumitre (C.F.R.). Supleanţi: Mercea Nicolae
(R.I.M.A.), Olteanu Agneta şi Cherecheş Mihai (I.T.A.), Ardelean Dumitru,
Tencaş Ilie şi Ghiţă Iosif (Astra), Dreucean Nicola (Teba), Târica Mihai
(Indagrara), Goguţaa Vasile şi Taşcă Petru (C.F.R.), Ponta Manole
(Sindicatul pielarilor), Comşa Susana (Sindicatul casnic), Meer Traian
(P.T.T.), Gluvacov Liviu (Sindicatul transporturilor), Jurjuc Nicolae
(plugar) şi Budai Ludovic (C.F.A.P.) 51.
3. Funcţionari judecătoreşti:
- Virgil Puticiu, fost prim grefier, încadrat în aceeaşi funcţie, cu vechime în
clasă de la 1 aprilie 1947;
- Mihail Voştinar, fost prim grefier, încadrat în aceeaşi funcţie, cu vechime
în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Pavel Neţa, fost grefier şef, chemat în funcţiunea de prim grefier, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Rusu Ioan, fost prim grefier, încadrat în funcţiunea de grefier şef, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Victor Popa, fost grefier şef, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1946;
- Nicolae Posdăre, fost grefier şef, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
48
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- Alexandru Pop, chemat în funcţiunea de grefier şef, cu vechimea în clasă
de la 1 aprilie 1947;
- Gheorghe Chioru, fost grefier şef, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Golea Nicolae, fost grefier, chemat în funcţiunea de grefier şef, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Pop Gavril, fost grefier, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în clasă
de la 1 aprilie 1947;
- Văgălău Traian, fost grefier, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1946;
- Duşan Adamovici, fost grefier, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea
în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Ioan Secuiu, fost grefier stagiar, chemat în funcţiunea de grefier, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Eusebie Botezatu, fost grefier stagiar, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Ponta Lucia, impiegată, chemată în funcţiunea de grefier stagiar, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Augustin Chiral, fost grefier şef, chemat în funcţiunea de prim secretar de
parchet, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
-Petre Iva, fost registrator, chemat în funcţiunea de secretar de parchet, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Petre Tănase, impiegat, chemat în funcţiunea de secretar stagiar de
păarchet, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Dumitru Antonescu, fost prim portărel, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Scoarţă Damian, fost portărel şef, la Tribunalul Ilfov, transferat în aceeaşi
funcţiune, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Balamat Traian, fost arhivar, încadrat în funcţiunea de secretar de portărei,
cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Buică Nicolae, fost administrator contabil la Curtea Oradea, transferat în
aceeaşi funcţiune, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Mezei Gheorghe, fost registrator şef, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Birjaru Stelian, fost arhivar şef, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea
în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Cobian Victor, fost arhivar şef, încadrat în funcţiunea de registrator şef, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Eugenia Chişiu, fost registrator, chemată în funcţiunea de resistrator
principal, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
305

- Elena Ermeniu, impiegat, chemată în funcţiunea de arhivar, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1947;
- Anghel Petre, fost arhivar, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1946;
- Olga Tcaciuc, fost registrator, încadrată în funcţiunea de arhivar, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Ioan Poiană, fost impiegat, chemat în funcţiunea de registrator, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Duma Aurelia, dactilograf şef, încadrată în aceeaşi funcţiune, cu vechimea
în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Posdăre Magda, arhivar principal, încadrată în aceeaşi funcţiune, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Baltă Valeria, dactilograf principal, încadrată în aceeaşi funcţiune, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Vandici Ecaterina, fostă dactilograf principal, încadrată în funcţiunea de
dactilograf, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Bontău Maria, dactilograf, încadrată în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1947;
- Plev Lucia, fostă dactilograf principal, încadrată în funcţiunea de
dactilograf, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Caba Iuliana, fostă dactilograf principal, încadrată în funcţiunea de
dactilograf, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Maria Jumanca, impiegat, încadrată în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1947;
- Neaga Filofteia, fostă registrator, încadrată în funcţiunea de impiegat, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Elisabeta Grecu, impiegat, încadrată în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1947;
- Tociu Traian, impiegat, a fost încadrat în în aceeaşi funcţiune, cu vechimea
în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Gheorghe Cociuban, fost arhivar, a fost încadrat în funcţiunea de impiegat,
cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Vasile Botaşiu, fost registrator, încadrat în funcţiunea de impiegat, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Gheorghe Nedelcu, fost grefier, încadrat în funcţiunea de impiegat, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Ion Magda, fost curier la Judecătoria Mixtă Arad, chemat în funcţiunea de
impiegat, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Gheorghe Gheorghievici, agent de portărel, încadrat în aceeaşi funcţiune,
cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
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- Vasile Socati, agent de portărel, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea
în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Dumitru Pânzaru, fost lucrător calificat la Ministerul Justiţiei, chemat în
funcţiunea de administrator de imobil, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie
1947;
- Simion Crişan, fost intendent la Tribunalul Abrud, transferat în aceeaşi
funcţiune, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Ioan Haţeganu, portar, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în clasă
de la 1 aprilie 1946;
- Gheorghe Vuia, fost cusător de dosare, încadrat în funcţiunea de curier, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Ilie Blaj, curier, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în clasă de la 1
aprilie 1947;
- Buţiu M. Mihai, fost om de serviciu, la Judecătoria Rurală Ineu-Arad,
chemat în funcţiunea de curier, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Ioan Ciulean, cusător de dosare, la Judecătoria Mixtă Arad, transferat în
aceeaţi funcţiune, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1945;
- Ioan Berar, fost om de serviciu, la Judecătorie Mixtă Arad, chemat în
funcţiunea de cusător de dosare, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Mihai Roşu, om de serviciu, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1946;
- Nicolae Moş, fost om de serviciu, chemat în funcţiunea de cusător de
dosare, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Ioan Olaru, om de serviciu, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1946;
- Ioan Ţăranu, fost om de serviciu, la Judecătoria Rurală Chişineu Criş,
transferat în aceeaşi funcţiue, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Dumitru Petrasciuc, fost om de serviciu, la Curtea Bucureşti, transferat în
aceeaşi funcţiune, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946.
II. Judecătoria Mixtă Arad (sediul principal), cuprindea teritoriul
Municipiului Arad, din care făceau parte cartierele Micălaca, Mureşel,
Bujac şi Locul Pierzării. Sediul secundar: Curtici, cu comunele Curtici,
Macea, Sânmartin, Dorobanţi, Iratoşul şi Şofronea 52. Personalul se
compunea din:
Magistraţi:
- Vasile M. Preoţescu, fost judecător la Judecătoria Mixtă Făgăraş,
permutat;
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- Alexandru Vlad, fost avocat, licenţiat în drept, numit ajutor de judecător.
Au fost puşi în disponibilitate următorii magistraţi: Anghel C. Teodorescu,
judecător cu gradul de consilier de Curte de Apel; Constantin Eugen
Ursulescu, judecător cu gradul de consilier de Curte de Apel.
Asesorii populari aleşi în primul lot, în vederea participării la dezbaterile de
la instanţele de judecată, titulari: Drecin Petru (C.F.R.) şi Mânzat Autel
(Solidaritatea); supleanţi: Tutulea Mihai (C.F.R), Moraru Persida (I.T.A.),
Csepel Adalbert (C.F.A.P.) şi Cucual Mihai (Astra) 53.
Funcţionari:
- Romulus Coldea, fost grefier, chemat în funcţiunea de prim grefier, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Ion Şirianu, fost grefier stagiar, chemat în funcţiunea de grefier, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Petre Pop, grefier, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în clasă de la
1 aprilie 1946;
- Gheorghe Pâncotan, fost grefier, încadrat în funcţiunea de grefier stagiar,
cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Dumitru Pujin, fost prim conducător de carte funciară, încadrat în
funcţiunea de grefier stagiar, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Gheorghe Sătmărean, conducător de carte funciară, încadrat în aceeaşi
funcţiune, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Petre Suciu, conducător de carte funciară, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Dimitrie Orădan, fost grefier, încadrat în funcţiunea de conducător de carte
funciară, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Traian Gemşea, conducător de carte funciară, încadrat în aceeaşi funcţiune,
cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Ioan Mureşeanu, arhivar şef, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1946;
- Ana Borcoman, registrator şef, încadrată în aceeaşi funcţiune, cu vechimea
în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Elisabeta Demşa, fostă impiegat, chemată în funcţiunea de arhivar, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Aurelia Cionca, fostă registrator şef, de la Tribunalul Arad, transferată în
funcţiunea de dactilograf şef, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Iuliana Şendrei, fostă impiegată, de la Tribunalul Arad, chemată în
funcţiunea de dactilograf principal, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie
1946;
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- Natalia Oancea, fost registrator, încadrată în funcţiunea de dactilograf, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Iuliu Bătrân, conducător şef de carte funciară, de la Judecătoria Rurală
Ineu-Arad, transferat în funcţiunea de impiegat, cu vechimea în clasă de la 1
aprilie 1946;
- Ştefan Bătrân, fost arhivar, chemat în funcţiunea de impiegat, cu vechimea
în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Cornel Folteanu, impiegat, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1947;
- Dumitru Juvan, fost agent portărel, de la Tribunalul Arad, transferat în
funcţiunea de impiegat, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Vasilica Străuţ, impiegat, de la Tribunalul Dâmboviţa, transferată în
aceeaşi funcţiune, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Emil Arsenov, agent, de la Tribuunalul Arad, încadrat în aceeaşi funcţie,
cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Gheorghe Guiu, fost om de servicu, chemat în funcţiunea de curier, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Petre Coroban, cusător de dosare, de la Tribunalul Arad, încadrat în
aceeaşi funcţiune, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Iacob Docea, om de serviciu, de la Judecătoria Rurală Ocna-Mureşului,
transferat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946.
III. Judecătoria Rurală Aradul Nou - sediul principal, cu comunele
Aradul Nou, Cicir, Cruceni, Glogovăţ, Livada, Sâmbăteni, Andrei Şaguna,
Mândruloc, Şagul, Sânnicolaul Mic, Sf. Paul, Wiesenhaid şi Zădărlac;
sediul secundar: Schöndorf (Frumuşeni), Guttenberg (Zăbrani), Engelsbrun
şi Traunau.
Magistraţi:
- Ioan C. Penteş, judecător la Judecătoria Rurală Aradul Nou, confirmat
judecător la aceeaşi judecătorie;
- Lazăr V. Stoiciu, fost judecător la Judecătoria Rurală Sasca-Montană din
judeţul Caraş, permutat.
Asesori populari: titulari - Braun Andrei şi Cădariu Valeria; supleanţi:
Negrilă Nicolae, Gâş Ştefan, Cojocaru Elena, Costea Ioan, Tudor Teodor şi
Ghergar Alexandru. La sediul secundar din Frumuşeni: titulari – Dărău
Teodor şi Belda Ioan; supleanţi: Rus Traian, Cojei Mihai, Mureşan Ioan,
Hărduţi Sabina, Bera Pavel şi Marcu Avram.
Funcţionari:
- Maria Căpraru, fost grefier, chemată în funcţiunea de grefier şef, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
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- Eremia Scorţan, fost arhivar şef, încadrat în funcţiunea de grefier, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Ioan Neţa, fost prim conducător de carte funciară, încadrat în funcţiunea de
conducător şef de carte funciară, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Terezia Kiş, fost registrator principal, chemată în funcţiunea de arhivar şef,
cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Adam Buţiu, impiegat, de la Judecătoria Rurală Ineu-Arad, transferat în
aceeaşi funcţiune, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Ioan Cojocaru, om de servicu, încadrat în aceeaşi funcţiune. cu vechimea
în clasă de la 1 aprilie 1947.
IV. Judecătoria Rurală Buteni – sediul principal, cu comunele: Buteni,
Aldeşti, Almaş, Bârsa berindia, Cuied, Chisindia, Donceni, Hodiş, Iacoveni,
Igneşti, Paulian, Prunişor, Revetiş, Roşia, Sebiş, Văsoaia, Voivodeni şi
Minişul de Sus; sediul secundar - Dezna, cu comunele: Dieci, Laz, Minead,
Moneasa, Nădălbeşti, Neagra, Rănuşa, Sălăjeni, Slatina de Criş, Susani şi
Prăjeşti.
Magistraţi:
- Adrian-Ioan Gheorghiu, judecător cu grad de consilier de Curte, permutat;
- Teodor T. Clepe, ajutor de judecător, înaintat judecător provizoriu.
Asesori populari – titulari: Lustrea teodor şi Halic Pavel; supleanţi: Doncoş
Teodor, Luguzău Petru, Fica Gheorghe, Sisa Ioan, Floria Floriţa, şi Moţ
Teodor; la sediul secundar Dezna – titulari: Zdrâncea Moise şi Balea
Teodor; supleanţi: Săbău Nicolae, Miclea Alexandru, Voia Ştefan, hac Ioan,
Urs Iosif şi Popa Nicolae.
Funcţionari:
- Aurelia Marinescu, grefier şef, încadrată în aceeaşi funcţiune, cu vechimea
în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Ilie Perva, fost registrator, încadrat în funcţiunea de grefier, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1946;
- Ioan Marinescu, fost prim conducător de carte funciară, încadrat
confucător şef de carte funciară, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Victor Comarnescu, arhivar şef, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea
în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Teodor Mercea, impiegat, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1947;
- Ioan Faur, fost grefier, încadrat în funcţia de impiegat, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1947;
- Gheorghe Ţucra, om de serviciu, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947.
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V. Judecătoria Rurală Chişineu Criş – sediul principal, cu comunele:
Chişineu Criş, Adea, Cintei, Crişana, Iermata Neagră, Nădab, Pădureni,
Sintea Mare, Şiclău, Socodor, Ţipari, Zerind şi Zerindul Mic; sediul
secundar – Pilul, cu comunele: Pilul şi Vărşand ; sediul secundar Vânători, cu comunele: Vânători, Luntreni, Mişca şi Satul Nou.
Magistraţi:
- Ioan V. Bargău, judecător, confirmat în aceeaşi funcţie;
- Vasile G. Dobrican, judecător, confirmat în aceeaşi funcţie;
- Petru Cociu, avocat, doctor în drept, numit judecător proviziriu.
Asesori populari - titulari: Morar Ioan şi Jiva Gheorghe, supleanţi: Birta
Ioan, Mihuţi Vasile, Brândaş Mihai, Cseke Ştefan, Brăgău Mihai Iosif şi
Caba Maria; la sediul secundar Pilul – titulari: Turic Mitru şi Moca Traian;
supleanţi: Popa Ioan, Drăgan Gheorghe, Sfâşnic Crăciun, văduva Moţa
Floarea, Dehelean Vichentie şi văduva Popa Sidonia. La sediul secundar
Pilul – titulari: Turic Mitru şi Moca Traian; supleanţi: Popa Ioan, Drăgan
Gheorghe, Sfâşnic Crăciun, văduva Moţa Floarea, Dehelean Vichentie şi
văduva Popa Sidonia. La sediul secundar Vânători – titulari: Miclae
Alexandru şi Sechereş Gheorghe; supleanţi: Silaghi Iosif, Ileana Ioan,
Căsuţi Ioan I, Căsuţi Ioan II, Achim Ioan şi Ilea Gheorghe.
Funcţionari:
- Pavel Şerban, grefier şef, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1946;
- Petre Ţârtea, fost impiegat, chemat în funcţiunea de grefier, cu vechimea
în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Nicolae Putină, conducător de carte funciară, încadrat în aceeaşi funcţiune,
cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Gheorghe Ionaş, fost arhivar, chemat în funcţiunea de arhivar şrf, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Nadejda Ronguş, impiegată, încadrată în aceeaşi funcţiune, cu vechimea
în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Ioan Costan, impiegat, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în clasă
de la 1 aprilie 1947;
- Petre Mermetean, om de serviciu, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947.
VI. Judecătoria Rurală Hălmagiu – sediul principal, cu comunele:
Hălmagiu, Avram Iancu, Băneşti, Hălmăgel, Pleşcuţa şi Vârfurile; sediul
secundar – Gurahonţ, cu comunele: Bonţeşti, Cil, Crocna, Iosăşel, Pescari şi
Satul Rău.
Magistraţi:
- Emil Pop, ajutor de judecător, înaintat judecător provizoriu.
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Asesori populari - titulari: Duşan Pavel şi Şerban Gheorghe; supleanţi:
Ciungan Octavian, Popovici Traian, Baltă Ioan, Neamţu Pavel, Sandru
Sabin şi Costina Ioan. La sediul secundar Gurahonţ – titulari: Crişan Simion
şi Drei Cornel; supleanţi: Ştef Gheorghe, Zmeci Paul, Morar Teodor, Creţi
Zaharie, Oancea Petru şi Balta Gheorghe.
Funcţionari:
- Ioan D. Sida, grefier şef, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1946;
- Virgil Kiş, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în clasă de la 1
aprilie 1947;
- Aurel Ilie, fost conducător de carte funciară, încadrat în funcţiunea de
conducător stagiar de carte funciară, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie
1947;
- Eufrosina Jipan, fostă impiegată, chemată în funcţiunea de arhivar, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Gheorghe Buşa, impiegat, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1946;
- Traian Butaru, impiegat, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1947;
- Nicolae Sima, om de serviciu, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea
în clasă de la 1 aprilie 1947.
VII. Judecătoria Rurală Ineu – sediul principal, cu comunele: Ineu,
Arăneag, Bocsig, Chier, Camna, Chereluş, Drauţi, Dud, Iermata, Luguzău,
Minişel, Mocrea, Moroda, Nadăş, Răpsig, Satu Mic, Şilindia, Şicula,
Târnova, Tauţ, Zărand, Traian; sediul secundar - Cermei, cu comunele
Cermei, Apateu, Berechiu, Gurba, Şepreuş şi Somoşcheş.
Magistraţi:
- Pompeiu Ioan-Vasile Andrei, judecător, a fost confirmat în aceeaşi funcţie.
Asesori populari – titulari: Baba Dumitru şi Patroman Pavel; supleanţi:
Ghergar Gheorghe, Gorcea Coloman, Feier Pavel, Lenhart Nicolae, Bătrâna
Adam şi Vidican Ioan. La sediul secundar Cermei – titulari: Avram Ioan şi
Moţ Petru; supleanţi: Moţ Floare, Langa Dimitrie, Otvös Ştefan, Vlad
Florea, Avram Gheorghe şi Vidican Ioan.
Funcţionari:
- Ioan Hărdălău, grefier şef, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1947;
- Constantin Crişan, grefier, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1947;
- Petre Toth, fost conducător stagiar de carte funciară, chemat în funcţiunea
de conducător de carte funciară, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
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- Teodor Feier, fost arhivar principal, chemat în funcţiunea de arhivar şef, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Silvia Augustin, fost registrator şef, încadrată în funcţiunea de impiegat, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Teodor Cristea, impiegat, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1947;
- Muhai A. Buţiu, om de servicu, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea
în clasă de la 1 aprilie 1947.
VIII. Judecătoria Rurală Nădlac – sediul principal, cu comunele: Nădlac,
Peregul Mare, Şeitin şi Semlac.
Magistraţi:
- Octavian I. Handa, judecător, confirmat în aceeaşi funcţie;
- Venicius P. Muică, ajutor de judecător, înaintat judecător provizoriu.
Asesori populari – titulari: Bedroan Ioan şi Lupu Vasile, supleanţi: Teleki
Pavel, Tipei Traian, Virag Ladislau, Orga Gheorghe, Leştian Mihai şi Unc
Mariana.
Funcţionari:
- Gheorghe Fira, grefier şef, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1946;
- Ioan V[B]ezergheanu, grefier, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea
în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Dumitru Şchipu, conducător stagiar de carte funciară, încadrat în aceeaşi
funcţiune, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Constantin Vătău, fost registrator şef, încadrat în funcţiunea de arhivar şef,
cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Maria Lenghel-Izanu, impiegată, încadrată în aceeaşi funcţiune, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Mihai Pătean, om de serviciu, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea
în clasă de la 1 aprilie 1947.
IX. Judecătoria Rurală Pecica – sediul principal, cu comunele: Pecica,
Peregul Mic, Rovine, Sederhat, Turnu, Variaşul şi satul Bodrogul Vechi,
pendinte de comuna Zădărlac.
Magistraţi:
- Victor Bendeschi, judecător cu grad de consilier de Curte, confirmat în
aceeaşi funcţie. Prin Decretul prezidial nr. 1 408 din 5 august 1948, a fost
pus în retragere pe ziua de 30 august 1948, şi în poziţiunea de a-şi exercita
drepturile la pensie, pentru caz de boală contractată în timpul, dar nu din
cauza serviciului, cu dreptul de a primi salariul încă trei luni de la data
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punerii în retragere 54. În locul său, a fost reprimit în funcţiunea de judecător,
fostul judecător Vasile P. Marian, pe ziua de 30 august 1948 55;
- Gheorghe C. Guran, ajutor de judecător, judecător provizoriu.
Asesori populari – titulari: Lepădatu Ioan şi Kapcsos Mihai; supleanţi:
Şiclovan Roman, Boar Ilie, Curca Petru, Covaci Emeric, Pantea Iulian şi
Andra ştefan.
Funcţionari:
- Dumitru Burciu, grefier şef, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1946;
- Victor Diaconescu, grefier, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1946;
- Petre Mateş, conducător de carte funciară, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Dumitru Rotaru, fost registrator şef, încadrat în funcţiunea de arhivar şef,
cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Aurelia Dumitru, impiegată, încadrată în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1946;
- Gheorghe Petescu, fost conducător stagiar de carte funciară, încadrat în
funcţiunea de impiegat, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Gheorghe Brăştin, om de servicu, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946.
X. Judecătoria Rurală Radna – sediul principal, cu comunele: Radna,
Cladova, Milova, Odvoş, Păuliş, Păulişul Nou şi Şoimoş; sediul secundar –
Bârzava, cu comunele: Bârzava, Căpruţa, Dumbrăviţa şi Groşii Noi.
Magistraţi:
- Nicolae Homiţchi, judecător cu gradul de consilier de Curte, confirmat cu
acelaşi grad, în aceeaşi funcţie;
- Vasile Bell, judecător cu gradul de consilier de Curte, confirmat cu acelaşi
grad, în aceeaşi funcţie.
Asesori populari – titulari: Mili Florica şi Vlai Ioan; supleanţi: Biro Ioan,
Kiş Iosif, Florea Gheorghe, Persa Nicolae, Sabin Andrei şi Crişan
Gheorghe. La sediul secundar Bârzava - titulari: Muntean Sofia şi Mihuţi
Antonie; supleanţi: Păişan Catiţa, Dehelean Iosif, Dehelean Gheorghe,
Băltean Ioan, Ghiura Florea şi Bugaiu Ioan.
Funcţionari:
- Ştefan Imbroane, grefier şef, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1947;
54
55

M. O. nr. 186 din 13 august 1948, p. 6 679-6 680.
Ibidem, nr. 200 din 30 august 1948, p. 7 249.
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- Ioan Simion, grefier, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în clasă de
la 1 aprilie 1947;
- Anton Moş, conducător de carte funciară, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Gheorghe Don, fost registrator, încadrat în funcţiunea de arhivar, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Ioan Sucigan, fost administrator contabil, încadrat în funcţia de impiegat,
cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946;
- Romulus Mezei, om de serviciu la Judecătoria Rurală Pecica-Arad, a fost
transferat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1946.
XI. Judecătoria Rurală Săvârşin – sediul principal, cu comunele:
Săvârşin, Juşiţa, Starja, Vărădia de Mureş, Toc şi satele Bătuţa şi Slatina de
Mureş, pendinte de comuna Căpruţa; sediul secundar – Petriş, cu comunele:
Petriş Ilteu şi Roşia Nouă:
Magistraţi:
- Ioan Berov, judecător cu gradul de consilier de Curte la Judecătoria Mixtă
Arad, permutat.
Asesori populari – titulari la sediul principal: Stoica Radu şi Petruţi
Constantin; supleanţi: Dobrei Elena, Lustraş Ioachim, Vancu Băruţ, Stoian
Constantin, Stănilă Elena şi Mager Constantin. La sediul secundar Petriş –
titulari: Tamşa Aurel şi Păişan Petru; supleanţi: Badea Ghenadie, Achim
Daniel, Bianga Ioan, Suba Ionel, Filimon Iosif şi Staciu Maxim.
Funcţionari:
- Gheorghe Maitec, grefier şef, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1946;
- Gheorghe Scriban, grefier, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1947;
- Ioan Crişan, conducător de carte funciară, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Ilie Zimbreanu, om de serviciu, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea
în clasă de la 1 aprilie 1947.
XII. Judecătoria Rurală Sfânta Ana (Sântana) – sediul principal, cu
comunele: Sf. Ana (Sântana), Caporal Alexa, Comlăuş, Olari, Şimandul de
Jos, Şimandul de Sus, Sintea Mică şi Zerindul Nou.
Magistraţi:
- Liviu-Florin Spornic, fost judecător cu gradul de preşedinte de tribunal la
Tribunalul Arad, permutat;
- Ioan T. Poliş, fost magistrat, numit judecător provizoriu.

315

Asesori populari – titulari: Drăgan Elene şi Barna Francisc; supleanţi: Faur
Ioan, Cozma Ioan, Rau Gemu, Gouna Gheorghe, Burcă Ioan şi Indreica
Miron.
Funcţionari:
- Grigore Candrea, fost grefier şef la Tribunalul Arad, transferat în aceeaşi
funcţiune, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Damaschin Tărăbuş, fost grefier la Judecătoria Salonta-Bihor, transferat în
aceeaşi funcţiune, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Roman Filimon, fost conducător stagiar de carte funciară la Judecătoria
Rurală Chişineu Criş, transferat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în clasă
de la 1 aprilie 1947;
- Iuliana Dan, fost registrator principal la Judecătoria Rurală Chişineu Criş,
transferată în funcţiunea de arhivar, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie
1947;
- Petre Tangu, fost grefier la Judecătoria Rurală Chişineu Criş, transferat în
funcţiunea de impiegat, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Mihai Valea, fostă impiegat la Judecătoria Rurală Ineu-Arad, transferat în
aceeaşi funcţiune, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Pavel Lapoş, fost om de serviciu la Tribunalul Arad, transferat în aceeaşi
funcţiune, cu vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947.
XIII. Judecătoria Rurală Şiria – sediul principal, cu comunele: Şiria,
Covăsânţ, Cuvin, Galşa, Ghioroc, Mâsca, Miniş, Panatul Nou (Horea) şi
Zimand-Cuz; sediul secundar – Pâncota, cu comunele: Pâncota, Agriş,
Măderat şi Seleuş.
Magistraţi:
- Ioan-Aristid V. Cartiş, fost judecător cu gradul de consilier de Curte la
Judecătoria Mixtă Arad, permutat;
- Florian V. Dimitriu, fost ajutor de judecător la Judecătoria Rurală Chişineu
Criş, înaintat judecător provizoriu.
Asesori populari – titulari: Selegean Paul şi Terebeştean Ignatie; supleanţi:
Crucean Maxim, Simon Gheorghe, Patica Maria, Neamş sava, Dehelean
Ioan şi Şimandan Dimitrie. La sediul secundar Pâncota – titulari: Lăcătuş
Pavel şi Mârza Iustin; supleanţi: Bakoş Andrei, Aciu Ioan, Lup Petru,
Horvath Iosif, Caş Ioan şi Bălan Ioan.
Funcţionari:
- Dumitru Cora, grefier şef, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1946;
- Dumitru Pârjol, grefier, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în clasă
de la 1 aprilie 1947;
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- Teodor Savi, conducător de carte funciară, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Gheorghe Costin, arhivar, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea în
clasă de la 1 aprilie 1947;
- Simion Marian, fost registrator, încadrat în funcţiunea de impiegat, cu
vechimea în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Claudia Calincov, impiegată, încadrată în aceeaşi funcţiune, cu vechimea
în clasă de la 1 aprilie 1947;
- Nicolae Mihai, om de serviciu, încadrat în aceeaşi funcţiune, cu vechimea
în clasă de la 1 aprilie 1947.
Plata drepturilor salariale, conform noilor numiri, încadrări, chemări
şi trensferări, începea să curgă de la data de 1 aprilie 1948.
Radu Mihăilă, directorul Direcţiei Personal din Ministerul Justiţiei, a
fost însărcinat cu executarea dispoziţiilor cuprinse în decretele prezidiale şi
deciziile ministeriale, privind mişcările de personal.
Constituţia R. P. R. din aprilie 1948, a schimbat denumirea
judecătoriilor, în judecătorii populare 56.
Şcolile juridice cu durata de 1 an
Reforma Justiţiei româneşti, sub egida obiectivelor politice ale
totalitarismului comunist, instalat deplin în cursul anului 1948, a impus
înlocuirea vechilor magistraţi, care „s-au manifestat ca elemente
duşmănoase”, cu o generaţie nouă 57. Înlocuirea vechilor magistraţi, fideli
principiilor de drept în care fuseseră educaţi profesional, dar de care noua
conducere politică a ţării nu avea nevoie, genera, inevitabil, posturi vacante
în cadrul organizatoric şi structural al instanţelor judecătoreşti. În şedinţa
Biroului Politic al C.C. al P.M.R. din 15 septrembrie 1948, ministrul de
Justiţie, Avram Bunaciu, relevase existenţa unui număr de 2800 posturi de
magistraţi, propunând adoptarea unui decret prezidial, orientat către două
direcţii. Prima, conducea la modoficarea Legii nr. 341/1947 pentru
organizarea instanţelor judecătoreşti, în sensul prelungirii dreputului
Ministerului de Justiţie, până la 1 martie 1949, de a muta, numi, repartiza şi
pune în disponibilitate magistraţii şi funcţionarii judecătoreşti, prin derogare
de la această lege 58. Cea de a doua direcţie, avea ca ţintă urgentarea
organizării unui învăţământ juridic de scurtă durată, în care să fie incluşi
muncitorii, care aveau o oarecare experienţă în domeniul exercitării actului
56

M. O. nr. 87 bis din 13 aprilie 1948, Titlul VII.
Procesul-verbal nr. 5 al şedinţei Biroului Politic al C.C. al P.M.R. din 15 septrembrie
1948, în: „Stenogramele şedinţelor Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român”, vol. I (1948), Bucureşti, 2002, p. 168.
58
Ibidem, p. 169.
57
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de justiţie, prin practica provizorie a atribuţiilor de asesori populari. El avea
în vedere, şcolarizarea, gratuită, a 900 de foşti asesori populari, prin care
700 vor deveni noi magistraţi, care „vor putea satisface nevoile
magistraturii” 59.
Deşi deficitară din punct de vedere al nivelului educaţional,
preconizata nouă generaţie a magistraţilor de masă trebuia orientată către o
fidelitate indiscutabilă faţă de obiectivul principal, impus tuturor
autorităţilor judecătoreşti, acela de apărare a proprietatăţii colective, a cărei
sferă se extinsese prin naţionalizarea principalelor bunuri, la 11 iunie 1948.
Pe de altă parte, perspectiva colectivizării agriculturii, proces dificil, care
avea să se încheie în anul 1962, reclama, la rândul ei, creşterea numărului de
magistraţi şi funcţionari judecătoreşti.
În aceste condiţii, după reforma întregului sistem educaţional
românesc, realizată în baza Legii nr. 175/1948, prin Decretul prezidial nr.
297 din 28 octombrie 1948, contrasemnat de ministrul finanţelor, Vasile
Luca, au fost înfiinţate şcoli juridice cu durata de un an, cu sediile în
Bucureşti, Iaşi şi Cluj 60. Şcoala juridică de la Cluj urma să funcţioneze cu
două secţiuni, una cu predare în limba română, cealaltă în limba maghiară.
Aceste şcoli speciale funcţionau sub egida Ministerului de Justiţie, prin
derogare de la dispoziţiile generele din legile privind Statutul Funcţionarilor
Publici, stabilirea şi aplicarea bugetului şi contabilitatea publică, atât în ceea
ce priveşte recrutarea, angajarea şi lichidarea, personalului de specialitate şi
administrativ, cât şi ordonanţarea şi plata tuturor cheltuielilor.
Puternica amprentă de masă a noului sistem de învăţământ juridic
era dat, nu atât de limita scăzută a duratei procesului de învăţământ, cât de
implicarea consiliilor sindicale judeţene în această activitate educaţională.
Astfel, pe lângă condiţiile cerute de Legea nr. 746/1946 privind Statutul
Funcţionarilor Publici, candidaţii se puteau înscrie pentru urmarea
cursurilor, numai în baza recomandărilor scrise ale consiliilor sindicale
judeţene, aprobate de Ministerul de Justiţie. Aveau prioritate absolvenţii
cursurilor juridice populare, organizate pe lângă tribunale, pentru educarea
profesională a asesorilor populari.
Pe durata cursurilor acestei şcoli speciale, elevii primeau o
indemnizaţie lunară, al cărui cuantum urma să fie stabilit prin decizie a
Consiliului de Miniştri. Finaliştii cursurilor trebuiu să susţină un examen.
Cei reuşiţi, obţineau o diplomă de absolvire, în baza căreia puteau fi numiţi
în magistratură, parchet sau orice funcţiune juridică.
59
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M. O. nr. 252 din 29 octo mbrie 1948, pp. 8 595-8 596.
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În viziunea lui Avram Bunaciu, cursanţii şcolilor speciale trebuiau să
cunoască dreptul civil şi penal (câte 148 ore), dreptul constituţional şi
administrativ (84 ore), procedurile civile şi penale (77 şi, respectiv, 76 ore),
istoria naţională (54 ore), economia politică (45 ore), teoria generală a
statului şi dreptului (33 ore), formularea actelor juridice şi administrative
(32 ore), materialismul dialectic şi istoric (32 ore), organizarea
judecătorească (31 ore), criminologia şi ştiinţa penitenciară, legislaţia
muncitorească (22 ore) şi dreptul cooperatist (20 ore) 61.
Examenul de absolvire consta dintr-o probă scrisă şi una orală,
media generală fiind calculată şi după mediile generale, obţinute prin
adunarea mediilor lunare, printr-un sistem ajutător cursanţilor. De teama
dezastrelor înregistrate la examanele scrise, ulterior, au fost anulate cursurile
de drept financiar şi drept cooperatist, redus numărul orelor alocate stdiului
şi seminarelor, precum şi susţinerea formei scrise a examenului de sfârşit de
an 62.
În şedinţa Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român din 2 decembrie 1948, Avram Bunaciu a supus spre
aprobare prioectul înfiinţării unor şcoli „pentru asesorii populari care urmau
să intre în magistratură”, proiect care, în urma discuţiilor, a fost aprobat 63.
Groapa comună a vechilor magistraţi români fusese adânc săpată.
Reorganizarea corpului avocaţilor publici
Desfiinţarea Barourilor şi înfiinţarea Colegiilor de avocaţi au
determinat, la rândul lor, pierderea independenţei exerciţiului profesiei de
avocat, concomitent cu centralizarea generală a actului de justiţie în
România. Astfel, prin decizii a ministrului de Justiţie, a fost fixat numărul
membrilor Colegiilor judeţene de avocaţi 64, precum şi numărul membrilor
acestora, care exercitau profesia de avocaţi sau apărători pe lângă
judecătoriile mixte şi rurale 65.
Colegiul de avocaţi al judeţului Arad era compus dintr-un număr de
105 avocaţi definitivi şi 15 avocaţi stagiari. Desfiinţatul Barou Arad avusese
un număr de 283 avocaţi definitivi şi 20 avocaţi stagiari. Avocaţii definitivi
aveau birouri avocaţiale în localităţile Aradul Nou (Dr. Crişan Aurel, dr.
61

Decizia ministerială nr. 101.449 din 30 octombrie 1948 (M. O. nr. 254 din 1 noiembrie
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Muncitoresc Român”, vol. I (1948), Bucureşti, 2002, p. 389.
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Haskel Iuliu, dr. Kohn Iosif, Iakob Iosif, dr. Neff Francisc, dr. Peter Iuliu,
Moşoiu Eugen, Dissler Nicolae), Buteni (Dr. Bârsan Adrian, Coţoiu Vasile,
dr. Cioflică Romuls, dr. Dan Sabin, dr. Grozda Mircea, dr. Horga
Alexandru, Palocsek Desideriu, Dr. Popper Alexandru, Someşan Cornel),
Chişineu-Criş (Chirilă Vasile, dr. Botişel Ioan, dr. Buştea Cornel, Codrean
Dimitrie, Cordoş Gheorghe, Haşiaş Dumitru, dr. Igyarto Zoltan, dr. Lazăr
Alexendru, dr. Margoasy Geza, Marşieu Tiberiu, dr. Olosz Ludovic,
Petruţiu Silviu), Curtici (Dr. Colceriu Zaharie, Leuca Traian, dr. Petrilă
Ioan), Ghioroc (Dr. Kovacs Nicolae), Gurahonţ (Boja Gheorghe, dr. Oarcea
Aurel, dr. Schiller Ernest), Hălmagiu (Colomban Zoltan, dr. Cosma
Gheorghe, Gligor Aurel, Iuga Laurenţiu, dr. Nicula Mihai, Roşu Vasile,
Sirban Aurel), Ineu (Bupte Gheorghe, Dumbrăveanu Adrian, dr. Faur Petru,
dr. Hărduţiu Ioan, dr. Henţiu Gheorghe, dr. Iuonaş Traian, Kiss Nicolae, dr.
Kollin Iacob, Melinte Gheorghe,
Monţia Octavian, dr. Mladin Gh., dr.
Voştinariu Vasile), Nădlac (Dr. Ambruş Pavel, dr. Caba Trifon, dr. Gyuris
Ioan, dr. Hollos Izidor, dr. Kiss Vilhelm, Mărienuţ Dumitru, Stoia Cornel),
Pâncota (Dr. Rosri Rudolf), Rovine (Lelik Ştefan, dr. Moldovan Liviu, dr.
Ponta Aron, dr. Puta Sabin, dr. Rimbaş Romul, dr. Ursuţiu Avram), Radna
(Dr. Cioban Zeno, Popescu Ion, dr. Vălean Vasile, Ianota Iosif), Sebiş
(Ciurba Leontin, Iorga Lazăr, dr. Peter Alexandru ), Şeitin (Lazăr Roman,
Lucaciu Vasile), Semlac (Bărbosu Iosif), Şiria (Dârlea Gheorghe, dr. Grecu
Dumitru, dr. Laza G. Romul, dr. Laszlo Iosif, dr. Naiu Iosif, dr. Monţia
Emil, dr. Radovici Alexandru, dr. Rohan Dimitrie, dr. Ráduly Moise),
Săvârşin (Toma Silvestru, dr. Tripa Ioan), Sântana ( Kori Ioan, Neidenbach
Emil, dr. Wekwrle Anton).
La reducerea drastică, aproape cu 2/3 a numărului de avocaţi,
contribuise, pe lângă motivaţiile de ordin politic şi disciplinar, modoficările
aduse Legii organizării Corpului Funcţionarilor Judecătoreşti, prin
înfiinţarea categoriei profesionale a apărătorilor 66. Această categorie
profesională cuprindea pensionarii foşti prim grefieri, primi secretari de
parchet, prim portărei sau prim conducători de carte funciară, înscrişi într-un
registru special al apărătorilor, în cadrul Barourilor.
Din numărul celor 120 avocaţi ai Colegiului Arad, numai 43 îşi
puteau exercita profesia pe lângă instanţele judecătoreşti din Circumscripţia
Tribunalului Arad, fiind nominalizaţi, prin presa locală, următorii 67:
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- la Judecătoria Rurală Aradul Nou, 2 avocaţi: Dr. Iliaş Aladar şi
Moşoiu Eugen;
- la Judecătoria Rurală Buteni, 5 avocaţi: Coţoiu Vasile, dr. Coflică
Remus, dr. Popper Alexandru, Iorga Lazăr;
- la Judecătoria Rurală Chişineu Criş, 5 avocaţi: Chirilă Vasile,
Truţia Petru, Igyarto Zoltan, Petruţiu Silviu şi Olosz Ivan;
- Judecătoria Mixtă Arad, sediul secundar Curtici: Leuca Traian şi
dr. Colceriu Zaharie;
- la Judecătoria Rurală Hălmagiu, 5 avocaţi: Colomban Zoltan, dr.
Cosma Gheorghe, Iuga Laurenţiu, Şerb Vichentie, dr. Schiler Ernst;
- la Judecătoria Rurală Ineu, 6 avocaţi: dr. Hărduţiu Ioan, Luca
Petru, Kiss Nicolae, Gorgan Nicolae şi XXXX Teodor;
- la Judecătoria Rurală Nădlac, 4 avocaţi: Ambruş Pavel, Stoia
Cornel, Caba Trifin şi dr. Kiss Wilhelm;
- la Judecătoria Rurală Pecica, 4 avocaţi: dr. Ponta Aron; Fekete
Ladislau şi Lucaciu Vasile;
- la Judecătoria Rurală Radna, 2 avocaţi: Popescu Ioan, dr. Săbău
Vasile;
- la Judecătoria Rurală Săvârşin, 2 avocaţi: Gombos Ioan şi Popa
Aurel;
- la Judecătoria Rurală Sf. Ana, 3 avocaţi: Cordoş Gheorghe,
Bochdanovits Zoltan şi dr. Ioaja Gheorghe;
- la Judecătoria Rurală Şiria, 5 avocaţi: dr. Tăutan Titus, Grecu
Dumitru, dr. Laszlo Iosif, Gherman Mihai.
În concluzie, includerea României în sfera de influenţă sovietică,
proces care a avut loc la sfârşitul celui de al Doilea Război Mondial, a avut
urmări nefaste asupra evoluţiei ulterioare a societăţii româneşti, timp de
peste patru decenii, în toate domeniile vieţii politice, economice, sociale şi
culturale. Consecinţele reformei justiţiei arădene, din perioada 1947-1948,
se înscriu în cadrul general al profundelor schimbări petrecute în societatea
românească, sub ocupaţie şi consilierat sovietic.
În perioada 1948-1949. în timpul ministriatului lui Avram Bunaciu,
Marea Adunare Naţională a emis Decretul nr. 2 pentru organizarea şi
funcţionarea Parchetului din 21 aprilie 1948 68, Decretul nr. 87 pentru
organizarea Ministrului Justiţiei din 11 iunie 194869, precum şi Decretul nr.
132 pentru organizarea judecătorească din 1 aprilie 1949 70. Aceste acte
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normative reflectau transformările profunde petrecute în România, oglindind
modul de organizare şi funcţionarea a justiţii româneşti, în conformitate cu
noile obiective politice.
Plumbul politic totalitarist comunist, aruncat în balanţa Justiţiei
româneşti, a înclint-o în defavoarea evoluţiei fireşti a tuturor claselor şi
categoriilor sociale, consecinţă evidentă şi astăzi, în condiţiile profundei
crize economice mondiale 71.
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Academician Florin Constantiniu, Pomanagii, chilipirgi, palavragii (editorial), în:
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Aspecte privind cultura şi propaganda în cartierul Gai
Horia Truţă
Galeriile de artă „Turnlul de Apă”, Arad
Întreaga mişcare culturală, desfăşurată în Arad, deşi era încadrată în
curentul general european al iluminismului, a stat sub semnul evenimentelor
politice şi sociale locale, cu specificul naţional al etniilor componente ale
comunităţii. O lungă perioadă de timp, ea a fost marcată de analfabetism,
fiind sub influenţa exclusivă a bisericii şi şcolii. Societăţile culturale
româneşti, înfiinţate, mai ales la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul
celui următor, şi-au propus ca principale obiective, promovarea prin toate
formele, a conştiinţei şi culturii naţionale, factori indispensabili, realizării şi
consolidării României Mari. În Aradul interbelic, s-au creat însă condiţii şi
motivaţii pentru dezvoltarea asociaţiilor şi societăţile culturale, ale tuturor
etniilor existente aici. Din acest punct de vedere, este semnificativ faptul, că
din 92 organizaţii, consemnate după 1918, de către o statistică a primăriei
arădene, 22 aveau un conţinut cultural şi doar 5 erau româneşti 1.
După, 1920, mişcarea culturală tradiţională, cu un străvechi caracter
popular, dirijată de către stat, s-a armonizat cu activitatea societăţilor
culturale româneşti, care s-au dezvoltat, întărit reorganizându-şi activitatea,
în spiritul noilor realităţi, socio-economice şi politice. Propaganda culturală,
se realiza, nu doar prin spectacole artistice, ci şi prin alte forme, în care
personalul didactic avea rol esenţial: conferinţe, şezători, expoziţii,
demonstraţii, cursuri, concursuri, etc.
Structuri administrative, Sfaturile Populare şi Comitetele Executive,
instalate la 2 decembrie 1950, au modificat conţinutul activităţii culturale
tradiţionale, subordonându-l noilor imperative politice. Premergător, în
Arad, la 2 martie 1948, a avut loc, Constituirea Comisiei Interimare a
Căminului Cultural orăşenesc, al cărui preşedinte a fost numit, avocatul Ioan
Pălincaş, om politic şi primar al Aradului, iar secretar - Ion Mara. În anii
următori, au fost introduse alte reglementări, privind organizarea şi
funcţionarea instituţiilor de stat şi asociaţiilor tradiţionale. Astfel,
regulamentul întrecerilor între formaţiile culturale din regiune, prevedea ca
în clasificarea echipelor să primeze criteriile economice şi ideologice în
1

Virgil Valea, Cultură şi spiritualitate românească în Arad, în perioada interbelică,
(1919-1940), Arad, 2005, p. 219.
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dauna celor estetice. Se urmărea parcurgerea cu stricteţe de către
aşezămintele şi organizaţiile de cultură, a unor forme administrative şi
politice unitare, corespunzător intereselor de partid. Au fost introduse, noi
forme de propagandă, necunoscute înainte: Chemări la intrecere, iniţiate de
comunitate, organizaţie, secţie, intreprindere şi adresate unităţilor similare,
Concursuri ale gazetelor de perete sau stradale, inţiative muncitoreşti,
Cursuri de învăţare a limbii ruse etc. Bibliotecile au fost dotate cu literatură
sovietică, tradusă sau expusă în limba lui Lenin. Semnificativ era şi faptul
că, în 1951, Căminul Cultural din Gai, era abonat la următoarele ziare şi
reviste: Komsomolskaia Pravda, Arta Sovietică, Carnetul Propagandistului,
Partizanul Păcii, Prietenia Popoarelor, Ogoneok, Bibliotecarul.
Bineînţeles, că acestea erau adresate, cetăţenilor cartierului, pe jumătate
analfabeţi.
Sub egida instituţiilor de stat, se foloseau alte forme ale propagandei:
Casele de citit, amenajarea Colţurilor roşii, a Panourilor Fruntaşilor în
producţie, Cabinetelor de informare şi documentare etc. Cluburile şi casele
de cultură, erau obligate să participe, la diferitele etape ale Concursurilor
artiştilor amatori, unde se prezentau dări de seamă sau se prelucrau
documentele de partid şi de stat. Repertoriile formaţiilor artistice muzicale,
trebuiau să cuprindă în mod obligatoriu, alături de noul Imn de stat al RPR
de Matei Socor, piesele muzicale: Cântece pentru Armata Roşie, de A.
Alexandrov, Puterea noastră de V. Zaharov, Vania de V. Popovici, Cântece
pentru pace de Tulicov, Partizanii păcii de I. D. Chirescu Steagul partidului
de Matei Socor, şi altele. De fapt, întregul Program, trebuia să oglindească,
dragostea oamenilor muncii pentru patria noastră, lupta pentru construirea
socialismului şi apărarea păcii. Conform Regulamentului, la selectionarea
echipelor, pentru etapele superioare ale concursului urma să se ţină seama
de alcătuirea repertoriului, calitatea artistică, ţinuta, disciplina, costumul,
prezentarea scenică, dar mai ales, de activitatea politică desfăşurată 2.
Au fost introduse genuri artistice noi ca: Montajul muzical – literar,
Brigada artistică de agitaţie, Dansul tematic, sau Obiceiurile folclorice, un
model inedit de operetă populară, gen: Praznicul de pită nouă, Ieşitul în
ţarină, Vara pe câmpie, urmate de serbări câmpeneşti.
S-au dezvoltat, în această perioadă, bâlciurile, serbările populare
însoţite de mici şi bere, competiţii sportive de masă, spectacole folclorice,
prezentate mai ales de formaţii artistice muncitoreşti.
2

Regulamentul Concursului ediţiei a III-a a Concursului, în: „Buletinul oficial al
Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Regiunei Arad”, anul IV, nr. 18/15 septembrie
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Activitatea s-a organizat prin şcoli, instituţii şi aşezăminte de
cultură, care dispuneau de sedii proprii, cluburi ale unităţilor economice sau
organizaţii culturale, conduse politic. Un rol important l-au avut Casele
Naţionale, înfiinţate şi administrate de bisericile etniilor majoritare, preluate
după 1950 de către stat. În Gai, în mod curent, ele erau denumite, Săli cu
apelativul foştilor proprietari: Românească, Sârbească, ambele în Piaţa
Sfântul Ioan şi Ungurească – str. General Doda nr. 22, aceasta din urmă, la
înfiinţare, prtând numele - Iosif Feinchuchen. Toate dispuneau de câte o
încăpere mai mare, pentru spectacole, şi alte activităţi cu publicul, fiind
amenajate, în acest sens, cu scenă şi mobilier adecvat, încăperi anexă şi
grupuri sanitare în curte.
La Casele Naţionale se organizau: serbări festive şi şcolare, adunări
cetăţeneşti, întruniri electorale, conferinţe, baluri, chermeze, spectacole
artistice, etc. Astfel, la 10 iunie, 1934, între orele 9-15, în Sala Ungurească,
a avut loc o serată, cu program artistic urmată de dans, în scop de
binefacere, organizată de Societatea Reformată din Gai. Manifestarea a fost
autorizată de primărie, conform art. 3 din Legea pentru reglementarea şi
controlul apelurilor la contribuţia benevolă a publicului. În final, a fost
încheiat un proces verbal de către Constantin Popa, delegatul primăriei,
despre realizările obţinute, în vederea impozitării. De asemenea, a fost
încasat de la fiecare participant, câte 1 leu, în favoarea şomerilor din Arad.
Taxa pentru compozitor, a fost plătită, d-lui Văideanu, la biroul din str.
Episcop Ciorogariu 13.
Casa Naţională Română, din Piaţa Sfântul Ioan a fost construită în
1911, de către comunitatea ortodoxă română, fiind în subordinea
Comitetului parohial. A fost ulterior asimilată şi supusă regulamentelor,
aşezămintelor de cultură din proprietatea statului. Aici a fost asigurată şi
locuinţa familiei crâznicului bisericesc Gheorghe Orga, care asigura şi
curăţenia imobilului
Înainte de 1911, deşi au fost încercări de organizare a unor petrecerei
şi serbări, în localul şcolii şi chiar dacă erau în favoarea ei, nu erau
autorizate de Protopopiat, pe motiv, că, în urma lor, rămâne dezordine în
şcoală şi se vatămă pietatea creştinească 3.
Într-un raport al directorului Palatului Cultural, din 27 februarie
1943, se menţiona faptul că, în toate cartierele oraşului, după modelul
Căminului cultural din Grădişte, se vor înfiinţa cămine culturale. Ele vor fi
înzestrate pe lângă sala de reprezentaţii cu o bibliotecă poporală, sală de
3
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citire, baie poporală, dispensar medical şi asistenţă socială. În vederea bunei
funcţionări a acestor cămine, se vor alege comitete de conducere compuse
din intelectualii cartierului, printre care va figura şi reprezentantul primăriei.
Acest comitet va întocmi programul de activitate, al aşezământului. Ele vor
avea strânsă legătură cu Palatul Cultural şi biroul de specialitate din cadrul
primăriei, de unde vor primi tot concursul moral. În ceea ce priveşte
activităţile şi manifestările de ordin cultural şi patriotic ele erau conduse pe
plan local. La 2 aprilie 1943, directorul Palatului Cultural, a raportat
primăriei că în Gai, construirea căminului cultural a fost încheiată.
Baza materială precară, lipsa de combustibil şi a unor încăperi anexă,
confortabile, nu permitea însă înjghebarea unor formaţii artistice proprii, sau
realizarea activităţilor de club. Cu toate acestea, în 1958, organizaţia PMR
de la nivelul cartierului, a raportat în adunarea generală de alegeri,
confecţionarea prin muncă voluntară, a 18 perechi de costume pentru
dansurile populare româneşti, maghiare şi sârbeşti, care au fost predate
căminului cultural. De acest lucru s-au ocupat deputaţii Zakai Martin şi Boia
Elena 4.
În 1963, conducerea Căminului cultural, denumit Mihai Eminescu,
era asigurată de învăţătorul Ioan Roşu - director, ajutat de un comitet, format
din Dumitru Gligorescu, Gheorghe Gheorghevici, Neţa Roşu şi Hermina
Ostoin - instructor. A funcţionat o orchestră, echipă de dansuri, solişti vocali
şi cursuri de croitorie cu o durată de 6 luni la care au participat 35 persoane.
Biblioteca dispunea de 1200 volume, televizor şi jocuri de interior 5.
Casa Naţională Sârbă, cu sediul în Piaţa Sfântul Ioan a fost
inaugurată în noiembrie 1925, de către enoriaşii sârbi, fiind în subordinea
Bisericii.
Timp de decenii, aici, se organizau activităţi culturale şi distractive
pentru tineret, repetiţii ale formaţiilor de dansuri, tamburaşi, teatru popular,
spectacole artistice şi serbări şcolare. În 1929, preşedintele Consiliului de
conducere a fost Svetozar Ştefanov, iar secretar Ioan Raclit 6. Mai târziu, aici
şi-a desfăşurat activitatea şi Societatea de cântări Sloga, înfiinţată în 1936,
cu 26 membri. În cadrul acestei instituţii, au fost cultivate cântecele
bisericeşti şi laice, de inspiraţie folclorică. Steagul societăţii a fost sfinţit cu
prilejul unei festivităţi deosebite.
În 1934, la Timişoara a fost înfiinţat Partidul Sârb Popular din Ţară,
care milita pentru păstrarea dreptului la supravieţuire, la dezvoltarea
4
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paşnică a poporului sârb în domeniul bisericesc, educativ, social şi
economic. Scopul său special a fost, însă, să păstreze avutul bisericesc şi
şcolar în cadrul convenţiilor actuale româno-Jugoslave. Partidul s-a ocupat
de organizarea întâlnirilor culturale, prelegerilor didactice, biblioteci şi
societăţi de lectură în limba sârbă, a societăţilor de cântări, de cultură fizică,
de editarea cărţilor şi ziarelor, cu activităţi specifice pentru tineret. Fără a
atinge rezultate remarcabile, partidul a avut organizaţii locale, pe valea
Mureşului şi în Arad, fiind interzis, după instaurarea guvernului condus de
Mihai Antonescu
După încheierea celui de al Doilea Război Mondial, numeroşi sârbi
din Gai au aderat la Secţia din Arad a Uniunii Asociaţiilor Culturale Slave
din Romania, înfiinţată la Timişoara, la 30 septembrie 1945. Scopul
organizaţiei a fost strângerea sârbilor într-o organizaţie unică, cultivarea şi
propagarea culturii populare slave, prin activităţi culturale.
Dar, în urma acuzării Jugoslaviei de deviere spre capitalism, a urmat
o campanie dură, materializată şi prin persecutarea minorităţii naţionale
sârbe. A fost semnalul începerii proceselor judiciare împotriva titoiştilor,
încheiată prin condamnarea la ani grei de închisoare şi transmutarea a
numeroase familii în stepa Bărăganului, acţiune încheiată în 1955 7, iar Casa
Naţională sârbă a fost desfiinţată. A fost reînfiinţă, sub egida Bisericii, după
1990.
Clubul Intreprinderii de Spirt şi Drojdie
În după amiaza zilei de 23 august 1946, a avut loc inaugurarea
festivă a Clubului Intreprinderii 7 Noiembrie. Clădirea, se afla alături de
terenul de fotbal, în prejma Morii, pe Calea Aurel Vlaicu. La festivitate au
participat autorităţile arădene, civile şi militare, în frunte cu prefectul
Gheorghe Voştinar, primarul Ioan Pălincaş, directorul Intreprinderii 7
Noiembrie - Dan Oscar, reprezentanţi ai partidelor politice şi mişcării
sindicale. După slujba religioasă, oficiată de preotul Ioan Tătaru, fanfara a
intonat Imnul Regal şi cel Sovietic, urmate de cuvântări şi un spectacol
artistic 8.
În 1948, Clubul dispunea de o clădire proprie, cu sală de spectacole
şi încăperi destinate bibliotecii, administraţiei şi pentru repetiţiile formaţiilor
artistice.
Echipa culturală de amatori a Intreprinderii era alcătuită din
Formaţiile de proză în limba română, cu nouă membri, grup de recitatori,
7

Ljubivoje Cerovic, Sârbii din Arad şi de pe Valea Mureşului, Novi Sad, Arad, 2007, p.
363 – 385.
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teatru care pregătea, piesa Toanta, proză în limba maghiară cu 11 membri,
fanfara cu 20 instrumentişti, brigada artistică de agitaţie, taraful, echipa de
dansuri cu opt perechi (2 dansuri româneşti, 1 dans sovietic, 1 dans maghiar,
1 dans ţigănesc) şi un cor mixt cu 36 persoane (dirijor Nicolae Bilaus).
Aceste echipe, s-au prezentat la 1 noiembrie 1948, în întrecere cu echipele
Teba, Sindicatul salariaţilor comunali, UFDR, Sindicatul alimentar şi sanitar
Spectacolul – concurs, a avut loc, în sala festivă a clubului. La întrecerile
artistice organizate, în cinstea Zilei de 7 Noembrie, din toamna anului 1948,
echipa culturală a Intreprinderii 7 noiembrie a fost premiată cu Drapelul
Consiliului Sindical Judeţean 9.
Activiştii culturali erau şi instructori şi interpreţi, atât în spectacolele
ocazionale, prezentate în faţa salariaţilor la club, pe scenele din aer liber, în
cartier sau în alte localităţi la căminele culturale, cât şi cu prilejul unor zile
festive. De fiecare dată, era prezentă brigada artistică de agitaţie, un nou gen
artistic de satiră, formaţie alcătuită din salariaţii intreprinderii . La faza
regională a concursului, această formaţie a fost clasată pe locul III, criticând
unele aspecte negative din intreprindere, în scopul remedierii lor. Astfel, la
secţia de transport pe calea ferată, coloana de apă pentru aprovizionarea
locomotivelor, era stricată de mult timp, fără ca cineva să o repare, iar o
conductă pentru transportul acidului sulfuric, la secţia drojdie, a rămas, de
cine ştie când, înfundată.
Dar, de fapt, singura formaţie artistică bine pregătită, era echipa de
dansuri populare, instruită de Olga Petrovan care, la concursurile regionale,
a luat an de an locuri fruntaşe, cu un bogat repertoriu de „Jocuri Bănăţene”.
La Schimburile de spectacole, care au avut loc, între echipele
artistice ale Intreprinderilor 30 Decembrie şi 7 Noiembrie, formaţiile Fabrica
de la Spirt şi Drojdie, au avut un program bogat, alcătuit din 15 puncte:
recitatori în limba română şi maghiară, duet vocal, solişti muzicali, dansuri
populare. A fost remarcată lipsa costumelor populare, care erau
improvizate şi mult prea mici, faţă de statura interpreţilor 10.
Sala de spectacole, spaţioasă, oferea posibilitatea, organizării
şedinţelor festive, a unor spectacole artistice, susţinute de către diverse
ansambluri aflate în turneu, ale organizaţiilor sindicale, de tineret,
cooperatiste, organizaţii de pompieri, sportive, etc., desfăşurarea de baluri şi
chermeze, alte activităţi distractive, ca nunţi, botezuri, aniversări.
Tot începând din 1948, a fost iniţiat concursul Gazetelor de perete.
Acestea, erau considerate, o formă importantă a muncii politice de masă din
9

Ibidem, 9 noiembrie, 1948.
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toate ţările socialiste. Pe un suport din lemn, tablă, etc, fixat pe un perete, în
locuri circulate, se afişau articole, ştiri, grafice, ilustraţii, caricaturi, etc.,
care cuprindeau aspecte din unitatea respectivă. Conţinutul lor trebuia să
prezinte, aspecte privind: Sărbătorirea zilei de 7 Noiembrie, Chemări la
întrecere socialistă, Situaţia în producţie, rebuturile, economia de materiale
şi energie, Aspecte ale vieţii culturale, Activitatea sindicală. Regulamentul
concursului, mai prevedea punctaje care se acordau pentru îndeplinirea unor
obiective ca: dacă au apărut în mod sistematic sau nu, dacă prezentau
aspecte din întrecerea socialistă, iar articolele erau scrise în spirit critic şi
autocritic, oglindind lupta pentru pace şi popularizând realizările URSS,
etc 11.
În cele 4 secţii ale Intreprinderii 7 Noiembrie : Moara, Fabrica de
Spirt, Fabrica de drojdie, Ateliere, au fost înfiinţate în 1949, câte un Colţ
Roşu, spaţii pavoazate cu lozinci, portretele marilor Dascăli 12, membri
Secretariatului CC al PMR, fotomontaje în care se prezinta, viaţa şi
activitatea oamenilor muncii români şi sovietici. Fiecare dintre acestea, era
condusă de câte un responsabil, care întocmea planul de muncă dispunând
pentru aceasta, de o mică bibliotecă cu cărţi ideologice, tehnice şi literare.
Pe lângă Colţurile Roşii, mai funcţionau şcoli de alfabetizare, în limbile
românâ şi maghiară. În aprilie 1950, erau considerate un succes al activităţii
de propagandă, propunându-se extinderea acestora, la fiecare loc de muncă,
inclusiv, pentru muncitorii din curtea intreprinderii şi îngrăşătoria de
animale 13.
Biblioteca, cu un fond de 6098 volume, în care dominau titluri
semnate de clasicii marxism leninismului şi autori ai literaturii sovietice,
raporta ca înscrişi, peste 200 de cititori, adică aproape toţi salariaţii
Intreprinderii. Era mai puţin important faptul că dintre aceştia, 98, erau
cuprinşi la cursurile de alfabetizare, care se desfăşurau tot sub auspiciile ei.
Cursurile erau însă frecventate în 1951, de doar 31 muncitori. De asemenea,
prin bibliotecă, se organiza o mare parte din activităţile de propagandă ale
organizaţiilor de partid, UTC şi sindicate. Programul său cultural cuprindea
aşa numitele: seri culturale, recenzii de carte, proiecţii de diapozitive pentru
copii concursuri Cine ştie – câştigă, pe teme ca: Din frumuseţile patriei,
Comportarea în societate. Cititorii şi activiştii culturali erau răsplătiţi cu
insignele Prietenii cărţii, diplome şi alte distincţii, excursii colective apariţii
la Panoul de Onoare, etc. În Intreprindere, exista şi Biblioteca tehnică care
11
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era dotată cu 32 titluri de revistă, 1900 volume de cărţi tehnice, în mare
parte semnate de autori sovietici. În registrele din 1951, au fost consemnaţi:
122 cititori, care au consultat, la sala de lectură, 176 volume. Strâns legat de
bibliotecă era şi Cabinetul tehnic, în cadrul căruia, au fost organizate: 12
conferinţe cu 250 participanţi, 4 schimburi de experienţă, 2 cursuri pentru
ridicarea calificării profesionale cu 14 cursanţi, 2 sesiuni de comunicări,
emisiuni radiofonice, sub genericul Cu microfonul, prin secţiile de
producţie.
Activitatea clubului era coordonată de către Comitetul sindical al
intreprinderii, care numea, cu acordul organelor de Partid, directorul şi
consiliul de conducere. În rapoartele Biroului PMR se menţiona că în
perioada anilor 1955, responsabilul clubului, Gheorghe Sandici, a fost găsit
în mod repetat în stare de ebrietate, consumând băuturi alcoolice în timpul
programului. De asemenea, s-a constatat că instituţia nu şi-a întocmit
programele de muncă în anumite perioade, având deci o activitate
discontinuă. Staţia de amplificare, a avut lungi perioade de stagnare, iar
repetiţiile formaţiilor nu s-au ţinut sistematic.
Au mai fost responsabili culturali şi directori ai Clubului: Petru
Talpeş, Kereji Florian, Sava Stoiadin şi alţii.
După 1970, în contextul dezvoltării cercurilor foto şi al
cinecluburilor, se cuvine menţionată activitatea fructuoasă de la Indagrara,
iniţiată şi condusă de Gheorghe Lupaş. Alături de Mihai Frangopol, Virgil
Jireghie, Gheorghe Sabău, Gheorghe Miculescu, Gheorghe Roşu 14, cineastul
autodidact, Gheorghe Lupaş, a preluat şi dezvoltat, în cadrul intreprinderii,
creaţia artistică a unor predecesori ca: Victor Băbescu 15, Philipp şi Gott16,
dezvoltând o adevărată mişcare de operatorie cinematografică. Reportajele
sale filmate, prezentate pe ecranele cinecluburilor sau ale televizoarelor, sau constituit o lungă perioadă de timp într-o autentică cronică culturală şi
civică a Aradului.
Clădirea clubului a fost demolată în anul 1965.
Clubul GAC Unirea
Sub masca activităţilor culturale, se desfăşura, o susţinută activitate
propagandistică şi în unităţile agricole cooperatiste, înfiinţate, după 1960.
Astfel Consiliul de conducere al GAC Unirea din Gai a numit ca
14

Animatori ai cinecluburilor arădene, de după 1970, autori de filme de scurt metraj.
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responsabil sportiv pe Mihailovici Ranislav şi de responsabil cultural pe
Vantara Ghizela. Activitatea cultural - sportivă urma să se desfăşoare, întrun club comun cu Intreprinderea 7 Noiembrie 17. Ca un specific al acestora
erau cursurile agro-zootehnice, unde, în 1961, erau cuprinşi 20 de membri
cooperatori.
Dintre organizaţiile culturale, se pot aminti:
Cercul cultural al Despărţământului Astra
ASTRA, organizaţia cu o istorie atât de bogată, intrată după Primul
Război Mondial, într-un declin evident, a fost revigorată, sub conducerea lui
Vasile Goldiş. La 5 noiembrie 1924, a luat naştere, sub preşedenţia lui
Teodor Botiş, Despărţământul din Arad al Astrei. În 1932 direcţiunea
asociaţiei a fost preluată de Ascaniu Crişan, urmat din 1936, până la
sfârşitul perioadei interbelice de către Iustin Marşieu.
Programul activităţilor cuprindea: conferinţe, serbări, comemorări,
concursuri de cântece, costume şi dansuri româneşti, şezători, şcoli ţărăneşti,
etc., societatea angajându-se în activitatea de reconstrucţie a naţiunii prin
răspândirea valorilor spiritualităţii româneşti 18.
În Tabloul Cercurilor culturale ale Despărţământului Astra din
judeţul Arad, figurează, la poziţia nr. 1 existenţa unui asemenea Cerc şi în
Gai, condus de avocatul Ioan Fericean, ca preşedinte şi învăţătorul Ion
Dincă – secretar.
Societatea Cultul Eroilor
Organizarea şi activitatea Societăţii Cultul Eroilor, a însemnat,
implicarea armatei în ofensiva culturală, care nu dădea rezultatele
scontate 19. La Arad, Societatea Cultul Eroilor, s-a înfiinţat în 1927, la
iniţiativa, primului său preşedinte, generalul Anton Ioanovici, comandantul
Diviziei I Cavalerie şi Instrucţiei din Cetate. Activităţile urmăreau, mai ales
dezvoltarea sentimentului patriotic, prin cinstirea eroilor naţiunii, căzuţi în
Primul Război Mondial, pentru întregirea naţiunii. Sub girul acestei
organizaţii, se organizau şi în Gai manifestări evocatoare, mai ales cu
prilejul Zilei Eroilor, dar şi cu alte ocazii. O asemenea activitate a vut loc în
1936, când după terminarea serviciului divin, la cele trei biserici, ortodoxe şi
catolică, elevii şcolilor primare şi a grădiniţelor, au participat la Casa
Naţională Română pentru Comemorarea eroilor 20.
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Mai .

O asemenea festivitate, a avut loc şi în 1935, cu prilejul, zilei de 10

Liga Antirevizionistă
Liga Antirevizionistă, s-a constituit în Arad, la începutul lunii
decembrie, 1933, sub patronajul episcopului Grigorie Comşa şi a marilor
luptători naţionali: Ştefan Cicio-Pop, Vasile Goldiş, dr. Ioan Suciu.
Preşedinte al organizaţiei, a fost ales dr. Teodor Botiş, directorul Institutului
Teologic iar secretar, avocatul Aron Petruţiu.
În decembrie 1933, din iniţiativa şi sub conducerea preotului Nicolae
Ionescu şi a învăţătorului Vasile Drincu, a avut loc la Casa Naţională, din
Gai o amplă serbare antirevizionistă. La acţiune s-au ataşat teologul D.
Barbu şi studentul jurist Ioan Ferician care au conferenţiat cu însufleţire.
Publicul, a remarcat cu deosebire, entuziasmul pledoariei lui Ioan Ferician,
care pe un ton convingător a apărat ideia şi dreptul legitim al românilor
pentru păstrarea actualelor graniţe 22. Spectacolul a cuprins alături de piese
corale recitări de versuri, după care, în final, publicul din sală, împreună cu
elevii şcolilor, s-au prins pentru a juca o horă şi o sârbă 23.
Cercul ARLUS
Creată imediat după actul politic de la 23 august 1944, prin
inaugurarea la 20 octombrie, 1944 a Zilei Prieteniei Româno-Sovietice,
organizaţia, ARLUS 24, şi-a înfiinţat filiale în fiecare judeţ şi cercuri, în
intreprinderi, instituţii, cartiere, localităţi etc. Primul preşedinte al ARLUS –
Arad, Alexandru Banciu - prim preşedinte al Tribunalului, a raportat celor
400 delegaţi, prezenţi, la cea de-a doua Conferinţă judeţeană, ţinută în sala
cinematografului Savoi, la 26 septembrie 1948, existenţa a 226 cercuri, cu
27.000 membri, mai ales muncitori 25. În mare parte activităţile se desfăşurau
în şcoli şi intreprinderi, fiind folosită baza materială a aşezămintelor de
cultură şi a celor 45 biblioteci proprii cu 4400 volume scrise în limba rusă în
majoritate semnate de autori sovietici. Obiectivele organizaţiei vizau
cunoaşterea Rusiei Sovietice, dezvoltarea unor noi relaţii de amiciţie cu
această ţară. Principalele activităţi, constau din conferinţe, expoziţii, filme,
spectacole, cu inspirate din cultura sovietică. Se urmăreau cu atenţie
marcarea zilelor naşterii lui V. I. Lenin, I. V. Stalin, aniversarea
evenimentului de la 7 Noiembrie 1917, organizându-se activităţi adecvate.
Programul era completat cu activităţile editurii Cartea Rusă, publicarea
21
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literaturii sovietice, serate artistice, expoziţii industriale, care uneori se
întindeau pe mai multe zile sub forma: Săptămâna prieteniei RomânoSovietică, Luna filmului sovietic, a Cărţii Sovietice etc. A fost ales
Comitetul de conducere, alcătuit din prefectul judeţului - Petre Belle preşedinte, generalul Dan Ionescu, ţăranul Simion Moţ, Ana Petrovici vicepreşedinţi, Simion Adam – secretar general, Varga Susana, Gheorghe
Cazacu, Giura Teodor – membri.
Casele Prieteniei (ARLUS) au fost înfiinţate în 1947, ca urmare a
constituirii Comitetului Naţional pentru sărbătorirea Săptămânii Prieteniei
Româno-Sovietice (1 – 7 noiembrie), sub preşedenţia lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej, având ca preşedinţi onorifici pe dr. C. I. Parhon şi dr. Petru
Groza. Participanţii, au lansat îndemnul, către toţi oamenii muncii,
organizaţiile politice, profesionale şi culturale, de a constitui Comitete
judeţene al cărui principal scop, era popularizarea experienţei sovietice în
construirea socialismului. La Arad, Casa Prieteniei, a fost constituită, în 16
octombrie 1948, prin alegerea Comitetului judeţean, format din secretarul
comitetului judeţean al PMR Petru Cuedan – preşedinte, prefectul Petre
Belle şi Vasile Suciu – vicepreşedinţi, Adam Simion – secretar, Ţapoş
Gheorghe, David Ludovic - membri. Pentru atragerea aderenţilor, s-a hotărât
ca membri ARLUS, să beneficieze de reducere cu 50%, la cinematografele
arădene şi 20%, la salonul de coafură al cooperativei Solidaritatea. De
asemenea s-a aprobat folosirea de către Casa Prieteniei, a unui local
corespunzător, în centrul oraşului, care să devină principalul centru al
activităţii asociaţiei, iar principala librărie a oraşului să poarte numele
Cartea Rusă.
Luni, 27 decembrie 1948, în prezenţa unor oficialităţi administrative
şi politice, a elevilor şi cadrelor didactice, în localul Şcolii Elementare nr. 20
din Gai, s-a constituit, cercul local ARLUS. În perioada care a urmat, au fost
susţinute conferinţe ca cea prezentată de Radu Bucur pe tema: Armata
sovietică – armata eliberării, progresului şi păcii între popoare. Tot în
cadrul Cercului ARLUS, în 18 mai 1949, elevii clasei a VII-a au prezentat
sub conducerea prof. Ion Voştinar, un spectacol artistic, alcătuit din dansuri
populare: Mureşanca, Sârba-n trei ciocane, Ardeleana, iar elevii au
prezentat cântece şi dansuri sovietice, interpretări corale 26.
În acest context, în 1950 parcul cinematografului Solidaritatea, a
fost înfrumuseţat prin ridicarea unui monument dedicat lui V. I. Lenin,
vandalizat în ianuarie 1990.

26

Ibidem, 20 mai 1949.
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În 1954, se aprecia că, sărbătorirea sub patronajul ARLUS a Lunii
Prieteniei Româno-Sovietice, desfăşurată, în perioada : 7 octombrie - 7
noiembrie, s-a constituit într-un prilej de manifestare a dragostei şi
recunoştinţei faţă de popoarele sovietice 27.
Comitetul de Luptă pentru Pace
Organul conducător al Mişcării pentru pace în Republica Populară
Română, iniţiată de Consiliul Mondial al Păcii şi Congresul Mondial al
Partizanilor Păcii, condus de Frederic Joliot-Curie, s-a costituit în Bucureşti,
la începutul anului 1950.
În Gai, organul local al Comitetului de Luptă pentru Pace a fost
înfiinţat, în martie 1950, în localul Şcolii elementare nr. 20, de pe strada
Grădinarilor. La 1 octombrie 1952, a avut loc şedinţa Comitetului la care au
participat cei 15 membri ai săi. Conform raportului prezentat de preşedintele
Ştefan Urlich, activitatea organizaţiei în cei doi ani de la înfiinţare, a existat
mai mult pe hârtie. Pe lângă frecvenţa slabă la şedinţe, s-a constatat un
dezinteres total şi faţă de angajamentul privind amenajarea unui fotomontaj,
la biblioteca Căminului cultural. Singurul, care făcut ceva, a fost Kicsner
Pavel, deoarece, citind o carte progresistă, a prezentat rezumatul acesteia,
alături de o conferinţă în legătură cu problema menţinerii păcii 28. De fapt,
s-a motivat în continuare, că lipsa oricăror documente, face imposibilă
prezentarea unui raport corespunzător. Totuşi cei prezenţi, pătrunşi de
importanţa temei, s-au angajat să dejoace uneltirile de război ale
imperialiştilor anglo-americani, zădărnicindu-le interesele agresive
mârşave, prin trimiterea unor delegaţi la Congresul de la Bucureşti 29.
Ateneul Popular
Organizaţia culturală, Ateneul Popular, a luat fiinţă, în septembrie
1931, din iniţiativa gazetarilor arădeni. Fondatorii, şi-au legitimau iniţiativa,
prin necesitatea de a se acorda o atenţie sporită istoriei locale. Comitetul
organizaţiei era format din părintele dr. Gheorghe Ciuhandu, conducătorul
spiritual al societăţii, secondat de profesorii Alexandru Constantinescu,
Eduard Găvănescu, Marcel Olinescu, publiciştii Isaia Tolan, Tiberiu Vuia,
Alexandru Negură şi poetul Pompiliu Barbu.
După, sovietizarea ţării, activiştii culturali arădeni au preluat în mod
abuziv această denumire, acordând-o unei asociaţii hibride, lipsite de
conştiinţa scopului şi înaltelor preocupări spirituale anterioare. Astfel că, în
după amiaza zilei de duminică, 19 iunie 1949, a avut loc, o mare serbare
27
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culturală, prilejuită de inaugurarea în Gai, a celui de al 7-lea Ateneu
Popular, denumit Iosif Nedici. Celelalte asociaţii culturale, similare din
Arad, au fost organizate sub numele de Nicolae Bălcescu, pentru zona
centrală a oraşului, iar în cartiere denumiri ale unor eroi comunişti. Numele
acordat Ateneului Popular din Gai s-a dovedit a fi ales cât se poate de
neinspirat, deoarece Iosif Nedici (1910-1947), a fost un simplu muncitor,
locuitor al cartierului Poltura, care ocupând funcţia de secretar al Sectorului
V PCR din Calea Aurel Vlaicu, a fost linşat, la 25 aprilie 1947, alături de
Szanto Alexandru, de către muncitorii Intreprinderii Textile UTA. În urma
acestui eveniment tragic, Iosif Nedici a fost considerat patriot, erou şi
victimă a provocărilor recţiunii din Arad30. După festivitatea de inaugurare,
a urmat un program artistic prezentat de formaţiile locale şi ale
Intreprinderii 7 Noiembrie.

30
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335

Violenţa domestică în Transilvania în documentele vremii
(1965-1989)
Dana-Emilia Burian
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Subiectul violenţei conjugale a fost cercetat şi dezbătut de
cercetătorii naţionali şi internaţionali începând cu anii ’70 ai secolului XX,
deoarece începând de atunci a devenit unul spinos şi tot mai greu de digerat.
Fie că vorbim de istorici, sociologi, psihologi, teologi, oricare dintre
ei ne-au spus că familia a fost, este şi va fi „celula de bază a societăţii”.
Indiferent de problemele care o frământă, face în aşa fel încât să rămână
unită şi să depăşească momentele grele. „Indiferent de schimbările care au
avut loc în societate, industrializarea, apariţia comunismului, acestea nu au
afectat în nici un fel compoziţia şi natura familiei. Ea a rămas şi în
comunism un element de bază care făcea ca societatea să înflorească pe
toate planurile” 1.
Până în 1950, România era o ţară preponderent rurală, iar modelul
familiei ţărăneşti a fost foarte mult timp un model tradiţional de referinţă. În
pofida unor diferenţe semnificative între regiuni, modelul de familie din
acea perioadă corespundea „familiei tulpină”, descrisă de Frederic Le Play.
Căsătoria la o vârstă fragedă, filiaţia patrilinială, rolul important al
natalităţii, justificată prin nevoia unei „mâini de lucru” la muncile câmpului,
reprezintă caracteristici ale familiei tradiţionale din România de la jumătatea
secolului XX 2. Migraţia din spaţiul rural în cel urban a făcut să apară
modificări în modul de comportament practicat până în momentul apariţiei
industrializării. Separarea de „familia tulpină” şi traiul pe „propriile
picioare”, au făcut să apară modificări în structura şi comportamentul
familial.
Oricare ar fi fost explicaţiile, fenomenul a rămas unul care s-a
menţinut la cote alarmante printre familii, indiferent că vorbim de cele din
spaţiul rural sau din cel urban. Iar violenţa o putem împărţi în două: violenţa
conjugală, a soţului/partenerului îndreptată împotriva soţiei/partenerei şi
violenţa adultului îndreptată împotriva copilului. De foarte multe ori copiii
1
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nevinovaţi erau obligaţi să ia parte la certurile dintre părinţi, să fie bruscaţi
şi maltrataţi crunt, doar pentru că părinţii erau într-o dispoziţie proastă sau
pentru că erau sub influenţa băuturilor alcoolice. În ambele situaţii violenţa
a fost posibilă datorită forţei fizice dar şi psihice a celui mai puternic asupra
celui mai slab.
James Dobson, în Căsătorie – împlinire sau frustrare, vrea să ne
demonstreze că femeia, deşi a trecut printr-un proces complex si lung de
emancipare, a rămas totuşi supusă, dacă putem să spunem aşa, soţului. Riscă
totul, se umileşte, doar pentru a-i fi pe plac, pentru a nu-l supăra în vreun fel
şi asta pentru bunul mers al căsătoriei.
Secolul XX a fost perioada de maxim interes pentru femei ca
indivizi ai societăţii din care fac parte. Femeia începe procesul de
emancipare pe întreg globul, astfel încât începem să vedem efectele acestui
proces şi pe meleagurile noastre: un număr tot mai mare de tinere fete, tinere
femei, dar şi femei mature se dedică învăţăturii, pentru a putea obţine o
diplomă, măcar de liceu, iar cele mai ambiţioase de facultate. Modelul
preluat este cel occidental, venit pe filiera celor care au reuşit să iasă la
studii în afara ţării. Este bine de specificat însă că în întreg Blocul Comunist
fenomenul este vizibil, deoarece a fost implementat de la Centru, pentru a se
ajunge la o egalitate între sexe. Astfel, pe lângă includerea lor în sfera
publică şi angajarea lor în funcţii care până la momentul respectiv erau
exclusiv masculine (posturi în fabrici şi uzine, de sudoriţe, etc.) femeile au
fost „supuse” şi procesului de învăţare, pentru ca egalitatea să existe. Cu
toate acestea, deşi femeile învăţau, mai ales în şcoli serale, după terminarea
serviciului, şi erau angajate, salariul lor era diferit decât al bărbaţilor, pentru
aceeaşi muncă depusă. Iar un lucru şi mai interesant, ele nu erau angajate în
posturi de conducere, unde salariile erau net superioare, dar şi
responsabilitatea exista.
Lăsând sfera publică la o parte, sfera privată a fost şi este una
tradiţionalistă şi rudimentară. Tinerele fete au fost crescute în acea vreme
într-o societate îndoctrinată, având parte de o „educaţie comunistă care le-a
inoculat ideea că sexualitatea nu poate exista în afara familiei, iar
conceperea de copii în afara familiei era imorală şi dăunătoare sănătăţii.
Femeia trebuia să fie supusă soţului. Nu putea avea viaţă proprie, în care să
se bucure de literatură, arte. Deşi se spune că exista egalitate între sexe,
acest lucru nu era de fapt adevărat” 3.
3
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Deşi secolul XX a însemnat emanciparea femeii şi răspândirea
fenomenului pe tot globul, inclusiv în România, fenomenul nu a avut
aceeaşi valoare peste tot. Modelul preluat din ţările occidentale, unde
tinerele fete au putut merge la studiu, a pătruns prin anumite principii şi idei.
Feministele au luptat pentru drepturile „sexului slab” şi au explicat astfel
„sexului tare” că sunt mai mult decât mame şi bune gospodine. Au luptat
pentru dreptul de a participa la viaţa publică: dreptul de a munci şi de a fi
plătite pentru munca depusă, dreptul de a participa la viaţa politică a ţării,
mai ales că ele reprezintă peste jumătate din populaţia ţării.
Răzvrătirea feministelor le-a adus câştiguri în spaţiul public, unde au
devenit tot mai active şi li s-au recunoscut tot mai multe drepturi, dar nu au
reuşit să rezolve problemele cu care se confruntau în spaţiul privat. Aici nu
mai intervenea nimeni, bărbatul era stăpânul, făcea legea, cuvântul lui era
„literă de lege”. Deşi s-ar fi vrut ca maltratarea femeii şi a copiilor să
înceteze, fenomenul a fost şi a rămas greu de controlat şi de oprit.
Instaurarea comunismului, la 6 martie 1945 a adus noi reglementări
în sistemul legislativ. De acum femeia era considerată egală cu bărbatul, dar
nu s-a precizat că egalitatea respectivă se aplica doar în spaţiul public, acolo
unde era nevoie de mână (ieftină) de lucru pentru a se putea îndeplini
„norma”. S-a trecut la un egalitarism forţat, insensibil, venit de la Centru; se
vor produce anomalii, femeile vor avea acces la muncile grele din industrie,
siderurgie, unde nu s-a mai ţinut seama de „gen” 4. Ele vor munci cot la cot
cu bărbaţii în orice domeniu, indiferent de riscul pe care slujba în sine îl
implica.
La începuturile comunismului femeia era văzută ca egala bărbatului,
primind drepturi pe care nu spera să le aibă. „În Republica Socialistă
România, femeia are drepturi egale cu bărbatul. Statul ocroteşte căsătoria şi
familia şi apără interesele mamei şi copilului” 5, spunea art. 23 din
Constituţie. De la dreptul la educaţie, la loc de muncă, egalitate între
parteneri, se bucura de drepturi care până atunci îi erau străine. Era lăudată
pentru munca depusă la serviciu, avea dreptul de a avansa în carieră,
bineînţeles atât cât i se permitea pe domeniul ei de calificare şi chiar avea
posibilitatea să aibă posturi în diverse domenii. Odată cu posibilitatea de a
avea acces la educaţie, femeilor li s-a permis să-şi depăşească statutul
inferior, să poată absolvi un liceu şi o facultate. Era perioada în care se
simţea nevoia acută de persoane calificate în domenii care erau mai degrabă
4
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„feminine”, precum cel de medic, profesor/învăţător. Femeile au fost
considerate cele mai calificate pentru asemenea practici, mai ales pentru
ultimele două amintite. Dar ştim că nici egalitatea aceasta nu a fost o
egalitate în adevăratul sens, deoarece se făcea diferenţa atunci când venea
vorba de salarizarea femeilor. Introducerea lor în sfera publică şi mai ales în
câmpul muncii nu le-a făcut deloc egale cu bărbaţii lor. Ba mai mult, ziua de
lucru a femeii s-a triplat. Dacă până la egalizarea statutului dintre genuri,
femeia, care nu avea voie să iasă din spaţiul privat şi tot ce trebuia să facă
era să aibă grijă de casă, de copii, de soţ, să fie o soţie model, să aibă grijă
de părinţi şi socrii dacă era necesar, de acum trebuia să se implice activ şi în
spaţiul public. Serviciul plătit a devenit pentru femei al doilea loc unde îşi
desfăşurau activitatea şi de unde fugeau repede ca să se îngrijească de casă.
Bărbaţii nu s-au simţit ofensaţi de această modificare în structura
familiei. Din contră. Soţiile erau implicate activ şi ele în construcţia
socialismului şi pe deasupra erau plătite. Salariul le era mai mic de multe ori
pentru aceeaşi meserie, iar aceasta era o diferenţă importantă, dar pe bărbaţi
nu îi deranja (pe femei da). Important era că şi ele muncesc, aduc un venit în
plus în casă. Diferenţele de opinii se rezolvau de multe ori prin intermediul
violenţei, fenomen pe care femeile nu au reuşit să îl oprească, indiferent de
mişcările pe care le-au iniţiat. S-a obţinut acea egalitate în spaţiul public, dar
în spaţiul privat nu intervenea nimeni. Acolo soţul era stăpân peste
„domeniul lui” şi singur trebuia să-şi rezolve problemele.
Fenomenul violenţei în familie este de multe ori ignorat. Carenţele
legislative nu permit implicarea în criză, familia menţinându-şi fascinaţia
dată de aura „intangibilităţii” 6. Codul familiei, votat de Marea Adunare
Naţională, a avut drept scop, după cum s-a spus atunci, să dea o nouă
reglementare legală relaţiilor de familie, să ajute la întărirea şi dezvoltarea
lor în acord cu regulile de convieţuire socialistă 7. Relaţiile de familie, spune
Articolul 2 din Codul Familiei, se bazează pe prietenie şi afecţiune reciprocă
între membrii ei, care sunt datori să-şi acorde unul altuia sprijin moral şi
material. La baza familiei stă căsătoria încheiată prin consimţământul liber
al soţilor. Deşi codul presupunea o asemenea înţelegere între parteneri,
realitatea era cu totul alta. Mai ales în timpul regimului comunist, subiectul
violenţei domestice era unul tabu; ruşinea de ceilalţi, frica de repercursiunile
care ar veni în urma dezvăluirii problemelor de familie, imposibilitatea de a
se „debarasa” de un soţ violent, toate acestea făceau ca femeile să sufere în
6
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tăcere o viaţă întreagă. Ameninţările şi bătaia au devenit pentru multe femei
ceva comun, ceva normal în stilul de viaţă, iar perioada lunii în care se
încasau salariile era una de frică pentru multe familii. Stresul, lipsurile,
cerurile, imposibilitatea de a se descurca de la o lună la alta cu banii pe care
îi aveau, îi făceau pe mulţi bărbaţi să îşi înece amarul în alcool, iar acasă
deveneau violenţi cu soţiile şi copiii.
Cadrul familial este unul intim, iar ce se întâmplă în interiorul lui nu
priveşte pe nimeni. În cele mai multe situaţii vecinii şi rudele ştiau de
problemele cu care se confruntau apropiaţii lor, dar nu se implicau. Asta
pentru că erau jenaţi de situaţie atât ei, cât şi victimele şi nu îndrăzneau să
spună ceva, sau pentru că au fost avertizaţi să nu intervină. Ce se întâmpla în
public era cu totul altceva. Aici era mai dificil să se manifeste un astfel de
comportament considerat indecent şi nelalocul lui. În interiorul familiei şi al
regulilor ei nimeni nu pătrundea, iar din interiorul ei nimeni nu spunea
nimic altcuiva. Ce se întâmpla în „casă”, acolo rămânea.
Familia este cea mai veche instituţie creată de om de-a lungul
existenţei sale social istorice, o formă de comunitate bazată pe relaţii de
afectivitate, respect reciproc şi întrajutorare, a cărei funcţie socială asigură
continuitatea speciei umane şi evoluţia societăţii. Familia este un grup
natural, caracterizat printr-o stabilitate structurală durabilă în timp, alcătuită
din femei şi bărbaţi, părinţi şi copii, bunici şi nepoţi, uniţi prin legături
trainice de căsătorie, sânge sau rudenie, ori prin forme specifice de
organizare a relaţiilor dintre ei 8. Din spusele autorului, rezultă logic, şi aşa
am crede şi noi, că familia ar trebui să reziste până la finele veacului,
datorită relaţiilor care o leagă. Dar nu este aşa, din păcate. Independent de
voinţa ei, familia a suferit modificări în structura şi modul ei de evoluţie.
Migraţia de la sat la oraş, ieşirea din sfera „vocii satului” 9, duce la
modificarea comportamentului în cadrul familiei, ajungând astfel să
recunoaştem cazuri de violenţă. Nu se iese doar di sfera satului, ci şi din a
familiei normale din care face parte familia nucleară, părinţii şi rudele
apropiate lor. Astfel se declanşează un comportament, probabil rezultat şi de
nesiguranţa noului mediu.
În Estul şi Centrul Europei, prefacerile sistemului familial, deşi
explozive, menţin încă o notă de ancorare în tradiţionalism, inerţia şi
rezistenţa îmbrăcând forma disimulării, în special în mediile sociale
modeste, subculturale, unde familia se alterează în esenţă, dar nu se desface
8
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legal 10. Mai bine îndură bătăile, injuriile, tratamentele inumane, decât să
ajungă de râsul lumii. De ce să ştie ceilalţi că familia se confruntă cu
probleme? Suferinţa în taină este singurul tratament pe care şi-l puteau
permite multe femei de dragul copiilor minori, imposibilitatea de a găsi un
adăpost şi un loc de muncă pentru a se putea întreţine. La fel ca mama,
bunica şi celelalte strămoaşe ale ei, femeia suportă tratamentul din căminul
conjugal; căsnicia este pentru totdeauna; nu este loc de divorţ, mai ales la
ţară, plus că se acorda foarte greu şi era foarte costisitor.
Comunismul a însemnat o nouă eră pentru România; a dorit să
schimbe cu totul gândirea şi mentalitatea cetăţeanului, să îl transforme în
„omul nou”, dar în esenţă, acesta a rămas acelaşi. Mentalitatea şi gândirea
tradiţionale au caracterizat populaţia de la noi. Aşa cum au fost crescuţi de
părinţi au mers la drum alături de partener. Este de la sine că la casa
părintească, sau la cea a vecinului, a mătuşii, au avut loc episoade violente,
la care, copii fiind, au asistat, de foarte multe ori experienţele prin care trec
copiii îi fac să recurgă la aceleaşi acte. Mulţi băieţi devin agresivi în cadrul
cuplului din care fac parte, deşi poate nu şi-ar dori acest lucru. Se spune că
există „gena” care transmite comportamente de la părinte la copil. Să fie
oare aceasta o explicaţie pentru comportamentul agresiv? Tradiţionalismul
înseamnă să fii violent cu partenerul? Sau psihicul este cel care „comandă”?
Cercetările prezente au demonstrat că o serie de factori stau la baza
actului violent; astfel: neînţelegerile dintre parteneri de ordin material,
sexual, sentimental, excesul de alcool din partea unuia dintre parteneri, sau
oricare altele, sunt cauze perfecte pentru declanşarea actului violent în
cadrul cuplului conjugal.
Exercitată sub forma agresiunii, abuzului şi maltratării partenerului
de cuplu, copiilor şi părinţilor sau persoanelor vârstnice din familie, violenţa
intrafamilială este şi devine o problemă socială cu care se confruntă
majoritatea societăţilor contemporane 11.
Unii autori conchid că, în urma analizei structurilor actuale de protecţia
copilului, modurilor lor de funcţionare şi intervenţie, că femeia este
considerată adesea primul şi unicul părinte, răspunzător de situaţia precară
în care se află copilul, …de regulă mama…este blamată pentru disfuncţiile
familiei, inclusiv pentru violenţa domestică şi acuzată că nu îşi îndeplineşte

10
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bine rolul de mamă şi soţie 12. Dar dacă mama/soţia este singurul părinte, de
ce să fie acuzată de iresponsabilitate în ceea ce priveşte grija copiilor şi să
fie blamată pentru comportamentul inuman al soţului? Se pare că societatea
a păstrat din rigorile şi ideile învechite, când femeia singură avea grijă de
gospodărie şi familie. Singură în faţa tuturor greutăţilor pe care i le „oferea”
viaţa zi de zi.
Certurile în familie deveneau ceva normal pentru multe dintre ele,
iar cei din jur, vecini şi cunoscuţi erau „la curent” cu ce se întâmpla în casa
vecinului, lucru aflat de noi din presa şi arhivele vremii. Accesul la
documentele vremii ne-a pus faţă în faţă cu exemple doveditoare ale
fenomenului violenţei domestice, care a avut loc pe teritoriul ţării şi mai
precis pe teritoriul Transilvaniei. Aşa am aflat de problema consumului
excesiv de alcool care afectează viaţa fătului încă din primele luni de
sarcină, dar şi pe a mamei, care poate suferi traume din cele mai severe.
Dosarele sunt pline de cazuri de sinucideri, ale căror motive sunt, se
pare, neînţelegerile dintre parteneri, certurile, violenţele fizice, consumul de
alcool, obiceiul socrilor de a interveni în viaţa însurăţeilor, etc. Un asemenea
caz ni-l prezintă pe Mihaly Ştefan, care s-a sinucis prin spânzurare. Motivul
a fost, se pare, consumul de alcool, neînţelegerile cu soţia, pe care o şi
agresa când consuma cantităţi foarte mari de băuturi alcoolice 13.
Revista Femeia este un izvor de asemenea exemple, deoarece multe
femei i s-au confesat, sperând să obţină un sfat în ceea ce priveşte
problemele cu care se confruntau în căminul conjugal. Problema
alcoolismului pune în pericol creşterea copiilor. Articolul de faţă pune în
prim-plan problema sănătăţii copiilor care provin din familii în care unul
dintre parteneri consumă alcool. Acest fapt are efect negativ asupra
dezvoltării lor fizice, psihice, emoţionale. De asemenea, violenţa conjugală
duce la naşteri premature, care pot pune în pericol viaţa fătului sau a
copilului după naştere. „Mihăiţă O. are trei ani, nu merge, nu vorbeşte, nu
cere oliţa. Copilul s-a născut prematur la şapte luni, în greutate de 1,600 kg.
Tatăl său consumă cantităţi mari de alcool şi îşi brutalizează soţia. Sarcina a
decurs sub semnul lacrimilor şi al fricii de bătaie. În luna a şaptea a sarcinii,
mama a fost lovită în abdomen de soţul său întors acasă beat şi pornit pe
scandal. Mihăiţă St. are patru ani. Copilul este instabil şi prezintă crize
afective. Plânge uşor şi din orice, până i se opreşte respiraţia, faţa i se
învineţeşte, se înţepeneşte. După criză este obosit şi adoarme. Sarcina a
12
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decurs normal, nici o maladie mai importantă după naştere, dar tatăl
copilului este alcoolic. Lipseşte mult de acasă, iar când vine beat loveşte şi
strigă. Elena T. are cinci ani. Este şi ea iritabilă, plânge uşor este
încăpăţânată şi impulsivă. Se agită în somn, uneori se trezeşte ţipând. Tatăl
său bea mult, şi-a părăsit serviciul şi nu mai aduce bani în casă. Între părinţi
au loc discuţii violente, care degenerează în scandaluri şi bătăi. Fetiţa asistă
la tot ce se întâmplă în casă. Ionel D. are doisprezece ani. Este adus la
consultaţie pentru că este un copil impulsiv şi nedisciplinat acasă şi la
şcoală, vagabondează şi a început să fure. Tatăl consumă băuturi alcoolice,
îşi neglijează familia, îşi bate soţia şi copilul. Elvira S. are nouă ani. Este o
copilă egoistă şi răutăcioasă, nedisciplinată, dezordonată, îşi terorizează
mama. Tatăl bea, lipseşte mult de acasă. Mama şi-a concentrat toată
dragostea asupra fetiţei şi i-a satisfăcut toate capriciile. Slăbiciunea mamei a
educat o egoistă, iar reacţiile copilei la atitudinea tatălui au generat şi
celelalte tulburări de comportare 14.
În cadrul Arhivelor, sunt o serie de dosare care au ca motiv părăsirea
căminului conjugal. Se pare că femeile au înţeles că trebuie să îndure orice
vine din partea partenerului, fie că e bun sau rău, să nu-l părăsească ele, să
nu se despartă de el în caz de violenţă, certuri nemaicontenite, infidelităţi,
consum de alcool. În schimb, el, soţul, putea foarte bine să întoarcă foaia şi
să plece, dacă soţia nu mai îi era pe plac. Aşa procedează Mocean Dumitru
din Berchies, Cluj, care îşi părăseşte soţia şi cei doi copii pentru o altă
femeie, cu care alege să locuiască la tatăl său. Drept pedeapsă va primi o
amendă corecţională de 500 de lei şi 100 de lei cheltuieli penale 15. Sallak
Dănilă din Lacu, judeţul Cluj, îşi părăseşte soţia şi copilul pentru a trăi în
concubinaj în comuna Buza-Someş. A fost urmărit în baza art. 454 c.p. 16.
Toate sentinţele găsite de noi în urma cercetărilor făcute până în prezent
relevă faptul că părăsirea căminului conjugal se pedepsea doar cu amendă.
Dosarele de arhivă ne oferă din păcate şi o serie nu prea plăcută de
exemple referitoare la violenţa domestică şi la consecinţele acesteia asupra
partenerilor, fie că vorbim de victimă, sau chiar de agresor. De foarte multe
ori agresorul, în urma maltratării partenerei, pleca de acasă şi nu se mai
întorcea, încercându-şi norocul în altă parte, sau mai grav, se sinucidea,
lăsând în urmă familiei un bilet prin care îşi justifica gestul.
În noaptea de patru ianuarie 1965, numitul Sabo Carol din Cluj a
anunţat moartea cumnatului său Kilin Pall. La faţa locului s-au deplasat
14
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organele specializate, procurorul, medicul legist, care a constatat că moartea
a survenit în urma intoxicaţiei cu ecatox, substanţă dizolvată în petrol, pe
care decedatul nu o avea în gospodărie. Se pare că în seara de Revelion s-a
bătut cu soţia, pe care a „vrut să o sinucidă strângând-o de gât”, urmare
cărui fapt, aceasta a plecat de acasă. De asemenea s-a aflat că în această
familie au fost totdeauna certuri şi neînţelegeri, ajungându-se chiar la
Tribunal 17.
În noaptea de 4-5 august 1963, numitul Marcaşa Vasile s-a sinucis
prin strangulare. La locuinţa acestuia s-au deplasat mai mulţi lucrători de
serviciu, precum şi medicul legist, care a constatat următoarele: „victima a
fost găsită spînzurată de tocul usei de la camera ce se afla in constructie cu o
curea. Din investigatiile efectuate la fata locului rezulta ca victima suferea
de mania geloziei si dupa ce l-a batut pe sotia pana a lesinat in nesimtire s-a
spinzurat. Victima a fost gasit spinzurat de catre fiul sau Marcasan Vasile.
Sotia a fost gasita in pat avind mai multe leziuni pe corp si urme de degete
pe git cu care ocazie s-a constatat ca la mijloc nu este vorba de crima” 18.
Tentativă de omor în satul Lona de Sus. Incidentul a avut loc între
soţii Czako Ştefan şi Czako Elisabeta, în ziua de 28 septembrie, între orele
12-13, motivele fiind multiple. Fiecare dintre soţi ascultă de mama lui,
certurile sunt multiple, la fel şi bătăile, astfel fiind cunoscuţi în comunitate.
În urma unor astfel de certuri, soţul a agresat-o fizic, bruscând-o şi lovind-o
de uşă, apoi a intrat cu ea în casă, având în mână toporul cu care a tăiat
lemn. După mai multe ţipete acesta s-a făcut nevăzut, iar soţia a fost găsită
de vecini într-o baltă de sânge şi dusă la spital în comă 19.
Se pare că astfel de exemple erau des întâlnite în mediul rural, unde
oamenii erau iuţi la mânie şi nu prea îşi stăpâneau temperamentul agresiv,
mai ales dacă la mijloc mai era şi consumul de alcool. Deşi vecinii
interveneau de multe ori pentru a aplana conflictele, nu reuşeau totdeauna,
iar singura soluţie rămasă era să apeleze la organele specializate.
Ameninţările şi chiar „accidentele” suferite în urma încercării de a face o
faptă bună i-a oprit pe unii să mai intervină în conflictele de natură
domestică ale vecinilor, mai ales acolo unde ştiau că pot primi la rândul lor
vreun „tratament corector”.
Cazurile de tentativă de omor au finalitate uneori, din păcate. Aşa s-a
întâmplat în cazul lui Vasile Hosu, care în noaptea de 2 spre 3 august 1966
s-a deplasat la postul de miliţie Gherla unde a cerut să fie dus la spital,
17
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deoarece a fost otrăvit de soţie. Aceasta suferea cu nervii şi de mai multe ori
l-a ameninţat că îl va omorî 20.
O crimă groaznică a avut loc în cartierul Someşeni din Cluj în data
de 14 noiembrie, când Balha Gheorghe „i-a aplicat” soţiei Balha Maria mai
multe lovituri de secure în cap. Victima a decedat, iar criminalul s-a
baricadat în casă, luând cu el cadavrul soţiei şi refuzând să se predea atunci
când vecinii au chemat Miliţia. A încercat chiar să se sinucidă, tăindu-şi
venele şi lovindu-se în cap cu securea, provocându-şi însă numai răni
minore. Se pare că mobilul crimei a fost gelozia 21. Deşi erau vremuri grele,
copiii erau mulţi şi greu de întreţinut, iar familia mai sus amintită avea cinci
de crescut, se pare că se puteau strecura şi probleme de gen, precum gelozia,
iar lipsa celor necesare, incapacitatea de a avea linişte, pentru a aplana vreo
discuţie mai aprinsă, au dus de foarte multe ori la situaţii precum cea
descrisă mai sus.
Cazurile de violenţă domestică au ţinut „pornite” sirenele Miliţiei şi
Salvării de multe ori, deoarece multe cazuri au avut final tragic.
Un caz cutremurător s-a petrecut în Clujul sfârşitului de ani ’60,
când o tânără de 17 ani a fost violată ani la rând de tatăl vitreg, sub privirile
mamei. Deşi aceasta ştia, nu a făcut nimic pentru a-l împiedica, iar când
tânăra a rămas însărcinată, a căutat să facă întrerupere de sarcină (deşi era
ilegal deja în România avortul), în loc să-l oprească pe el de la batjocura pe
care o făcea propriei ei fete. Adolescenta a reuşit să fugă de acasă de mai
multe ori, dar au găsit-o de fiecare dată, iar tatăl a ameninţat-o cu moartea
dacă spune cuiva ce i se întâmplă. Ultima sarcină a fost cea mai complicată,
şi pentru că nu a reuşit să o întrerupă la timp, a dus-o pe tânăra de 17 ani
aproape de ceasul morţii, dar mama nu s-a lăsat până nu i-a făcut avortul, iar
fătul l-a îngropat în spatele casei. Hemoragia provocată şi temperatura foarte
mare au dus la internarea fetei, care a „expulzat” placenta. Acest fapt a dus
la deschiderea unei anchete, iar tatăl vitreg, Tinca Dumitru a fost condamant
la doi ani de închisoare şi este cercetat în stare de reţinere, mama, Tinca
Teodosia nu a fost condamnată, dar este cercetată în stare de reţinere, iar
tânăra, Pripon Anica, nu a fost condamnată, nici reţinută 22.
Multe din exemplele prezentate anterior au reuşit să ajungă „la
urechea vecinului” pentru că au fost de aşa natură. Violenţa lor, modalitatea
de desfăşurare, în special în mediul rural a făcut ca gura satului să aibă
motiv de bârfă, dar şi de milă pentru cele care îndurau tratamentele inumane
20
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ale partenerilor de viaţă. Aşa cum am spus anterior, căsătoria era pe viaţă,
„ceea ce Dumnezeu a legat, omul nu poate desface”, iar pe baza acestui
dicton oamenii îşi duceau zilele cu bune şi cu rele.
Dar fenomenul violenţei domestice mai are loc şi datorită
tradiţionalismului şi toleranţei partenerei. Orice s-ar întâmpla, femeia nu are
unde şi cui spune, nu are voie să spună. Este ruşine să ştie alţii că familia se
confruntă cu probleme atât de grave. Femeia trebuie să tacă şi să ţină secret,
indiferent dacă este abuzată fizic, sexual, emoţional, economic, soţul este
excesiv de posesiv; ea este dependentă de partener; toate acestea sunt greu
de spus altcuiva. Nici măcar membrii familiei nu trebuie să ştie ce se
întâmplă în cadrul căminului, prin ce suferinţe şi umilinţe trece soţia
abuzată. Viaţa privată trebuie „privată” de ochiul ager al celuilalt. De
„gardul” care înconjoară până sus instituţia familiei, nimeni nu poate trece
pentru a vedea ce se întâmplă dincolo de el. violenţa în familie este un
fenomen prezent în toate straturile sociale, indiferent de nivelul de
dezvoltare, cultură, religie. Este de la sine înţeles că zvonurile circulau mai
repede în şi dinspre straturile mai puţin favorizate ale societăţii, cu
predispoziţii spre fenomene precum certuri, altercaţii, manifestări în public
ale neînţelegerilor; aceasta nu trebuie să ne facă să lăsăm deoparte pătura
„favorizaţilor”, dacă o putem numi aşa, pe cea alcătuită din cei înstăriţi, cu
funcţii, etc. Şi în interiorul ei au fost dintotdeauna şi vor fi în continuare
conflicte de genul violenţei intrafamiliale.
Un exemplu grav are loc în Cluj, la mijlocul anilor ’60, când un
tânăr de 27 de ani, căsătorit, tatăl unui copilaş de 13 luni, fiind sub influenţa
băuturilor alcoolice a încercat să-şi ucidă soţia şi copilul. Pentru că nu
reuşeşte se sinucide. La faţa locului s-a constatat că agresorul avea un
comportament violent cu soţia şi că venea des beat acasă, iscând certuri şi
agresând-o 23.
Anterior am prezentat efectele consumului de alcool asupra
copilaşilor, prezentat de revista Femeia. Aceeaşi revistă a fost un mijloc prin
care s-a făcut cunoscută violenţa domestică. În cadrul revistei existau rubrici
de genul „răspundem cititorilor”, unde femeile scriau pentru a cere un sfat.
Alături de rubrica amintită, erau prezentate multe povestiri cu caracter
moralizator, prin care s-a încercat scoaterea în evidenţă a problemei
violenţei conjugale. Finalul povestirilor era unul moralizator şi de fiecare
dată partenerii se împăcau şi îşi continuau viaţa într-un mod fericit. În schiţa
intitulată „Un ghiocel”, acţiunea se petrece între doi soţi aparent fericiţi,
până în momentul în care el începe să consume alcool şi să-şi agreseze soţia.
23
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De asemenea o bănuieşte de infidelitate, de aceea de câte ori ajunge acasă
beat, o bate. La un moment dat se hotărăşte să o urmărească, pentru a se
convinge dacă este înşelat sau nu. Astfel află că soţia lui are un copil, de
care lui nu i-a spus nimic. Într-un final el aduce copilul acasă 24. Din presa
consultată am constatat că feed-back-ul pozitiv la asemenea cazuri a durat
până aproximativ la mijlocul anilor ’70, început de ’80, apoi au devenit
subiect tabu. Ştim bine că nu se mai discutau astfel de subiecte, mai ales
într-un cadru atât de public. De acum reţetele de mâncare, modelele de
rochii şi menajul casei au luat locul sfaturilor matrimoniale. Se pare că
problema familiei, cu tot ce implică ea, cuplul, copiii, relaţiile dintre ei,
posibilele neînţelegeri, divorţul, au devenit subiecte străine de tiparul
revistelor.
Probleme spinoase precum sarcinile nedorite, avorturile ilegale,
imposibilitatea de a procura anticoncepţionale (care erau ilegale, la fel ca şi
avortul, care a ieşit din legalitate prin Decretul 770 din 1966) erau tot mai
dificil de discutat şi de rezolvat în anii ’70 şi ’80. Deja traiul era tot mai
greu, sărăcia tot mai mare, lipsurile se vedeau la tot pasul, dar în presă totul
apărea într-o lumină roz. Imposibilitatea de a preveni sarcina cu scopul
creşterii populaţiei, a făcut ca numărul de copii pe familie să crească şi odată
cu ei şi greutatea îngrijirii lor, neînţelegerile, problemele în familie, traiul
sărăcăcios, şi derivatele: lipsurile materiale, consumul de alcool, certurile
neîntrerupte, bătăile. Sau din contră, încercarea multor femei de a scăpa de
sarcina nedorită prin metode ilegale şi nesănătoase trupului lor. Ştiau bine că
Miliţia urmărea internările femeilor în spitale şi controalele periodice de la
locul de muncă, pentru a surprinde vreo faptă de gen. Dar riscau, atât ele cât
şi unii medici, pentru sume considerabile. Femeile se descurcau cum puteau
când venea vorba de o asemenea „problemă”, mai ales că ele erau
considerate independente şi trebuiau să aibă grijă singure şi cât mai bine de
rezolvarea în linişte a „neplăcerii”.
În Patriarhatul Comunist dependenţa economică a femeilor de
bărbaţi era insignifiantă, datorită industrializării. Astfel, femeile nu mai
depindeau de bărbaţi din punct de vedere economic, doar ca statut, căci
bărbaţii continuau să fie consideraţi cap de familie, deşi toată gospodăria şi
educaţia copiilor era lăsată în grija femeilor. În sprijinul acestora s-au creat
creşele. Capitalismul democratic, acesta din perioada post-modernă, se
caracterizează prin abolirea inegalităţilor stabilite prin naştere, inacceptarea
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lor de către societate şi legitimarea inegalităţilor de alt tip. Feminismul cere
abolirea diferenţelor instituţionalizate şi tratamentul egal 25.
Şi de ce violenţa în familie? Ce a cauzat-o? Ce a menţinut-o? Se pare
că o serie de factori ce ţin de comportamentul individului, frustrări, atacul
sau provocarea la atac, durerea fizică şi nu în ultimul rând alcoolul duc la
manifestări violente împotriva celor din jur 26. În cazul nostru, împotriva
soţiei şi copiilor. Dar şi tradiţionalismul atât de mult amintit este unul din
factorii care au dus la menţinerea fenomenului, astfel încât să devină unul
greu controlabil până în ziua de azi.
Manifestarea repetată a unor comportamente violente în căminul
familial este cu atât mai gravă cu cât aceasta reprezintă mediul în care
individul trebuie să beneficieze de un refugiu, de intimitate, de linişte şi
securitate, pe de o parte, şi de condiţii favorabile pentru socializate, pe de
altă parte. Probleme care apar pe parcursul vieţii, independent de voinţa
indivizilor cauzează răbufniri care se manifestă de cele mai multe ori prin
violenţă. Trebuie să înţelegem de la bun început că nu este vorba doar de
violenţă fizică. Există şi alte forme de violenţă: verbală, psihologică, socială,
dar cea mai gravă este cea sexuală, atunci când soţia este supusă relaţiilor
sexuale împotriva voinţei.
Violenţa intrafamilială conduce la deteriorarea relaţiilor dintre
membrii familiei, determinând astfel modificarea structurii acesteia, a
rolului şi funcţiilor pe care trebuie să le îndeplinească la nivel social,
contribuind, în final, la intensificarea conduitelor distructive şi derivate, care
afectează menţinerea echilibrului social 27.
Definiţia din 2003, derivată din Declaraţia Naţiunilor Unite, privind
Violenţa Împotriva Femeilor, preciza: „Orice act de violenţă, bazat pe
diferenţa de gen şi care are ca rezultat o rănire sau o suferinţă fizică, sexuală
sau psihologică, produsă femeii, incluzând ameninţări sau acţiuni de
coerciţie, precum şi de privare arbitrară de libertate, fie că aceasta se petrece
în public, fie că se petrece în viaţa privată” 28.
Violenţa domestică este un abuz de putere, în principal al bărbaţilor,
dar nu numai împotriva femeilor, atât în relaţie cât şi după separare. Ea are
loc atunci când un partener încearcă fizic sau psihologic să-l domine şi să-l
controleze pe celălalt 29.
25
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Metode de evitare a violenţei în cadrul cuplului, aplicate de femei, şi
numite de specialişti „metode informale”: evitarea agresorului, părăsirea
situaţiei de proximitate, adică părăsirea locuinţei şi adăpostirea la vecini,
rude, neapelarea Poliţiei; în această categorie mai intră şi „a-ţi face singură
dreptate”, prin metode precum omuciderea, ca instinct de conservare, ca
formă de autoapărare 30. Metodele de mai sus par uşoare, dar puse în faţa
faptei, femeile traumatizate nu reuşesc să-şi adune forţele atât de uşor încât
să poată „trece la acţiune”, mai ales dacă agresorul este unul cu mult mai
puternic decât victima. Indiferent de situaţie, orice femeie trebuie să ştie că
nu trebuie să îndure abuzurile soţului, pentru că nimic nu este mai important
decât propria viaţă, precum şi cea a copiilor. Alături de ele, sănătatea
societăţii din care face parte.
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Fenomenul migraţiei româneşti- O problemă de management
sau de prioritate?
Anca Roxana Coţolan
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Cum de altfel ne-am şi obişnuit subiectul migraţiei este adus în prim
plan în momentul când devine profitabil mediatic (imaginea României
afectată de criminalitate şi deportări) sau în perioadele de criză (fuga
medicilor, exodul creierelor) şi bineînţeles în perioadele electorale. Dacă ar
fi să obeservăm cu atenţie, am putea spune cu lejeritate, guvernele care au
continuat frontul de rezistenţă faţă de reforme nu au făcut decât să se
folosească de migraţie, atât din punct de vedere economic cât şi politic.
Migraţia românilor a fost văzută ca fiind potenţial benefică, astfel în cât
România şi-a exportat şomerii. Actorul principal în această piesă
controversată devine muncitorul român, activ, interesat, cu sau fără plan
individual. Ascensiunea economică a emigranţilor români a strârnit diferite
reacţii la nivel naţional, accentuând tot mai mult rolul pe care statul român la jucat, îl joacă sau îl poate juca în migraţie. Întrebări de genul, Ce a făcut
statul român pentru a controla migraţia? Ce nu a făcut pentru a limita
efectele negative şi a le maximiza pe cele pozitive, oferă subiecte de discuţie
actuale care accentuează foarte mult faptul că milioanele de români din
afara graniţelor nu pot fi o cantitate neglijabilă la nivelul politicilor de
migraţie. Pentru ca migraţia din România să reprezinte un factor de
dezvoltare a economiei naţionale este nevoie, în primul rând, ca politicile în
domeniu să găsească un punct comun între folosirea forţei de muncă pe
piaţa internă şi migrarea pentru muncă, luând în considerare costuri,
beneficii şi riscuri şi de ce nu interese naţionale şi ale Uniunii Europene.
Caracterul rigid al forţei de muncă cu care se confruntă economia
naţională este o problemă comună şi altor economii de piaţă. Situaţii
delicate în care oamenii nu se pot angaja se întâlnesc peste tot pentru că, fie
există un surplus de specialişti în anumite domenii, fie nu se găseşte
personal calificat în alte sfere de activitate. Această neconcordanţă dintre
cererea pentru locuri de muncă pe baza specializărilor cerute şi oferite din
anumite regiuni duce la apariţia şomajului. În momentul în care conversia
profesională nu este dorită sau mai puţin acceptată, soluţia frecvent aplicată
este schimbarea ţării. Un alt factor care determină munca într-o altă ţară este
350

dat de lipsa de echilibru între venituri, pe de o parte, şi componentele
profesionale pe care le are o persoană. Pentru că România după 1990 a fost
o ţară în tranziţie şi cu un nivel de trai scăzut, s-a confruntat în mod direct
cu astfel de situaţii, reuşind într-un timp relativ scurt să piardă o mare parte
din forţa de muncă română.
Posibilitatea de a găsi un loc de muncă acceptabil sunt limitate iar
renumerarea specialiştilor cu bune calităţi profesionale este mult sub cele
din ţările occidentale, a condus la angajarea în străinătate a românilor,
convenabilă, de altfel, din punct de vedere material şi mai puţin convenabilă
din punct de vedere sentimental. Avantajele şi dezavantajele economice
asociate fenomenului de migraţie sunt acceptate de cei care subscriu acestui
fenomen migraţionist.Background-ul acestui fenomen arată că peste o
treime din gospodăriile ţării, respectiv două milioane şi jumătate, au avut cel
puţin unul dintre membri plecaţi în străinătate după 1989 1. În ultimii 20 de
ani munca în străinătate a reprezentat pentru mulţi români o soluţie
preponderent economică. Cine câştigă şi cine pierde? În primul rând câştigă
migranţii care au perspectiva unor salarii în termeni reali de până la patrucinci ori mai mari decât în ţară. Inclusiv gospodăriile celor plecaţi vor fi
avantajate de migraţie. În ceea ce priveşte efectele economice ale migraţiei
pentru cei rămaşi în ţară sunt greu de determinat teoretic. Acestea depind de
foarte mulţi factori, per ansamblu ţara de origine va avea întotdeauna de
suferit dacă migraţia modifică raportul capital-forţă de muncă. Cu alte
cuvinte forţa de muncă rămasă va avea de câştigat, iar capitalul din ţară, fie
autohton fie străin, ar avea de pierdut.
Accentuarea fenomenului s-a produs, în special, după liberalizarea
circulaţiei în spaţiul Schengen pentru români. Spaţiul Schengen cuprinde 25
de state care „adăpostesc” specialişti români, oameni cu înaltă calificare
dobândită în Românânia şi care pleacă la muncă în aceste state membre 2.
Este adevărat că această categorie de oamnei reprezintă cartea de vizită a
României, oameni care aduc plus valoare în ţara de destinaţie şi care ajută la
dezvoltarea economiei. Întrebarea care planează la începutul perioadei
imediate liberalizării circulaţiei în spaţiul Schengen a devenit, între timp, o
certitudine 75% din cetăţenii români care au plecat la muncă în ţările
1
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Uniunii Europene motivează că în România nu sunt apreciaţi la adevărata
lor valoare. Cei mai mulţi dintre aceştia (77%) sunt tineri cu studii medii
(76%). Al doilea motiv al emigrării, legat de subzistenţă, este invocat de
numai 13% 3. Rămâne şi cealaltă categorie de emigranţi, fără studii
superioare dar cu şcoli profesionale absolvite sau de meserii şi care
onorează contractele de muncă din străinătate de ceva ani buni încoace.
Valurile migraţiei româneşti 4 sunt diferite, fiecare dintre ele având
caracteristici definitorii- dominantă, constitutivă iar altele colaterale. Potrivit
cercetărilor din domeniu migraţia românească a cunoscut trei etape. Prima
etapă fiind între 1990-1995, cu o rată de emigrare de 3‰, cea de a doua
etapă cuprinsă între anii 1996-2001, rata de emigrare fiind de 7‰ şi etapa a
treia 2002-2006 cu o rată de emigrare de 28‰. Însă puţini dintre noi ştim că
fenomenul migraţiei româneşti cunoaşte o nouă etapă, un al patrulea val,
care începe în 2007 şi care continuă şi în prezent şi care are anumite
caracteristici, semnificative la nivel analitic cât şi la nivel de efecte
macrosociale. Cel de al patrulea val care a cuprins România presupune
dezvoltarea unei vulnerabilităţi pentru ţară în următorii 10-15 ani.
Aşadar România se confruntă cu o situaţie destul de delicată, se
produce o schimbare semnificativă în tiparele migrării, de la numărul mare
de migranţi necalificaţi la creşterea în amploare a fenomenului migraţiei
creierelor 5. Particularităţile celui de al patrulea val constau în mobilitatea
pentru muncă a profesioniştilor în contextul crizei economico-financiare,
care pare să pună bazele migraţiei personalului calificat şi înalt calificat
pentru muncă. Interesul faţă de acest fenomen vine, cum era şi de aşteptat
din partea presei şi mai puţin din partea statului român, şi surpinzător şi din
partea presei internaţionale. Tematica migraţiei creierelor în media
urmeazămai mult un discurs politico-guvernamental. Perioada cea mai
mediatizată referitoare la acest subiect este 2006 şi 2010. În 2006 problema
a fost adusă în prim plan prin discuţii care vizau strategiile de dezvoltare
durabilă şi proiecţiile demografice asociate acestora iar în 2010 problema

3

Barascu Magda, „Românii emigrează pentru că nu sunt apreciaţiîn ţară”, în EurActic.ro,
publicat în 5 decembrie, 2005, (1.08.2010).
4
Louis Ulrich, Ştefn Stănciugelu, Marian Bojină, Viorel Mihăilă, Al patrulea val: migraţia
creierelor pe ruta România-Occident, coordodator Iris Alexe, asistent coordonator Adina
Cazacu, Fundaţia Soros România, August, 2010, p. 21.
5
Ibidem, p. 27.
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migraţiei creierelor a avut ca factor declanşator factorul economic 6, tendinţa
fiind de continuă creştere.
Cum am mai spun acest subiect este reflectat şi în presa
internaţională, care accentuează mai mult această problemă cu care se
confruntă societatea contemporană. În topul ţărilor care acoperă cu surse
mediatice această temă este SUA şi Marea Britanie, urmate fiind de
Germania. O corelaţie destul de interesantă în acest context este că aceste
ţări sunt ţări de destinaţie pentru migraţia creierelor la nivelul rutelor
mondiale şi pentru migraţia forţei de muncă înalt calificată din România.
Diferenţa dintre aceste ţări şi România este că, ţările europene şi nu numai
încearcă remedierea şi ţinerea sub control al acestei probleme, pe când în
România situaţia devine din ce în ce mai gravă.
Potrivit preşedintelui Consiliului Medicilor Români (CMR), Vasile
Astarastoae, migraţia a 2% dintre medicii practicieni dintr-o ţară reprezintă
cod roşu pentru autorităţi. Analizele Organizaţiei Mondiale de Sănătate arată
că România ocupa în anul 2007 locul 31 din 32 de ţări din Europa, cu o
densitate foarte scăzută de 1,9 medici la 1.000 de locuitori, comparată cu
media europeană care este de 3,5 medici la 1.000 de locuitori. În anul 2007
s-a înregistrat o rată a plecării de 4% iar la începutul anului 2008, 1.100 de
medici au plecat în străinătate, tentaţi fiind de salariile mult mai mari decât
în România. Printre ţările alese de medicii români se numără Franţa, Marea
Britanie, Italia, Spania, Germania, Olanda, Canada, Belgia, Austria,
Portugalia, Cipru.
Noua categorie de migranţi care s-a format nu aparţin unei lumi
sociale care să inlcudă un comportament precum aveau migranţii din
celelalte valuri. Acest tip de migrant este mânuitor de carduri şi de cont
bancar iar acest lucru modifică semnificativ comportamentul legat de
remiteri. Mai mult, din analizele datelor disponibile reiese faptul că acest tip
de migrant este mai tentat să plece în străinătate cu familia decât singur iar
migraţia care la început pare a fi temporară se poate transforma în migraţie
definitivă. Pentru majoritatea migranţilor plecarea în ţări străine a însemnat
o creştere a status-ului lor social: specialişti înalt calificaţi, mici
antreprenori, muncitori angajaţi formal şi întegraţi în variate sisteme şi
scheme de protecţie socială. Nu exclud revenirea în ţară pe termen lung dar
pe termen mediu îşi întăresc rădăcinile în ţările de emigrare.

6

În 2010 se găseau în presă de trei ori mai multe articole pe această temă, comparativ cu
2008 şi dublu faţă de 2009.
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Riscul unei asemenea migraţiii este fenomenul de imitaţie socială ce
poate fi generat de succesul sau poveştile de succes ale migranţilor. Lumile
sociale ale acestora care sunt antrenate în migraţia medicală sunt
necunoscute politicianului şi cercetătorului deopotrivă, intenţiile şi tipul de
migraţie-temporară sau definitivă- sunt de asemenea o incertitudine şi care,
bineînţele, trebuie să fie lămurite.
Este cert faptul că frustrarea socială s-a accentuat foarte mult în
ultimii ani prin incapacitatea căilor instituţionale de a duce la satisfacerea
aspiraţiilor de bunăstare iar migraţia a devenit principalul motor de
schimbare atât a standardului cât şi a stilului de viaţă a celor plecaţi peste
graniţe. Comportamentul migranţilor care fac remiteri spre România este
caracterizat în principal de două motive, respectiv motive altruiste 7 şi cele
care ţin de un interes personal. Strategiile de a aduce bani în ţară sunt
diverse, unii preferând să economisească bani pentru o perioadă mai lungă
de timp ca mai apoi să îi trimită în ţără, alţii cumpără bunuri din străinătate
şi le trimit în ţară iar alţii preferă trasferul de bani acasă regulat. Investiţiile
pe care emigranţii români le fac în ţară sunt în bunuri de lungă durată menite
să le asigure confortul personal şi al familiei 8. Experinţa de locuire în
străinătate schimbă nu doar nivelul situaţiei financiare a emigrantului ci şi
mentalitatea, la nivelul interacţiunii multiple cu medii şi oameni diferiţi,
purtători ai unei culturi diferite 9. Între timp, potrivit numeroaselor analize
efectuate asupra comporatmentului migrantuluireiese că cei care practică
migraţia sunt centraţi pe idee de afacere.La nivel naţional, aproximativ 10%
din volumul fiecărui tip de investiţie din ultimii cinci ani de zile este
realizat cu ajutorul veniturilor provenite din migraţia internaţională. Cele
mai importante investiţii făcute de migranţii români sunt investiţiile în
locuinţe, urmate apoi de cumpărarea de bunuri electroasnice, maşini şi alte
bunuri de lungă durată.
Mai mult, migraţia forţei de muncă sau economică a românilor
creează un produs naţional prin transfer internaţional, aduc bani în ţară, vin
cu un model nou de viaţă şi civilizaţie pe care îl transmit următoarelor
generaţii, vin cu un sentiment de respingere a unei vieţi bazată pe
7

Motivele altruiste ţin de situaţia familială a migrantului, statut marital, copii, părinţi iar cel
de al doilea motiv ţine de dorinţa migrantului de a investi aceste remitenţe în ceva.
8
Plecarile în străinătate au avut impact mai mare asupra consumului de bunuri de lungă
durată, emigranţii preferând să cumpere într-o măsură mai mare bunuri ce pot fi folosite
pentru confort şi mai puţin bunuri ce pot fi folosite în activităţi productive.
9
Cu cât experienţa de migraţie este mai redusă cu atât este mai mică ponderea celor care
afirmă că experienţa migraţiei modifică/schimbă mentalitatea.
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promiscuitatea materială şi mai mult vin cu un capital de început necesar
pentru a pune bazele unei mici afaceri, care dacă este administrată
corespunzător se poate transforma într-o afacere de mare succes.
Dacă ar fi să evaluăm efectele macroeconomice ale emigrării, plusul
este că, acest segment de populaţie activă este creator de locuri de muncă,
fără aport investiţional privat sau public din economia naţională. Veniturile
create de migranţii români se alătură fondului de consum intern, fondurilor
destinate dezvoltării şi într-o măsură mai mică resurselor bugetare ale
economiei. Veniturile transferate în economia monetară prin intermediul
pieţei valutare, înregistrate şi neîntregistrate, se ridică anual aproximativ
vorbind la 5 miliarde de euro. Transferul de valută sau în termeni mai
populari remiterile, pot fi considerate cel mai mare avantaj al emigrării care,
bineînţeles, afectează moneda naţională sub aspectul evoluţiei ei pe piaţa
valutară. Migraţia economică a românilor poate fi considerată a fi un
înlocuitor al exportului, formându-se astfel pieţe valutare veritabile,
influenţate în mare măsură şi de veniturile lucrătorilor români din economia
Vestului.
Din păcate gestionarea migraţiei în România este considerată
incompletă cel puţin din două motive. În primul rând lipseşte o instituţie
puternică, supraministerială, care să se ocupe de managementul eficient al
acestui fenomen în mod real iar în al doilea rând nu există o strategie
unificatoare care să coreleze şi să ofere un cadru coerent pentru planurile şi
resursele alocate de către stat acestui domeniu. Eficienţa în gestionarea
fenomenului migraţionist este subminată de faptul că instituţiile cu putere de
analiză şi decizie acţionează independent, fără a exista o ierarhie şi un
circuit informal şi de comunicare bine stabilit între ele. Punctul cel mai
vulnerabil al instituţiilor care se ocupă de gestionarea fenomenului este lipsa
de forţă decizională.
Trebuie luate măsuri având în vedere că numărul migranţilor români
plecaţi peste hotare este foarte mare. Potrivit Insitutului Naţional de
Statistică din Spania (INE), Spania avea la 1 ianuarie 2010 o populaţie de
aproximativ 47 de milioane de locuitori, dintre care 5,7 milioane imigranţi
iar 830.000 erau imigranţi români. Comunitatea românească din Italia
număra la 1 ianuarie 2010, 953.000 de persoane, reprezentând 22% din
numărul total de 4,3 milioane de cetăţeni străini rezidenţi în Italia. Tocmai
pentru că migrantul pentru muncă reprezintă o categorie de cetăţeni cu
probabilitate mare de reîntoarecere în ţară, ar trebui să fie luaţi în
considerare ca fiind o piaţă atractivă pentru statul român, fiind un segment
dinamic şi întreprinzător al forţei de muncă plecată în străinătate. Prin
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combinarea bazelor economice proprii acumulate în străinătate aceştia pot
reveni în ţara cu idei, produse sau servicii noi şi cu dorinţa de a le pune în
practică. Până în momentul de faţă nu s-a reuşit ca potenţialul foarte mare şi
beneficiile migraţiei să fie integrate de către Stat într-o structură, cu scopul
de a maximiza beneficiile aduse atât migrantului cât şi Statului român.
O propunere în acest sens, direct legată de managementul migraţiei
şi al forţei de muncă migrante înapoi în România, vizează o altă modalitate
de a gândi politicile în care se valorizează migrantul român şi ceea ce aduce
el pentru România, şi care presupune în acelaşi timp implicarea autorităţilor
locale şi schimbarea status-ului social al muncitorului român care lucrează
din greu în afara graniţelor, la antreprenor şi investitor al capitalului câştigat
în străinătate. Acest lucru presupune rezolvarea a două lucruri importante:
1. Crearea de locuri de muncă prin sprijinirea muncitorilor români
specializaţi în domeniul respectiv prin deschiderea autorităţilor publice către
capitalul generat de migraţie-devevin acum capital de investit în activităţi
productive care la rândul lor generează dezvoltare economică şi implicit
locuri de muncă.
2. Regândirea şi schimbarea statut-ului muncitorului român în afara
graniţelor- de la muncitor în străinătate la patron şi mic investitor pe piaţa
românească.
Având în vedere criza financiară care a afectat puternic piaţa muncii
din Uniunea Europeană, s-a preconizat că migranţi români vor reveni în ţară
în număr cât mai mare. Reîntoarcerea nu a fost soluţia prevăzută de
migranţii români, aceştia preferând alternative precum mobilitatea intersectorială pe teritoriul ţării de destinaţie.Majoritatea migranţilor români
percep criza de acasă ca fiind mai rea decât cea din străinătate. Ceea ce este
şi adevărat, rata şomajului la noi a crescut în ultimii trei ani foarte mult. La
nivel naţional, locurile de muncă oferite anul trecut de ANOFM au scăzut la
jumătate faţă de 2008. Deşi nu există date statistice care să sprijine acest
fapt, totuşi decizia migranţilor de a rămâne în ţările de destinaţie nu mai
uimeşte pe nimeni şi contrazice temerea exploatată de către mass-media
referitor la numărul mare de migranţi care ar fi gata să se întoarcă în ţară,
înmulţind astfel numărul şomerilor 10. Mai mult, cei care se întorc în ţară par
a fi destul de puţini şi de cele mai multe ori revenirea lor este doar
temporară. Decizia de a reveni sau nu în ţară pare a fi mai puţin afectată de
10

La o agenţie a ANOFM din Tărgovişte au fost înregistrate în 2009 aproximativ 100 de
cereri de eliberare a unor formulare necesare pentru primirea dreptului la şomaj în Spania,
conform regulamentului 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în
raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în UE.
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situaţia din ţările străine, mai importante fiind condiţiile economice şi cele
de pe piaţa muncii din România. Cei care adoptă această strategie, de a
emigra, nu o fac pentru că le este foarte bine, factorii economici din ţară
sunt cei care încurajează plecarea. Unul din motivele majore a deciziei de a
rămâne în ţara de destinaţie este sărăcia de acasă. Petrecerea unei perioade
mai îndelungate de timp într-o altă ţară face ca întoarcerea migranţilor să fie
mai dificilă. Acest lucru se datorează faptului că migranţii o dată integraţi în
societatea gazdă construiesc reţele sociale, care le înlocuiesc pe cele din ţară
de origine. Ceea ce contează foarte mult este şi faptul că migranţii încep să
pună accent foarte mult pe calitatea vieţii- motivaţia iniţială de a căştiga
bani începe să fie dublată de obişnuinţa cu un anumit standard de viaţă, ce în
mod normal ţine de calitatea serviciilor, de accesul la bunuri publice, de
norme sociale- mult mai accentuate în străine decât la noi.
Concluzia este una foarte simplă, ţările occidentale au avut nevoie de
forţă de muncă străină din considerente economice iar cei care au emigrat
din România au făcut-o, de asemenea, din considerente ecnomice. Migranţii
români, asemenea şi altor migranţi, pleacă în străinătate pentru a-şi
maximiza nu atât veniturile cât economiile, cu scopul de a-şi construi o casă
sau cumpăra una, pentru a începe o afacere, pentru educarea copiilor, etc.
Anual, aproximativ 3 milioane de migranţi români economisesc în medie
9000 de euro, bani ce ar putea avea un impact pozitiv asupra dezvoltării
României dacă aceşti bani ar reveni în ţară. Din păcate, tot mai puțini
migranţi români trimit bani acasă, alegând să îşi păstreze economiile în ţara
de destinaţie, astfel din totalul economiilor pe care migranţii le fac, 45%
merg în instituţiile bancare din ţara gazdă şi doar 2% ajung în ţara de
origine. De ce? Majoritatea migranţilor s-au orientat în a-şi deschide afaceri
în ţara de migraţie şi a rămâne definitiv acolo.
Mişcările migraţioniste din ultimii 10 ani au generat importanete
consecinţe economice, demografice-categoria care a emigrat fiind
reprezentată de populaţia ţânără. Consecinţele economice care au fost
identificate privind aspectele financiare şi a calităţii vieţii românilor sunt
datorate în mare parte volumului de sume trasnferate, care au ridicat
considerabil standardul de viaţa a migranţilor şi familiilor lor.
Ideal ar fi găsirea unor soluţii prin care acestă categorie de persoane
să fie ajutată să migreze în mod inteligent şi eficient şi, evident, să revină în
ţară. Ce ar presupune aceste soluţii? În primul rând înfiinţarea unor soluţii
cu caracter privat care să se interpună între instituţiile statului şi migranţi şi
care prin intermediul unor consultanţi să ofere migranţilor informaţii privind
oportunităţile de a-şi investi banii.
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Rămâne de văzut în ce măsură creşterea economică din România va
reuşi să ridice nivelul de trai şi politicile de imigrare ale ţărilor occidentale,
astfel încât migraţia externă din România să fie redusă. Din păcate scenariile
existente din România conturează semne de recuperare destul de incerte
astfel că întrebarea dacă migrația este o problemă de management sau de
prioritate rămâne o întrebare deschisă, suportând diverse abordări din
perspective diferite.
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Istoricul legislativului arădean
în perioada 1990 - prezent (2011)
Mihaela Ozarchevici
Consiliul Judeţean Arad
Revoluţia din Decembrie 1989 a deschis calea revenirii României la
un regim democratic, bazat pe alegeri libere şi pluralism politic, pe separaţia
puterilor în stat. Prin actele emise de puterea revoluţionară provizorie,
România a revenit la sistemul parlamentar bicameral – Camera Deputaţilor
şi Senatul –, noul sistem regăsindu-se în Constituţia ţării, aprobată prin
referendum în 1991.
În cei 20 de ani de existenţă, Parlamentul a dezbătut şi adoptat un
număr impresionant de legi şi de acte normative, pentru reglementarea
diferitelor domenii de activitate. La acest proces au contribuit şi
parlamentari din Arad, lucrarea de faţă venind să completeze articolele din
presa scrisă pe parcursul perioadei postdecembriste, cu privire la aleşii care
au reprezentat Aradul în legislativul României şi activitatea lor.
Începând cu anul 1990, judeţului Aradul i-au fost repartizate, în
fiecare legislatură, câte 10 mandate de parlamentari, trei de senatori şi şapte
de deputaţi, raportat la numărul populaţiei. Până în prezent, s-au succedat
şase legislaturi, ultima dintre ele în curs de exercitare. Ca o premieră,
Aradul are în mandatul 2008-2012 opt deputaţi, Colegiul 7 având doi
reprezentanţi în Camera Deputaţilor. Această premieră a fost posibilă ca
urmare a modificării Legii electorale şi trecerea la alegeri uninominale, pe
colegii. S-a respectat astfel principiul câştigării unui colegiu prin obţinerea a
jumătate plus unul dintre voturile valabil exprimate, dar şi criteriul
reprezentativităţii unui partid la nivelul Circumscripţiei electorale (judeţul).
De-a lungul vremii, Aradul a fost reprezentat în Parlamentul
României şi de o serie de personaje care au cunoscut într-un fel sau altul
celebritatea, majoritatea neavând (aproape) nimic în comun cu judeţul.
Desemnaţi pe criterii politice să reprezinte Aradul, aceştia nu au avut o
legătură cu electoratul care i-a votat, rezultatele activităţii lor fiind ca şi
inexistente.
Obiectivul prezentei analize este de a realiza un istoric al
reprezentanţilor Aradului în Parlamentul României, precum şi o sinteză a
activităţii în cifre a acestora, în contextul în care acest demers reprezintă o
noutate din punct de vedere a studiilor referitoare la activitatea
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parlamentarilor după anul 1989. Intenţia noastră este aceea de a contribui la
informarea corectă a cetăţenilor cu privire la activitatea parlamentarilor care
au reprezentat Aradul începând cu anul 1990 şi până în prezent. Considerăm
că astfel se poate realiza o stimulare a interesului publicului faţă de
activitatea aleşilor şi o mai bună transparenţă a activităţii parlamentarilor.
Ipoteza de la care am pornit a fost aceea că arădenii nu cunosc
suficient de bine nici parlamentarii care i-au reprezentat şi îi reprezintă la
Bucureşti, nici activitatea lor, drept pentru care este nevoie de prezentarea în
fiecărui parlamentar în parte.
Întrebările care au ghidat partea de cercetare au fost următoarele:
1.Care au fost parlamentarii Aradului şi în ce perioadă au activat
aceştia în legislativul României?
2.Care a fost activitatea acestora, raportată în cifre?
Sinteza care urmează este rezultatul colectării, sistematizării,
analizei şi centralizării datelor existente pe pagina web a Parlamentului
României 1. Monitorizarea activităţii parlamentarilor a fost realizată pe
dimensiunea cantitativă, respectiv au fost analizaţi indicatori precum:
o Numărul de iniţiative legislative;
o Numărul întrebărilor şi interpelărilor formulate de
parlamentari; (în opinia mea, aceasta reprezintă una dintre
modalităţile cele mai eficiente de a transmite către Bucureşti
probleme preluate din teritoriu şi a căror rezolvare depinde
doar de conducerea centrală, parlamentarul reacţionând astfel
la solicitarea comunităţii).
o Numărul luărilor de cuvânt în plenul Camerelor;
o Numărul declaraţiilor politice;
Legislatura 1990-1992
Camera Deputaţilor
1. Nelu Aristide Dragomir – FSN
2. Dan Ivan – FSN (până în 13.04.1992), înlocuit de Dumitru Giurescu –
FSN
3. Constantin Popescu – FSN
4. Călin Popescu-Tăriceanu – PNL
5. Petru Ştefănuţ – PNTCD
6. Gheorghe Tokay – UDMR
7. Nora Marta-Ţărnea – FSN
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Senat
1. Ioan Baboş – FSN
2. Radu Homescu – FSN (până în 13.02.1992), înlocuit de Groza Spiridon –
FSN
3. Hosszu Zoltan – UDMR
Nelu Aristide Dragomir
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1990-1992
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD;
data validării: 18 iunie 1990;
Formaţiunea politică: FSN - Frontul Salvării Naţionale;
Grupul parlamentar: Frontul Salvării Naţionale;
Comisii permanente: Comisia economică, Comisia pentru administraţie
centrală şi locală, amenajarea teritoriului şi urbanism;
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Grupul
parlamentar de prietenie cu Regatul Thailanda;
Dan Gheorghe Lazăr Ivan
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1990-1992
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr .2 ARAD;
data validării: 18 iunie 1990 – data încetării mandatului: 13 aprilie 1992 demisie - HCD nr.20/1992, înlocuit de Dumitru Giurescu;
Formaţiunea politică: FSN - Frontul Salvării Naţionale;
Grupul parlamentar: Frontul Salvării Naţionale;
Comisii permanente: Comisia pentru administraţie centrală şi locală,
amenajarea teritoriului şi urbanism, Comisia pentru echilibru ecologic şi
protecţia mediului;
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Regatul Spaniei (preşedinte), Grupul parlamentar de prietenie
cu Republica Turcia, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Chile,
Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Portugheză;
Dumitru Giurescu
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1990-1992
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr.2 ARAD;
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data validării: 18 mai 1992 - HCD nr.32/199, înlocuieşte pe: Dan Gheorghe
Lazăr Ivan;
Formaţiunea politică: FSN - Frontul Salvării Naţionale;
Grupul parlamentar: Frontul Salvării Naţionale.
Constantin Popescu
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1990-1992
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD;
data validării: 18 iunie 1990;
Formaţiunea politică: FSN - Frontul Salvării Naţionale;
Grupul parlamentar: Frontul Salvării Naţionale;
Comisii permanente: Comisia economică.
Călin Popescu-Tăriceanu
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1990-1992
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD;
data validării: 18 iunie 1990;
Formaţiunea politică: PNL - Partidul Naţional Liberal;
Grupul parlamentar: Partidul Naţional Liberal;
Comisii permanente: Comisia economică, Comisia pentru învăţământ,
ştiinţă, tineret, sport;
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Elenă.
Petru Ştefănuţ
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1990-1992
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr.2 ARAD;
data validării: 18 iunie 1990;
Formaţiunea politică: PNŢCD - Partidul Naţional Ţărănesc CreştinDemocrat;
Grupul parlamentar: Partidul Naţional Ţărănesc - creştin şi democrat;
Comisii permanente: Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie
alimentară şi servicii pentru agricultură;
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Belgia, Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Spaniei,
Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Chile, Grupul parlamentar de
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prietenie cu Republica Portugheză, Grupul parlamentar de prietenie cu
Republica Italiană.
Tokay Gheorghe
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1990-1992
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD;
data validării: 18 iunie 1990;
Formaţiunea politică: UDMR - Uniunea Democrată Maghiară din România;
Grupul parlamentar: Uniunea Democrată Maghiară din România;
Comisii permanente: Comisia pentru administraţie centrală şi locală,
amenajarea teritoriului şi urbanism;
Alte comisii: Comisia de validare;
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Canada, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Coreea
Marta Nora Ţărnea
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1990-1992
DEPUTAT
aleasă deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD;
data validării: 18 iunie 1990;
Formaţiunea politică: FSN - Frontul Salvării Naţionale;
Grupul parlamentar: Frontul Salvării Naţionale;
Comisii permanente: Comisia pentru muncă, sănătate, protecţie socială şi
statutul femeii în societate, Comisia pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale;
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Ungară, Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul
Spaniei, Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Israel, Grupul
parlamentar de prietenie cu U.R.S.S.;
Ioan Baboş
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1990-1992
SENATOR
ales senator în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD;
data validării: 18 iunie 1990;
Formaţiunea politică: FSN - Frontul Salvării Naţionale
Grupul parlamentar: Frontul Salvării Naţionale
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Radu Homescu
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1990-1992
SENATOR
ales senator în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD;
data validării: 18 iunie 1990,
data încetării mandatului: 13 februarie 1992 - demisie - HS nr.4/1992
înlocuit de: Spiridon Groza
Formaţiunea politică: FSN - Frontul Salvării Naţionale;
Grupul parlamentar: Frontul Salvării Naţionale;
Delegaţii ale Parlamentului României la organizatii parlamentare
internaţionale: Comitetul Director al Grupului Român al Uniunii
Interparlamentare – membru;
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Japonia – preşedinte, Grupul parlamentar de prietenie cu
Republica Portugheză, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Italiană, Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Israel, Grupul
parlamentar de prietenie cu Republica Federală Germania.
Groza Spiridon
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1990-1992
SENATOR
ales senator în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD;
data validării: 12 martie 1992 - HS nr.10/1992, înlocuieşte pe: Radu
Homescu;
Formaţiunea politică: FSN - Frontul Salvării Naţionale;
Grupul parlamentar: Frontul Salvării Naţionale;
Hosszu Zoltan
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1992-1996
SENATOR
ales senator în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD;
data validării: 21 octombrie 1992 - HS nr.32/1992;
Formaţiunea politică: UDMR - Uniunea Democrată Maghiară din România;
Grupul parlamentar: Uniunea Democrată Maghiară din România;
Comisii permanente: Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor
statului (din nov. 1993), Comisia pentru administraţie publică, organizarea
teritoriului şi protecţia mediului, Comisia pentru cercetarea abuzurilor,
combaterea corupţiei şi petiţii;
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Legislatura 1992-1996
Camera Deputaţilor
1. Alecsandrescu Nicolae până în 7.06.1993 (PNŢCD) – decedat – înlocuit
de Bold Ion din 2.09.1993 (PER)
3. Dragomir Nelu Aristide (PD) până în 30.08.1995 – decedat – înlocuit de
Ţărnea Marta Nora (PD) din 17.10.1995
4. Hui Ion (PNŢCD)
5. Jurcă Teodor (PDSR)
6. Putin Emil-Livius-Nicolae (PSDR)
7. Roman Emil (PUNR)
8. Tokay Gheorghe (UDMR)
Senat
1. Alexandru Ioan – (PNŢCD)
2. Creţu Ioan – (FSN PD)
3. Hosszu Zoltan – (UDMR)
Nicolae Alecsandrescu
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1992-1996
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD;
data validării: ;
data încetarii mandatului: 7 iunie 1993 - decedat
Formaţiunea politică: PNŢCD - Partidul Naţional Ţărănesc Creştin
Democrat;
Grupul parlamentar: PNŢCD şi PER;
Comisii permanente: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională;
Ion Bold
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1992-1996
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD;
data validării: 2 septembrie 1993;
Formaţiunea politică: PER - Partidul Ecologist Român - până în dec. 1994,
independent;
Grupul parlamentar: PNŢCD şi PER (până în dec. 1994), fără apartenenţă la
un grup parlamentar - din dec. 1994;
Comisii permanente: Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic
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Activitatea parlamentara în cifre: Luări de cuvânt în plen:
şedinţe), întrebări şi interpelări: 7.

9 (în 8 de

Nelu Aristide Dragomir
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1992-1996
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD;
data validării: 26 octombrie 1992;
data încetarii mandatului: 30 august 1995 – decedat;
înlocuit de: Marta Nora Ţărnea;
Formaţiunea politică: PD - Partidul Democrat;
Grupul parlamentar: PD;
Comisii permanente: Comisia pentru politică economică, reformă şi
privatizare;
Activitatea parlamentară în cifre: moţiuni: 1.
Marta Nora Ţărnea
Sinteza activitatii parlamentare în legislatura 1992-1996
DEPUTAT
aleasă deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD;
data validarii: 17 octombrie 1995;
înlocuieşte pe: Nelu Aristide Dragomir;
Formaţiunea politică: PD - Partidul Democrat;
Grupul parlamentar: PD;
Comisii permanente: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi;
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt în plen: 5 (în 4 de
şedinţe), declaraţii politice: 1, întrebări şi interpelări: 1.
Ion HUI
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1992-1996
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD;
data validării: 26 octombrie 1992;
Formaţiunea politică: PNŢCD - Partidul Naţional Ţărănesc Creştin
Democrat;
Grupul parlamentar: PNŢCD şi PER;
Comisii permanente: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci;
Activitatea parlamentara în cifre: moţiuni: 2,
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Teodor JURCĂ
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1992-1996
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD;
data validării: 26 octombrie 1992;
Formaţiunea politică: PDSR - Partidul Democraţiei Sociale din România;
Grupul parlamentar: Grupul parlamentar al PDSR;
Comisii permanente: Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale;
Activitatea parlamentara în cifre: luări de cuvânt în plen: 12;
Emil-Livius-Nicolae PUTIN
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1992-1996
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD;
data validării: 26 octombrie 1992;
Membru al Biroului Permanent în sesiunea parlamentara: feb. - iun. 1996 –
Secretar: feb. - iun. 1995 şi sept. - dec. 1994;
Formaţiunea politică: PSDR - Partidul Social Democrat Român;
Grupul parlamentar: Grupul parlamentar social-democrat al Partidului
Social Democrat Român - până în sep. 1996, fără apartenenţă la un grup
parlamentar - din sep. 1996;
Comisii permanente: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi (până în
sep. 1994), Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi (sep. 1995 - feb.
1996), Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi (din sep. 1996);
Alte comisii: Comisia de validare
Activitatea parlamentară în cifre: luări de cuvânt în plen: 42 (în 31 de
şedinţe), întrebări şi interpelări: 15, moţiuni: 2.
Emil ROMAN
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1992-1996
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD;
data validării: 26 octombrie 1992;
Formaţiunea politică: PUNR - Partidul Unităţii Naţionale Române;
Grupul parlamentar: Partidul Unităţii Naţionale Române, lider - din ian.
1995 - până în aug. 1996;
Comisii permanente: Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale;
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Activitatea parlamentară în cifre: luări de cuvânt în plen: 30 (în 26 de
şedinţe), declaraţii politice: 2, întrebări şi interpelări: 1;
Tokay Gheorghe
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1992-1996
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD;
data validării: 26 octombrie 1992;
Formaţiunea politică: UDMR - Uniunea Democrată Maghiară din România;
Grupul parlamentar: Uniunea Democrată Maghiară din România - lider oct.
1992 - aug. 1994, lider ian. 1995 - aug. 1995;
Comisii permanente: Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale (până în mai 2005), Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi (din mai 2005)
Comisii speciale: Comisia specială pentru elaborarea unei propuneri
legislative cu privire la funcţionarea partidelor politice;
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt în plen: 2, moţiuni: 1;
Ioan Alexandru
Sinteza activitatii parlamentare în legislatura 1992-1996
SENATOR
ales senator în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD pe listele Convenţiei
Democrate Române
data validarii: 21 octombrie 1992 - HS nr.32/1992
Formaţiunea politică: PNŢCD-Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat
Grupul parlamentar: Grupul parlamentar al Partidului Naţional Creştin
Democrat
Comisii permanente: Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
Activitatea parlamentară în cifre: moţiuni: 1
Ioan Creţu
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1992-1996
SENATOR
ales senator în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD
data validarii: 21 octombrie 1992 - HS nr.32/1992
Formaţiunea politică: FSN-Frontul Salvării Naţionale- până în mai 1993,
PD-Partidul Democrat-din mai 1993
Grupul parlamentar: Grupul parlamentar al Partidului Democrat
Comisii permanente: Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
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Comisia pentru sănătate publică
Hosszu Zoltan
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1992-1996
SENATOR
ales senator în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD
data validarii: 21 octombrie 1992 - HS nr.32/1992
Formaţiunea politică: UDMR-Uniunea Democrată Maghiară din România
Grupul parlamentar: Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare
din România
Comisii permanente: Comisia pentru privatizare şi administrarea activelor
statului (din noi. 1993), Comisia pentru administraţie publică, organizarea
teritoriului şi protecţia mediului, Comisia pentru cercetarea abuzurilor,
combaterea corupţiei şi petiţii
Activitatea parlamentară în cifre: Propuneri legislative iniţiate:1
Legislatura 1996-2000
Camera Deputaţilor
1. Bercea Florian – PDSR, până în 06.04.1999, înlocuit de Jurcă Teodor, din
29.04.1999
2. Calimente Mihăiţă – PNŢCD, indep.
3. Gheorghiof Titu Nicolae – PNL
4. Radu Ghidău – PNŢCD
5. Putin Emil-Livius-Nicolae – PSDR
6. Raţiu Ion – PNŢCD, până în 17.01.2000, înlocuit de Popa Ştefan – PNL,
din 01.02.2000
7. Tokay Gheorghe – UDMR
Senat
1. Bold Ion – PDSR
2. Creţu Ioan – PD
3. Nicolai Marin – PNŢCD
Florian BERCEA
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1996-2000
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD;
data validării: 22 noiembrie;
data încetarii mandatului: 6 aprilie 1999 – demisie, înlocuit de: Teodor
Jurcă;
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Formaţiunea politică: PDSR - Partidul Democraţiei Sociale din România;
Grupul parlamentar: Partidul Democraţiei Sociale din România - până în
apr. 1999, vicelider: din iul. 1997 - apr. 1999;
Comisii permanente: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Portugheză, Grupul parlamentar de prietenie cu
UNESCO (din mai 1998);
Activitatea parlamentară în cifre: luări de cuvânt în plen: 6, propuneri
legislative iniţiate: 2;
Mihăiţă CALIMENTE
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1996-2000
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD
data validării: 22 noiembrie;
Formaţiunea politică: PNŢCD - Partidul Naţional Ţărănesc Creştin
Democrat (până în feb. 2000, independent - din feb. 2000);
Grupul parlamentar: Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat CivicEcologist (până în feb. 2000, fără apartenenţă la un grup parlamentar, din
feb. 2000);
Comisii permanente: Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi
pentru petiţii;
Grupuri de prietenie: Grupul parlamentar de prietenie cu Brazilia - din feb.
1997;
Activitatea parlamentară în cifre: luări de cuvânt în plen: 8, declaraţii
politice: 1, propuneri legislative iniţiate: 2, întrebări şi interpelări: 1.
Titu Gheorghiof
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1996-2000
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD
data validării: 22 noiembrie;
Formaţiunea politică: PNL - Partidul Naţional Liberal;
Grupul parlamentar: Partidului Naţional Liberal: lider - sept. 1997 - sept.
1999;
Membru al Biroului Permanent în sesiunea parlamentară: sept - nov. 2000;
Comisii permanente: Comisia pentru industrii şi servicii;
Grupuri de prietenie: Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Columbia - din feb. 1999, Grupul parlamentar de prietenie cu Azerbaidjan din mai 1998, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Chile - din feb.
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1997, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cuba - din feb. 1997,
Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Suediei - din nov. 1997;
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt: 24 (în 22 şedinţe),
propuneri legislative iniţiate: 3
Radu Ghidău
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1996-2000
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD
data validării: 22 noiembrie;
Formaţiunea politică: PNŢCD - Partidul Naţional Ţărănesc Creştin
Democrat;
Grupul parlamentar: Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat CivicEcologist;
Comisii permanente: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională (din feb. 1999), Comisia pentru regulament (din dec. 1998) –
preşedinte, Comisia pentru muncă şi protecţie socială (până în feb. 1999);
Comisii speciale: Comisia specială pentru elaborarea propunerilor de
modificare şi completare a Regulamentului Camerei Deputaţilor (oct. - nov.
1998) – preşedinte;
Alte comisii: Comisia de validare (din nov. 1996)
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Cipru - din feb. 1997, Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Lituania - din mai 1998,
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt: 13 (în 13 şedinţe),
Propuneri legislative iniţiate: 6.
Emil-Livius-Nicolae Putin
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1996-2000
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD;
data validării: 22 noiembrie;
Formaţiunea politică: PSDR - Partidul Social Democrat Român;
Grupul parlamentar: Uniunea Social Democrată - Partidul Social Democrat
Român - până în mar. 1999, fără apartenenţă la un grup parlamentar - din
mar. 1999;
Comisii permanente: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia
pentru regulament (dec. 1998 - mar. 1999);
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Comisii speciale: Comisia specială pentru elaborarea propunerilor de
modificare şi completare a Regulamentului Camerei Deputaţilor (mai 1997 noi. 1998);
Grupuri de prietenie: Grupul parlamentar de prietenie cu Japonia, Grupul
parlamentar de prietenie cu Republica Federală Germania, Grupul
parlamentar de prietenie cu Regatul Haşemit al Iordaniei (din mai 1998);
Activitatea parlamentară în cifre: luări de cuvânt în plen: 28 (în 28 de
şedinţe), declaraţii politice: 1, propuneri legislative iniţiate: 5; întrebări şi
interpelări: 2;
Ion RAŢIU
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1996-2000
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD;
data validării: 22 noiembrie;
data încetarii mandatului: 17 ianuarie 2000 – decedat, înlocuit de: Ştefan
Popa;
Formaţiunea politică: PNŢCD - Partidul Naţional Ţărănesc Creştin
Democrat;
Grupul parlamentar: Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat CivicEcologist;
Comisii permanente: Comisia pentru politică externă - vicepreşedinte
Delegaţii ale Parlamentului României la organizaţii parlamentare
internaţionale: Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară
a NATO - până în ian. 2000, membru;
Grupuri de prietenie: Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Unit al
Marii Britanii şi Irlandei de Nord, secretar, Grupul parlamentar de prietenie
cu Republica Kazahstan (mai 1998);
Activitatea parlamentară în cifre: luări de cuvânt în plen: 11, declaraţii
politice: 1, propuneri legislative iniţiate: 1, întrebări şi interpelări: 1.
Tokay Gheorghe
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1996-2000
DEPUTAT
data validării: 22 noiembrie;
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 Arad;
Formaţiunea politică: UDMR - Uniunea Democrată Maghiară din România;
Grupul parlamentar: Uniunea Democrată Maghiară din România;
Comisii permanente: Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale (până în feb. 1999), Comisia pentru drepturile
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omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale (din mar. 1999), Comisia
pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport (feb. - mar. 1999);
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Slovenia - din feb. 1999;
Activitatea parlamentară în cifre: luări de cuvânt în plen: 12;
Ştefan POPA
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1996-2000
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD;
data validarii: 1 februarie 2000, l-a înlocuit pe Ion Raţiu;
Formaţiunea politică: PNL - Partidul Naţional Liberal;
Grupul parlamentar: Partidul Naţional Liberal;
Comisii permanente: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi (din feb.
2000);
Activitatea parlamentară în cifre: propuneri legislative iniţiate: 1.
Senatori
Ion BOLD
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1996-2000
SENATOR
ales senator în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD;
data validării: 22 noiembrie;
Formaţiunea politică: PDSR - Partidul Democraţiei Sociale din România;
Grupul parlamentar: Partidul Democraţiei Sociale din România;
Comisii permanente: Comisia pentru administraţie publică, organizarea
teritoriului şi protecţia mediului
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Islamică Pakistan - din feb. 1997, Grupul
parlamentar de prietenie cu Republica Franceză - Senat - din feb. 1997;
Activitatea parlamentară în cifre: Propuneri legislative iniţiate: 1.
Ioan Creţu
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1996-2000
SENATOR
ales senator în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD;
data validării: 22 noiembrie;
Formaţiunea politică: PD - Partidul Democrat;
Grupul parlamentar: Partidul Democrat – Secretar;
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Comisii permanente: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare
rurală (din oct. 1999), Comisia pentru sănătate publică;
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Federaţia Rusă - din feb. 1997 (secretar), Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Cehă - din feb. 1997, Grupul parlamentar de
prietenie cu Azerbaidjan - din mai 1998;
Activitatea parlamentară în cifre: Propuneri legislative iniţiate: 3;
Marin Nicolai
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 1996-2000
SENATOR
ales senator în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD;
data validării: 22 noiembrie;
Formaţiunea politică: PNŢCD - Partidul Naţional Ţărănesc Creştin
Democrat;
Grupul parlamentar: Partidul Naţional Creştin Democrat;
Comisii permanente: Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare
rurală (din sep. 1999), Comisia pentru sănătate publică;
Delegaţii ale Parlamentului României la organizatii parlamentare
internationale: Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară
a Cooperării Economice a Mării Negre - din iun. 1999 (membru);
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Coasta de Fildeş - din feb. 1997 (preşedinte), Grupul
parlamentar de prietenie cu Republica Franceză - Senat - din feb. 1997,
Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Costa Rica - din mai 1998;
Activitatea parlamentară în cifre: Propuneri legislative iniţiate: 1.
Legislatura 2000-2004
Camera Deputaţilor
1. Cojocaru Nicu (PRM indep)
2. Creţ Nicoară (PRM – PSD)
3. Gheorghiof Titu Nicolae (PNL)
4. Ionescu Dan (PD-PDSR)
5. Zăvoianu Dorel (PDSR)
6. Mândrea Muraru Mihaela (PUR-PDSR)
7. Tokay Gheorghe (UDMR)
Senat
1. Sergiu Nicolaescu (PDSR)
2. Crăciun Avran (PDSR)
3. Onaca Dorel Constantin (PRM)
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Nicu COJOCARU
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 2000-2004
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD
Formaţiunea politică: PRM - Partidul România Mare - până în sept. 2001,
PUR-SL - Partidul Umanist din România (social-liberal) - din sept. 2001
- până în feb. 2004, independent - din feb. 2004
Grupul parlamentar: Partidului România Mare - până în sept. 2001, Grupul
parlamentar al P.S.D. (social-democrat şi umanist) - din dec. 2001 - până în
sept. 2003, fără apartenenţă la un grup parlamentar - din sep. 2003.
Comisii permanente: Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale;
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Statul Israel, Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Kuwait;
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt în plen: 15 (în 14 de
şedinţe), declaraţii politice: 1, propuneri legislative iniţiate: 23, membru în o
comisie de mediere, întrebări şi interpelări: 15.
Nicoară Creţ
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 2000-2004
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD;
Formaţiunea politică: PRM - Partidul România Mare - până în feb. 2002,
PSD - Partidul Social Democrat - din feb. 2002;
Grupul parlamentar: Partidul România Mare - până în feb. 2002, Partidul
Social Democrat - din feb. 2002;
Comisii permanente: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci;
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Ungară - până în iun. 2001, Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Orientală a Uruguayului (vicepreşedinte - până în
dec. 2002), Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Libaneză - din
iun. 2001;
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt în plen: 3 (în 3 de
şedinţe), declaraţii politice: 1, propuneri legislative iniţiate: 5, membru în:
14 comisii de mediere; moţiuni: 3.
Titu Nicolae Gheorghiof
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 2000-2004
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD
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Formaţiunea politică: PNL - Partidul Naţional Liberal;
Grupul parlamentar: Partidul Naţional Liberal (vicelider - până în sept.
2002, vicelider - din sept. 2004);
Comisii permanente: Comisia pentru regulament;
Comisii permanente comune: Comisia comună permanentă a Camerei
Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra
activităţii SRI;
Comisii speciale comune: Comisia parlamentară pentru elaborarea
Proiectului de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia comună a
Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative
privind legile electorale;
Delegaţii ale Parlamentului României la organizaţii parlamentare
internaţionale: Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară
a OSCE (membru supleant);
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Kazahstan (preşedinte), Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Orientală a Uruguayului (secretar), Grupul
parlamentar de prietenie cu Republica Coreea;
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt în plen: 47 (în 36 de
şedinţe), declaraţii politice: 1 - din care una consemnată conform
materialului depus la secretariatul de şedinţă, propuneri legislative iniţiate:
23, întrebari şi interpelări: 15, moţiuni: 11;
Dan IONESCU
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 2000-2004
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD;
Formaţiunea politică: PD - Partidul Democrat - până în mai 2001, PSD Partidul Social Democrat - din iun. 2001;
Comisii permanente: Comisia pentru sănătate şi familie
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Austria, Grupul parlamentar de prietenie cu
Republica Mongolia;
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt în plen: 2 (în 2 de
şedinţe), propuneri legislative iniţiate: 6;
Membru în: 15 comisii de mediere.
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Ioan Dorel ZĂVOIANU
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 2000-2004
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD
Formaţiunea politică: PDSR - Partidul Democraţiei Sociale din România până în iun. 2001, PSD - Partidul Social Democrat - din iun. 2001;
Grupul parlamentar: PSD;
Comisii permanente: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională;
Delegaţii ale Parlamentului României la organizaţii parlamentare
internaţionale: Delegaţia Parlamentului României la Iniţiativa CentralEuropeană - Dimensiunea Parlamentară (membru);
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Regatul Thailanda (vicepreşedinte), Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Populară Chineză;
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt în plen: 5 (în 4 de
şedinţe), propuneri legislative iniţiate: 5, membru în: 6 comisii de mediere,
întrebări şi interpelări: 1.
Mihaela Mândrea-Muraru
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 2000-2004
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD
Formaţiunea politică: PUR-SL - Partidul Umanist din România (socialliberal) - până în sept. 2003, PSD - Partidul Social Democrat - din sept.
2003;
Grupul parlamentar: Partidul Social Democrat;
Comisii permanente: Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale (secretar)
Comisii speciale comune: Comisia pentru elaborarea propunerii legislative
privind revizuirea Constituţiei;
Alte comisii: Comisia de validare;
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Regatul Maroc (vicepreşedinte), Grupul parlamentar de
prietenie cu Statele Unite Mexicane;
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt în plen: 21 (în 21 de
şedinţe), declaraţii politice: 5, propuneri legislative iniţiate: 18, membru în:
5 comisii de mediere, întrebări şi interpelări: 13.
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TOKAY Gheorghe
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 2000-2004
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD
Formaţiunea politică: UDMR - Uniunea Democrată Maghiară din România;
Grupul parlamentar: UDMR;
Comisii permanente: Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale (vicepreşedinte)
Alte comisii: Comisia de validare;
Delegaţii ale Parlamentului României la organizaţii parlamentare
internaţionale: Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară
a OSCE (membru);
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Canada, Grupul parlamentar de prietenie cu India;
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt în plen: 13 (în 12 de
şedinţe), declaraţii politice: 1, propuneri legislative iniţiate: 4, membru în: 2
comisii de mediere, întrebări şi interpelări: 1.
Sergiu-Florin Nicolaescu
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 2000-2004
SENATOR
ales senator în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD
Formaţiunea politică: PDSR-Partidul Democraţiei Sociale din România
până în iun. 2001, PSD-Partidul Social Democrat-din iun. 2001
Grupul parlamentar: Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat;
Comisii permanente: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională (din ian. 2001) – Preşedinte, Comisia pentru politică externă (până
în ian. 2001), Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă
(până în ian. 2001), Comisii permanente comune, Comisia parlamentară a
revoluţionarilor din Decembrie 1989 (din nov. 2004);
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Franceză – Senat, Grupul parlamentar de prietenie cu
Republica Federală Germania;
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt: 178 (în 96 şedinţe),
declaraţii politice: 6, propuneri legislative iniţiate: 14, membru în 15 comisii
de mediere.
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Avram Crăciun
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 2000-2004
SENATOR
ales senator în circumscripţia electorală nr.2 ARAD
Formaţiunea politică: PDSR-Partidul Democraţiei Sociale din România
până în iun. 2001, PSD-Partidul Social Democrat-din iun. 2001;
Grupul parlamentar: Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat;
Comisii permanente: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi
piaţă de capital, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei
şi petiţii (până în sept. 2001);
Delegaţii ale Parlamentului României la organizaţii parlamentare
internaţionale: Delegaţia Parlamentului României la Iniţiativa CentralEuropeană-Dimensiunea Parlamentară (membru);
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Bosnia şi Herţegovina, Grupul parlamentar de prietenie cu
Africa de Sud, Grupul parlamentar de prietenie cu Australia, Grupul
parlamentar de prietenie cu Japonia;
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt: 21 (în 12 şedinţe),
declaraţii politice: 2, propuneri legislative iniţiate: 3, membru în: 27 comisii
de mediere.
Dorel-Constantin Onaca
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 2000-2004
SENATOR
ales senator în circumscripţia electorală nr.2 ARAD
Formaţiunea politică: PRM-Partidul România Mare
Grupul parlamentar: Grupul parlamentar al Partidului România Mare
Vicelider-din sept. 2004;
Comisii permanente: Comisia economică, industrii şi servicii;
Delegaţii ale Parlamentului României la organizaţii parlamentare
internaţionale: Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară
a Cooperării Economice a Mării Negre (preşedinte);
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Finlanda, Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul
Maroc (preşedinte);
Activitatea parlamentara în cifre: Luări de cuvânt: 4 (în 4 şedinţe), membru
în: 4 comisii de mediere, moţiuni: 2.
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Legislatura 2004-2008
Camera Deputaţilor
1. Ardelean Lia (PC)
2. Calimente Mihăiţă (PNL)
3. Cantaragiu Bogdan (PRM-PD-L)
4. Chiper Gheorghe (PSD)
5. Gheorghiof Titu Nicolae (PNL) până în 25.03.2008 înlocuit de Vasil
Mihaela Adriana (PD-L) din 13.08.2008
6. Igaş Traian Constantin (PD-L)
7. Király Andrei-Gheorghe (UDMR)
Senat
1. Ardelean Aurel
2. Ioţcu Petru Nicolae până în 25.06.2008 înlocuit de Stragea Cristian
Dimitrie din 30.06.2008
3. Ungureanu Vasile Ioan Dănuţ
Lia Ardelean
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 2004-2008
DEPUTAT
aleasă deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD
data validării: 17 decembrie 2004 - HCD nr.36/2004;
Formaţiunea politică: PUR-SL - Partidul Umanist din România (socialliberal) - până în mai 2005, când PUR-SL se transformă în PC - Partidul
Conservator;
Comisii permanente: Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi
bărbaţi (vicepreşedintă), Subcomisia pentru egalitatea de şanse pentru copii
(vicepreşedintă);
Comisii de ancheta comune: Comisia parlamentară de anchetă pentru
investigarea şi clarificarea modului în care au fost cheltuite sumele din
fondul constituit în cotă de 2% din sumele obţinute din privatizări, destinat
construcţiei de locuinţe sociale, prevăzut la art.44 alin.(2) din Legea
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată (din iun. 2007)
(preşedintă - din oct. 2007);
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Ungară, Grupul parlamentar de prietenie cu Malta,
Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Franceză - Adunarea
Naţională;
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt în plen: 226 (în 136 de
şedinţe), declaraţii politice: 110 - din care 89 consemnate conform
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materialelor depuse la secretariatul de şedinţă, propuneri legislative iniţiate:
73, întrebări şi interpelări: 176.
Mihăiţă CALIMENTE
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 2004-2008
DEPUTAT
ales în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD
data validării: 17 decembrie 2004 - HCD nr.36/2004;
Formaţiunea politică: PNL - Partidul Naţional Liberal;
Comisii permanente: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională;
Comisii permanente comune: Comisia permanentă comună a Camerei
Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO
Comisii de ancheta comune: Comisia comună parlamentară de anchetă care
să verifice informaţiile furnizate cu privire la interceptarea comunicaţiilor;
Delegaţii ale Parlamentului României la organizaţii parlamentare
internaţionale: Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară
a NATO (membru supleant);
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu UNESCO - din aprilie 2007 până în martie 2008, Grupul
parlamentar de prietenie cu Marele Ducat de Luxemburg;
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt în plen: 109 (în 89 de
şedinţe), declaraţii politice: 33 - din care 24 consemnate conform
materialelor depuse la secretariatul de şedinţă, propuneri legislative iniţiate:
52, întrebări şi interpelări: 8;
Bogdan Cantaragiu
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 2004-2008
DEPUTAT
aleasă deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD
data validării: 17 decembrie 2004 - HCD nr.36/2004;
Formaţiunea politică: PRM - Partidul România Mare - până în iun. 2005
independent - din iunie 2005 - până în februarie 2006, PD - Partidul
Democrat - din februarie 2006 - până în februarie 2008, când PD se
transformă în PD-L - Partidul Democrat – Liberal;
Comisii permanente: Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic, Comisia pentru regulament (până în iunie
2005) – secretar;
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Delegaţii ale Parlamentului României la organizaţii parlamentare
internaţionale: Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară
a NATO - până în dec. 2005 (membru supleant)
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Coreea (preşedinte - până în decembrie 2005),
Grupul Parlamentar de prietenie cu Republica Algeriană Democratică şi
Populară, Grupul parlamentar de prietenie cu Croaţia, Grupul parlamentar
de prietenie cu Republica Finlanda, Grupul parlamentar de prietenie cu
Republica Italiană, Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Unit al Marii
Britanii şi Irlandei de Nord;
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt în plen: 28 (în 19 de
şedinţe), declaraţii politice: 25, propuneri legislative iniţiate: 19, întrebări şi
interpelări: 63, moţiuni: 6.
Gheorghe CHIPER
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 2004-2008
DEPUTAT
ales în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD
data validării: 17 decembrie 2004 - HCD nr.36/2004
Formaţiunea politică: PSD - Partidul Social Democrat
Comisii permanente: Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale;
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Populară Chineză, Grupul parlamentar de prietenie
cu Brazilia;
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt în plen: 89 (în 87 de
şedinţe), declaraţii politice: 78, propuneri legislative iniţiate: 8, întrebări şi
interpelări: 94, moţiuni: 11.
Titu Nicolae Gheorghiof
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 2004-2008
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD
data validării: 17 decembrie 2004 - HCD nr.36/2004;
data încetării mandatului: 25 martie 2008 - înlocuit de: Mihaela Adriana
Vasil;
Membru al Biroului Permanent în sesiunea parlamentară: feb. - sept. 2006,
secretar - până în mar. 2006, sept. 2005 - feb. 2006, feb. - sep. 2005 dec.
2004 - ian. 2005
Formaţiunea politică: PNL - Partidul Naţional Liberal
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Grupul parlamentar: Partidul Naţional Liberal (vicelider - până în sept.
2005, vicelider - din sept. 2007 - până în feb. 2008);
Comisii permanente comune: Comisia comună permanentă a Camerei
Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra
activităţii SRI (până în mar. 2008), Comisia permanentă a Camerei
Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor,
organizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi
Senatului (până în mar. 2008) – Preşedinte;
Comisii de ancheta comune: Comisia parlamentară de anchetă pentru
investigări şi clarificări referitoare la conturile lui Nicolae Ceauşescu,
Comisia comună parlamentară de anchetă care să verifice informaţiile
furnizate cu privire la interceptarea comunicaţiilor (vicepreşedinte);
Delegaţii ale Parlamentului României la organizaţii parlamentare
internaţionale: Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară
a OSCE - până în martie 2004, membru supleant - până în martie 2008,
Comitetul Director al Grupului Român al Uniunii Interparlamentare - până
în martie 2008 – membru;
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Malayezia (iunie 2007 - martie 2008 vicepreşedinte), Grupul
parlamentar de prietenie cu Republica Ungară (aprilie 2007 - martie 2008),
Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Macedonia (aprilie 2007 martie 2008), Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Kazahstan,
Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Islamică Iran, Grupul
parlamentar de prietenie cu Republica Populară Chineză;
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt în plen: 81 (în 69 de
şedinţe), declaraţii politice: 1, propuneri legislative iniţiate: 27, întrebări şi
interpelări: 13.
Mihaela Adriana Vasil
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 2004-2008
DEPUTAT
aleasă deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD
data validării: 13 august 2008, înlocuieşte pe: Titu Nicolae Gheorghiof;
Formaţiunea politică: PD-L - Partidul Democrat - Liberal
Comisii permanente: Comisia pentru muncă şi protecţie socială (din sept.
2008);
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt în plen: 2, propuneri
legislative iniţiate: 2, întrebări şi interpelări: 2, moţiuni: 3.
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Traian Constantin Igaş
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 2004-2008
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD
data validării: 17 decembrie 2004 - HCD nr.36/2004;
Formaţiunea politică: PD - Partidul Democrat - până în feb. 2008 când PD
se transformă în PD-L - Partidul Democrat – Liberal;
Comisii permanente: Comisia pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic (vicepreşedinte)
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Canada, Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Haşemit al
Iordaniei, Grupul parlamentar de prietenie cu Serbia;
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt în plen: 189 (în 106 de
şedinţe), declaraţii politice: 82, propuneri legislative iniţiate: 44, întrebări şi
interpelări: 166, moţiuni: 7.
Király Andrei-Gheorghe UDMR
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 2004-2008
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD
data validării: 17 decembrie 2004 - HCD nr.36/2004;
Formaţiunea politică: UDMR
Comisii permanente: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport;
Delegaţii ale Parlamentului României la organizaţii parlamentare
internaţionale: Comitetul Director al Grupului Român al Uniunii
Interparlamentare – membru;
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Coreea, Grupul Parlamentar de prietenie cu
Republica Algeriană Democratică şi Populară, Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Portugheză, Grupul parlamentar de prietenie cu
Republica Turkmenistan, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica
Italiană
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt în plen: 25 (în 23 de
şedinţe), declaraţii politice: 11, propuneri legislative iniţiate: 27, întrebări şi
interpelări: 9.
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Aurel ARDELEAN
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 2004-2008
SENATOR
ales senator în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD
data validării: 17 decembrie 2004 - HS nr.57/2004
Formaţiunea politică: PRM - Partidul România Mare - până în sept. 2009,
independent - din sept. 2009;
Grupul parlamentar: PRM - până în sept. 2008, PD-L - din sept. 2008;
Comisii permanente: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport,
Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi (feb. - iun. 2007)
Comisii permanente comune: Comisia pentru afaceri europene a
Parlamentului României (din iun. 2007)
Delegaţii ale Parlamentului României la organizaţii parlamentare
internaţionale: Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară
a Francofoniei (membru)
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Arabă Siriană, Grupul parlamentar de prietenie cu
Republica Slovenia, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Lituania,
Grupul parlamentar de prietenie cu Malayezia;
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt: 232 (în 134 şedinţe),
declaraţii politice: 48, propuneri legislative iniţiate: 181, membru în: 1
comisii de mediere, moţiuni: 9.
Petru Nicolae IOŢCU
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 2004-2008
SENATOR
ales senator în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD
data validării: 17 decembrie 2004 - HS nr.57/2004;
data încetarii mandatului: 25 iunie 2008 - demisie - HS nr.23/2008, înlocuit
de: Cristian Dimitrie Stragea;
Formaţiunea politică: PD- Partidul Democrat;
Grupul parlamentar: Grupul Parlamentar Dreptate şi Adevăr PNL-PD- până
în apr. 2007 (vicelider iun. 2006 - apr. 2007), Grupul parlamentar al
Partidului Democrat-Liberal (lider apr. 2007 - iun. 2008);
Comisii permanente: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi
piaţă de capital, Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în
masă (până în iun. 2006) – Secretar;
Delegaţii ale Parlamentului României la organizaţii parlamentare
internaţionale: Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară
a Cooperării Economice a Mării Negre (membru mar. 2006 - iun. 2008);
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Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Venezuela (preşedinte), Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Ungară, Grupul parlamentar de prietenie cu
Republica Slovacia;
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt: 87 (în 67 şedinţe),
declaraţii politice: 8, propuneri legislative iniţiate: 18, membru în: 2 comisii
de mediere, moţiuni: 1.
Cristian Dimitrie STRAGEA
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 2004-2008
SENATOR
ales senator în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD
data validării: 30 iunie 2008 - HS nr.32/2008, înlocuieşte pe: Petru Nicolae
Ioţcu;
Formaţiunea politică: PNL - Partidul Naţional Liberal;
Grupul parlamentar: PNL;
Comisii permanente: Comisia pentru egalitatea de şanse (din sep. 2008)
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt: 1.
Vasile Ioan Dănuţ UNGUREANU
Sinteza activităţii parlamentare în legislatura 2004-2008
SENATOR
ales senator în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD
data validării: 17 decembrie 2004 - HS nr.57/2004;
Formaţiunea politică: PSD - Partidul Social Democrat;
Grupul parlamentar: PSD
Comisii permanente: Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi
validări (din oct. 2007), Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea
corupţiei şi petiţii, Comisia specială pentru modificarea şi completarea
Regulamentului Senatului (vicepreşedinte, din sept. 2008);
Comisii de anchetă: Comisia de anchetă având drept scop investigarea
condiţiilor de legalitate şi de oportunitate privind construirea imobilului
«Cathedral Plaza» în imediata apropiere a Catedralei Romano-Catolice
«Sfântul Iosif» din Bucureşti, precum şi a proiectelor de construire şi de
sistematizare care afectează zonele istorice din municipiul Bucureşti
(preşedinte), Comisia de anchetă având drept scop investigarea condiţiilor
de legalitate privind privatizarea Societăţii Naţionale a Petrolului «Petrom»
- S.A (secretar)
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Delegaţii ale Parlamentului României la organizaţii parlamentare
internaţionale: Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Parlamentară
a Consiliului Europei (membru din mar. 2007);
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Islamică Iran (secretar), Grupul parlamentar de
prietenie cu Marele Ducat de Luxemburg, Grupul parlamentar de prietenie
cu Bolivia;
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt: 122 (în 80 şedinţe),
declaraţii politice: 15, propuneri legislative iniţiate: 27, membru în: 1
comisie de mediere, moţiuni: 15.
Legislatura 2008Camera Deputaţilor
1. Claudia Boghicevici – PDL
2. Mihăiţă Calimente – PNL
3. Iustin Marinel Arghir Cionca – PDL
4. Petru Farago – UDMR
5. Marius Sorin Göndör – PDL
6. Ciprian Florin Luca – PSD
7. Adrian Henorel Niţu – PDL
8. Lucian Riviş-Tipei - PDL
Senat
1. Avram Crăciun – PSD
2. Traian Constantin Igaş – PDL
3. Ovidiu Marian – PDL
Claudia BOGHICEVICI
DEPUTAT
aleasă deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD, colegiul uninominal
nr.2
Formaţiunea politică: PD-L - Partidul Democrat - Liberal
Grupul parlamentar: PD-L (secretar - din feb. 2009
Comisii permanente: Comisia pentru muncă şi protecţie socială
(vicepreşedintă), Subcomisia pentru protecţia copilului;
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Cehă (până în mar. 2010), Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Slovenia, Grupul parlamentar de prietenie cu
Republica Slovacia;
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Activitatea parlamentară în cifre: luări de cuvânt: 56 (în 45 şedinţe),
declaraţii politice: 40, propuneri legislative iniţiate: 34, întrebări şi
interpelări: 11.
Mihăiţă CALIMENTE
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD, colegiul uninominal
nr.4
Formaţiunea politică: PNL - Partidul Naţional Liberal;
Grupul parlamentar: PNL;
Comisii permanente: Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă
naţională;
Comisii permanente comune: Comisia specială a Camerei Deputaţilor şi
Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii
Serviciului de Informaţii Externe (secretar);
Delegaţii ale Parlamentului României la organizaţii parlamentare
internaţionale: Delegaţia Parlamentului României la Adunarea Uniunii
Europei Occidentale;
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Letonia (vicepreşedinte), Grupul parlamentar de prietenie cu
Republica Italiană, Grupul parlamentar de prietenie cu Marele Ducat de
Luxemburg
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt: 89 (în 70 şedinţe),
declaraţii politice: 23, propuneri legislative iniţiate: 24, întrebări şi
interpelări: 7, moţiuni: 18.
Iustin-Marinel CIONCA-ARGHIR
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD, colegiul uninominal
nr.7
Formaţiunea politică: PD-L - Partidul Democrat – Liberal;
Grupul parlamentar: PD-L;
Comisii permanente: Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi,
Subcomisia pentru monitorizarea hotărârilor Curţii Europene a Drepurilor
Omului, Comisia pentru regulament (preşedinte);
Comisii speciale comune: Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi
Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei
României;
Alte comisii: Comisia de validare;
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Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Letonia (secretar), Grupul parlamentar de prietenie cu
Republica Coreea, Grupul parlamentar de prietenie cu Islanda, Grupul
parlamentar de prietenie cu Regatul Spaniei;
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt: 28 (în 22 şedinţe),
declaraţii politice: 1, propuneri legislative iniţiate: 61, întrebări şi
interpelări: 15.
Petru FARAGO
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD, colegiul uninominal
nr.7
Formaţiunea politică: UDMR - Uniunea Democrată Maghiară din România;
Grupul parlamentar: UDMR;
Comisii permanente: Comisia pentru politică externă, Comisia pentru
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, Subcomisia pentru Spaţiu, Comisia
pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii (până în feb. 2010);
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Serbia (secretar), Grupul parlamentar de prietenie cu Statele
Unite Mexicane, Grupul parlamentar de prietenie cu Japonia, Grupul
parlamentar de prietenie cu Norvegia;
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt: 4, declaraţii politice: 3,
propuneri legislative iniţiate: 9, întrebări şi interpelări: 2, moţiuni: 4.
Marius-Sorin GÖNDÖR
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD, colegiul uninominal
nr.6
Formaţiunea politică: PD-L - Partidul Democrat – Liberal;
Grupul parlamentar: PD-L;
Comisii permanente: Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport;
Comisii de anchetă: Comisia parlamentară de anchetă pentru verificarea
sumelor cheltuite de Ministerul Tineretului şi Sportului, sub semnătura
doamnei ministru Monica Iacob-Ridzi, pentru organizarea «Zilei
Tineretului»;
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Canada, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Turcia;
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt: 4, declaraţii politice: 1,
propuneri legislative iniţiate: 34, întrebări şi interpelări: 16.
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Ciprian-Florin LUCA
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD, colegiul uninominal
nr.5
Formaţiunea politică: PSD - Partidul Social Democrat;
Grupul parlamentar: PSD;
Comisii permanente: Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în
masă, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi
Comisii permanente comune: Comisia permanentă comună a Camerei
Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO;
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Islanda, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Islamică
Iran (vicepreşedinte);
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt: 24, declaraţii politice: 22,
propuneri legislative iniţiate: 50, întrebări şi interpelări: 61, moţiuni: 9
Adrian Henorel NIŢU
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD, colegiul uninominal
nr.3
Formaţiunea politică: PD-L - Partidul Democrat – Liberal;
Grupul parlamentar: PDL;
Comisii permanente: Comisia pentru buget, finanţe şi bănci - secretar (până
în sept. 2010), vicepreşedinte (din sep. 2010);
Comisii speciale commune: Comisia comună specială a Camerei
Deputaţilor şi Senatului pentru controlul execuţiei bugetelor Curţii de
Conturi pe anii 2005, 2006, 2007, 2008 şi 2009 - preşedinte (din mar. 2011);
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Finlanda (preşedinte), Grupul parlamentar de
prietenie cu Irlanda, Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Arabă
Siriană;
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt: 51, propuneri legislative
iniţiate: 39, întrebări şi interpelări: 8.
Lucian RIVIŞ-TIPEI
DEPUTAT
ales deputat în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD, colegiul uninominal
nr.1
Formaţiunea politică: PD-L - Partidul Democrat – Liberal;
Grupul parlamentar: PD-L;
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Comisii permanente: Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale, Subcomisia pentru demnitate umană;
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Grupul parlamentar de
prietenie cu Republica Slovenia - din mar. 2010;
Activitatea parlamentară în cifre: Luări de cuvânt: 15, declaraţii politice: 15,
propuneri legislative iniţiate: 31, întrebări şi interpelări: 9.
Avram CRĂCIUN
SENATOR
ales senator în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD
data validării: 19 decembrie 2008;
Formaţiunea politică: PSD - Partidul Social Democrat;
Grupul parlamentar: PSD
Comisii permanente: Comisia permanentă comună a Camerei Deputaţilor şi
Senatului pentru relaţia cu UNESCO, Comisia pentru românii de
pretutindeni;
Organizaţii de cooperare Parlamentară Internaţională: Adunarea
Parlamentară a OSCE (APOSCE); Delegaţii ale Parlamentului României la
organizaţii parlamentare internaţionale:
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Peru, Turcia, Olanda;
Activitate parlamentară: Iniţiative legislative (35), declaraţii politice (1),
întrebări (10), interpelări (9), interpelări adresate Primului Ministru (6), luări
de cuvânt în plen (6), moţiuni (7) ;
Constantin-Traian IGAŞ
SENATOR
ales senator în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD
data validării: 19 decembrie 2008;
Formaţiunea politică: PDL Partidul Democrat-Liberal;
Grupul parlamentar: PDL
Comisii permanente: Comisia pentru egalitatea de şanse (membru), Comisia
pentru românii de pretutindeni (membru), Comisia permanentă a Camerei
Deputaţilor şi Senatului privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, o
rganizarea şi funcţionarea şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi
Senatului (membru);
Organizaţii de cooperare Parlamentară Internaţională: Parlamentarii Lumii
pentru Habitat (membru), Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei
(APCE) (membru supleant), Adunarea Parlamentară a OSCE (APOSCE) membru supleant;
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Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Ungaria, Iordania
(preşedinte)
Activitate parlamentară: Iniţiative legislative (42), declaraţii politice (22),
întrebări (10), interpelări (23), luări de cuvânt în plen (233), moţiuni (0).
Ovidiu MARIAN
SENATOR
ales senator în circumscripţia electorală nr. 2 ARAD
data validării: 19 decembrie 2008;
Formaţiunea politică: PDL Partidul Democrat-Liberal;
Grupul parlamentar: PDL
Comisii permanente: Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi
piaţă de capital – preşedinte;
Grupuri de prietenie cu Parlamentele altor state: Slovenia, Luxemburg,
Malaezia, Slovacia;
Activitate parlamentară: Iniţiative legislative (35), declaraţii politice (16),
întrebări (11), interpelări (8), luări de cuvânt în plen (228), moţiuni (0).
Concluzii:
Aşa cum reiese din sinteza de mai sus, Aradul a fost reprezentat de-a
lungul timpului inclusiv de persoane care nu au avut nici o legătură cu
judeţul. Între aceştia se remarcă: Ion Raţiu, Călin Popescu Tăriceanu, Dorel
Constantin Onaca, Ioan Alexandru, Sergiu Nicolaescu. Unii dintre aceştia
şi-au lăsat amprenta în politica naţională, alţii au avut doar reprezentări de
moment.
În noaptea de 21 Decembrie 1989 la Bucureşti, poetul Ioan
Alexandru - senator de Arad în perioada 1992-1996 - a purtat Crucea şi
Icoana Mântuitorului Iisus Hristos printre soldaţi, răniţi şi participanţi la
Revoluţie, din Piaţa Romană până în Piaţa Unirii. Pentru fapta sa unică din
întreg lagărul comunist, pentru curajul, rezistenţa şi mărturia creştină de care
a dat dovadă în timpul regimului ateo-comunist şi ca semn de recunoştinţă,
poetul Ioan Alexandru a primit din partea Congresului Statelor Unite ale
Americii drapelul american "Old Glory", ce a stat pe Clădirea Congresului
SUA în data de 31 August 1993, în cinstea României 2.
Puţină lume îşi mai aduce aminte că ex-premierul Călin Constantin
Anton Popescu-Tăriceanu a fost vreme de patru ani deputat de Arad, în
perioada 1992-1996.
Neavând multe în comun cu judeţul nostru,
2

http://www.crestinortodox.ro/parinti/ioan-alexandru-poet-crestin-126117.html, accesat la
data de 17.06.2011
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reprezentant al unui partid aflat în opoziţie, Călin Popescu-Tăriceanu s-a
remarcat ca reprezentant al nostru prin faptul că a devenit naşul unui
membru marcant al PNL Arad: Caius Parpală. Ca om politic, Călin
Popescu-Tăriceanu a reuşit să se menţină în fruntea Executivului vreme de
patru ani (2004-2008), deşi în ultimii doi ani a condus un guvern minoritar,
cu sprijin tacit în Parlament, din partea PSD.
Dorel Onaca este primul scafandru ajuns parlamentar. Paradoxal,
între cele două mandate de senator de Constanţa – primul sub „steagul” PSD
(1996-2000), ultimul sub cel al PDL (2004-2008) – Dorel Constantin Onaca
a fost ales senator tocmai în cealaltă parte a ţării, la Arad, dar sub egida
PRM.
Sergiu Nicolaescu este printre puţinii politicieni-actori. A intrat în
politică încă din timpul Revoluţiei, fiind printre primii oameni care au păşit
în clădirea sediului Comitetului Central. În acele momente, Sergiu
Nicolaescu avea cea mai mare notorietate dintre toţi cei prezenţi. Puţină
lume îi cunoştea pe Ion Iliescu, Mircea Dinescu sau Nicolae Militaru. Cât
despre Petre Roman, devenit primul premier post-decembrist, chiar Mircea
Dinescu l-a caracterizat drept anonim: „Când l-am văzut pe-acolo, în
pulover (n.n. celebrul pulover), am crezut că e unul dintre cascadorii lui
Sergiu Nicolaescu”. Sergiu Nicolaescu a reprezentat Aradul în mandatul
2000-2004 şi s-a remarcat prin promisiunea de a face la Arad un
cinematograf performant, lucru pe care nu l-a reuşit niciodată. „Deja
celebrele promisuni făcute de acesta în campanie, cum ar fi ridicarea unui
monument al Unirii, construirea unui cinematograf şi a unui muzeu, au fost
reînnoite de Sergiu Nicolaescu. «Aradul e unul dintre oraşele minunate ale
ţării, e poarta României, e format din intelectualitate deosebită. Vorbesc în
calitate de timişorean, dar mă simt acasă la Arad. Dorinţa mea e să facem
din Arad ceea ce merită, adică unul din judeţele fruntaşe ale ţării, să
realizăm un monument al Unirii, o catedrală extraordinară, un muzeu
frumos. Avem sprijinul ministrului Culturii, Răzvan Theodorescu. Avem
ambiţii, vrem să facem primul cinematograf ultramodern din ţară. Eu zic că
sunt foarte multe lucruri de făcut şi e loc de mult mai bine»", spune
senatorul Sergiu Nicolaescu 3”.
Bogdan Cantaragiu, deputat de Arad, deşi nu la fel de celebru ca şi
cei prezentaţi mai sus, a fost şi el unul dintre parlamentarii impuşi pe liste
parlamentare de la centru. Acesta s-a legat de Arad prin faptul că aleasa
inimii este arădeancă.
3

http://www.virtualarad.net/news/2001/va_n080801_ro.htm., articol publicat în data de 8
august 2001
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La polul opus, între parlamentarii care s-au remarcat prin activitatea
desfăşurată în folosul judeţului s-a aflat Nelu Aristide Dragomir. Cităm din
presa vremii: 4 * realizarea fabricii de seringi unifolosibile (s-a încheiat
contractul de societate mixtă cu partenerul suedez, s-au acordat credite
guvernamentale pentru creditul solicitat şi s-a hotărât (…) atribuirea pentru
amplasamentul obiectivului, urmând ca în acest an să se deruleze investiţia
ce va asigura 200 de locuri de muncă). * înălţarea Catedralei ortodoxe
arădene, simbol al continuităţii noastre naţionale (a fost stabilit
amplasamentul, s-a anunţat concursul de proiectare, s-a deschis contul
pentru constituirea fondurilor de construcţie, anul acesta urmând să înceapă
lucrările). * modificarea traseului autostrăzii transeuropene (TEM) pe ruta
Nădlac-Arad-Deva-Bucureşti, faţă de varianta artificială susţinută de
timişoreni: Nădlac-Timişoara-Bucureşti (în faza actuală avem acceptul
guvernului şi am declanşat studiul de impact pentru a putea negocia cu
partenerii străini licitarea concesionării construcţiei). * dezvoltarea
Aeroportului Internaţional Arad, prin înfiinţarea unui terminal aerocargo
destinat preluării, depozitării, lotizării şi expedierii mărfurilor din şi spre
lume (s-a fixat înfiinţarea prin proiectul de Hotărâre a Guvernului, s-au
predat studiile de amplasament şi se va continua proiectarea (…)
pregătindu-se licitaţia privind concesionarea dezvoltării). * instituirea unui
perimetru scutit de taxă vamală, ca zonă liberă de comerţ internaţional (a
fost deja inclus în proiectul de Hotărâre al Guvernului; alături de Constanţa
Sud – primele două zone libere de taxe vamale care se vor înfiinţa în
România; s-au predat deja studiile de amplasament şi s-au obţinut avizele şi
acordurile de principiu. * înfiinţarea unui Business-Incubator Center (BIC)
destinat iniţierii, încurajării, precum şi susţinerii materiale, juridice şi
economice, ce va contribui la educarea întreprinzătorilor particulari. *
susţinerea înfiinţării a unui Fond al Proprietăţii Private în Arad (nota de
fundamentare şi argumentare a înfiinţării lui a şi fost depusă). * atragerea
interesului partenerilor străini pentru înfiinţarea unui parc de transport rutier
(auto-trenuri) cu staţii service şi asistenţă tehnică pentru intervenţii
operative pe ruta Arad-Bucureşti şi Arad-Viena (avem şi aici acordul de
principiu al Ministerului transporturilor şi am demarat negocierile cu
partenerii străini”.
Având în vedere demersurile care au început privind modificarea
structurii Parlamentului, legislatura 2008-2012 se pare că va fi ultima în care
numărul numărul de aleşi ai Aradului va rămâne în actuala cifră, iar în acest
context studiul de faţă se dovedeşte cu atât mai oportun.
4

Adevărul de Arad, 31 ianuarie 1992
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