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Cuvânt înainte
Cel de-al patrulea volum de studii şi comunicări privind
administraţia românească arădeană apare, iată, sub auspiciile împlinirii a
două decenii de la înfiinţarea Consiliului Judeţean Arad, structură
administrativ-teritorială ce continuă o tradiţie veche de peste şapte sute de
ani în aceste părţi ale Europei Centrale, mai precis din vremea instituirii
regimului congregaţional din Transilvania (1288-1291) în timpul domniei
regelui Ladislau al IV-lea. Această nouă ideologie monarhică – reflectată în
opera istorică a lui Simon de Kéza şi în cunoscutul tratat de doctrină politică
al abatelui Engelbert de Agmond, De regimine principum – urmărea
restabilirea raporturilor directe ale regalităţii cu categoriile inferioare ale
nobilimii şi, în acest fel, eliminarea monopolului instituit de către marea
aristocraţie asupra vieţii politice a statului. Altfel spus, o descentralizare –
ca să folosim un termen contemporan şi pe deplin comparabil cu ceea ce se
petrecea prin părţile noastre la sfârşitul secolului al XIII-lea. Mai mult, chiar
şi limitele geografice ale comitatului Aradului de atunci corespund, în linii
mari, unităţii administrative de astăzi.
Mergând mai departe pe firul aniversărilor istorice, în acest an se
împlinesc două secole de la înfiinţarea primei şcoli pedagogice din spaţiul
românesc, respectiv Preparandia din Arad. Un motiv în plus pentru istoricii
şi cercetătorii arădeni de a se apleca asupra acestei teme, căreia volumul de
faţă îi acordă un spaţiu cât se poate de generos. Tot în acest an aniversăm
150 de ani de la naşterea lui Vasile Goldiş, corifeu al Marii Uniri şi părinte
al patriei, una dintre marile personalităţi culturale arădene şi patron spiritual
al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, sub egida căreia scoatem cel de-al
patrulea volum de studii şi comunicări ştiinţifice din Colecţia Slaviciana –
serie nouă.
Cele patru volume apărute până în prezent sub coordonarea
Centrului Cultural Judeţean Arad – în parteneriat cu Prefectura judeţului,
Primăria municipiului şi Consiliul Judeţean – precum şi volumul omagial
din anul 2010, tipărit cu ocazia împlinirii a 90 de ani de administraţie
românească în Arad, însumează aproape două mii de pagini de studii şi
comunicări inedite aparţinând istoricilor, cercetătorilor, universitarilor şi
oamenilor de cultură din tot spaţiul românesc: Academia Română, prin
Institutele de Istorie din Cluj-Napoca şi Timişoara, Universitatea din
Bucureşti, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea de Vest din Timişoara,
Universitatea din Oradea etc. Valoroasele studii însumate în aceste volume
5

sunt cercetate şi, mai ales, citate în toate aceste medii academice, iar
moderna sală de şedinţe a Consiliului Judeţean Arad a devenit una dintre
cele mai vestite săli de conferinţe ştiinţifice din partea de vest a României,
unanim apreciată de către distinşii academicieni sau universitari care i-au
trecut pragul. Este şi motivul pentru care imaginea de pe coperta acestor
volume rămâne neschimbată, ilustrând sediul unei autorităţi publice de rang
judeţean pusă în slujba culturii şi istoriei naţionale.
Doru Sinaci,
Emil Arbonie
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Comitatul Arad în vremea Arpadienilor
Sorin Bulboacă
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Expansiunea statului ungar, pornită dinspre Cenad, a reuşit ca în
secolul al XII-lea să cuprindă treptat zona de câmpie, creându-şi un punct de
sprijin prin folosirea cetăţii Aradului 1. Cetatea Aradului nu a fost depistată
încă pe teren din punct de vedere arheologic, nefiind exclusă posibilitatea ca
să fi fost ridicată pe locul unei vechi fortificaţii a populaţiei autohtone.
Cetatea Orod (Arad) este menţionată pentru prima dată în anul 1028 2. Vatra
oraşului Orod (Arad) se încadrează în Câmpia Mureşului, altitudinea
absolută faţă de nivelul mării oscilând între 111-113 metri. Mureşul a fost
folosit, încă de la începutul Evului Mediu, atât ca arteră navigabilă cât şi
pentru transportul sării, al lemnului şi al altor mărfuri cu ajutorul plutelor,
plutăritul pe Mureş întrerupându-se abia în 1944 3.
În special, plutăritul sării s-a practicat intens, documentele
menţionându-le la 1183 4, ceea ce înseamnă că se parctica de mai mult timp.
Istoricul Aurel Decei considera că sarea provenită din Transilvania, prin
Mureş şi Tisa, ajungea la Dunăre, la portul Slankamen (Piatra Sării), care
era la punctul unde Tisa se varsă în Dunăre şi unde, de altfel, nu există sare
naturală 5. Exploatarea ocnelor de sare din Transilvania şi transportul
blocurilor de sare pe valea Mureşului este în strânsă legătură cu formarea
voievodatelor româneşti ale lui Glad – Ahtum 6, în sec. IX-XI. Drumul sării
pe Mureş era sub controlul lui Glad, respectiv al lui Ahtum 7.
Datele oferite de Legenda Sfântului Gerard, cu privire la luptele
regelui Ungariei împotriva lui Ahtum pe valea Mureşului, se referă la

1

Andrei Caciora, Eugen Gluck, Cnezate şi voievodate româneşti arădene, în ***Studii
privind istoria Aradului, Editura Politică, Bucureşti, 1980, p. 151.
2
Eugen Gluck, Unele informaţii provenite din cronicile medievale referitoare la zona
Aradului (sec. VIII-X), în „Ziridava”, VI, 1976, p. 73-89.
3
Alexandru Roz, Factorii care au influenţat evoluţia istorică a municipiului Arad, în
„Studia Universitatis Vasile Goldiş”, nr. 8, Arad, 1998, p. 97-98.
4
Kovach Geza, Documente referitoare la începuturile Aradului, în „Ziridava”, VI, 1976,
p. 127.
5
Aurel Decei, Relaţii româno-orientale, Bucureşti, 1978, p. 54.
6
Kovach Geza, Date cu privire la transportul sării pe Mureş în secolele X-XIII, în
„Ziridava”, XII, 1980, p. 194.
7
Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. I, Editura Dacia, Cluj–Napoca, 1972, p. 2832.
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comerţul cu sare şi la importanţa drumului sării de pe Mureş. Din Legenda
Sfântului Gerard reiese că Ahtum dispunea de vama sării de pe Mureş 8.
Traficul de sare pe Mureş reclama şi ridicarea unor „porturi” şi alte
amplasamente pentru ancorarea „navelor”. Legenda Sfântului Gerard
menţionează „porturile” existente pe malul Mureşului, stăpânite de Ahtum.
Traficul cu sare pe Mureş era una dintre problemele centrale ale confruntării
dintre Ahtum şi regele Ştefan I 9.
Comerţul cu sare a continuat şi în secolele XII şi XIII, o serie de
documente consemnând acest fapt. Un document din anul 1138 aminteşte că
locuitorii satelor Şeitin şi Sâmbăteni (lângă Arad) aveau obligaţia de a
transporta sarea din Ardeal, de la locurile de vamă de pe lângă Mureş, la
diferite mănăstiri şi alte foruri eclesiatice 10. În acest document, din anul
1138, este menţionat în mod expres „târgul de la Sâmbăteni (forum
Sumbuth)”, singurul târg pomenit în documentele secolului al XII-lea pe
teritoriul Transilvaniei 11, înainte de atestarea în izvoare a exitenţei
comitatului Arad.
Cartulariul din 1177, editat de regele Bela al III-lea, către capitlul
catolic al Aradului, confirmă faptul că pe lângă Arad se afla portul Esteurd,
iar mai spre est, pe malul sudic al Mureşului, era portul mănăstirii
benedictine Bizere, unde ancorau vasele cu sarea şi era luată vama 12. Un alt
document din anul 1183 menţionează clar că abaţia de la Bistra (Bizere),
precum şi capitlul şi prepozitul din Arad aveau drept la o treime din vama
sării de la vasele care coborau pe Mureş şi se duceau până la Szeged 13. Din
actul respectiv rezultă că aceleaşi drepturi le avea şi eclesia din Nytra
(Slovacia). Se poate deduce că sarea transilvăneană transportată pe Mureş
ajungea pe teritoriul vechiului stat al Moraviei Mari 14. Sarea transportată pe
Mureş şi pe Tisa ajungea şi în Croaţia. Astfel, un document din anul 1217,
8

„In super allogia procurans usurpabat sibi potestatem super Salinas regis, descendensque
in Morosium, continuebat in portibus eiusdem flumini usque in Tibiscum tributarios et
custodes et concluebat omnia sub tributo...„Wion Arnoldus, Sancti Geradi Sagredo Patricii
Veneti ex Monacho et Abbate S. Georgii Maioris Venetiarum, Ordinis S. Benedicti,
Episcopi Canadiensis Primi, ac Hungarorum Protomartyris Apostoli Vita, Venezia, 1957,
p. 28.
9
Eugen Gluck, Contribuţii cu privire la istoria părţilor arădene în epoca ducatului lui
Ahtum, în „Ziridava”, VI, 1976, p. 96-99.
10
***Documente privind istoria României, Seria C. Transilvania, vol. I, Bucureşti, 1951, p.
2-3; originalul este în Arhiva Naţională Maghiară de la Budpesta, DL 2635.
11
Ştefan Pascu, op. cit., II, Cluj -Napoca, 1979, p. 134-135.
12
Arhiva Naţională Maghiară, Budapesta, DL 29.450, 31.121.
13
Ibidem, DL 25; ***Documente privind istoria României, Seria C. Transilvania, I, p. 21.
14
Kovach Geza, Date cu privire la transportul sării pe Mureş, p. 195.

8

de la regele Andrei al II-lea, confirmă dreptul bisericii din Zagreb să ia în
fiecare an sare în valoare de 50 de mărci de la slujbaşii sărari, care coborau
cu plutele lor pe Mureş 15.
Este foarte probabil că, după consolidarea puterii regale, comerţul cu
sare s-a intensificat şi mai mult. Pe cele două maluri ale Mureşului se
înfiinţează o serie de „porturi” pentru vama sării la Bulci, Chelmac, Lipova,
Cladova, Zădăreni, Bistra (Bizere), Arad, Popin (lângă Pecica de azi),
Şeitin, Igriş şi Cenad, funcţionând în veacul al XIII-lea 16. La valoarea
acestui tarfic şi la cantitatea enormă a sării ce se transporta pe Mureş se
referă o bulă papală din 15 mai 121817. În acest document, papa Honorius al
III-lea confirmă cu mulţumiri donaţia reginei Iolanda de Courtenay făcută
peregrinilor care treceau prin Ungaria. Donaţia se ridica la suma de 8000 de
mărci de argint, provenite din sarea transilvăneană, transportată pe Mureş.
Într-un document papal din anul 1233, se specifica că prepozitul din Arad cu
capitlul său trebuiau să primească din partea regilor Arpadieni 2000 de
pietre de sare anual 18. Din textul documentului reiese că preţul sării în raport
cu transportul varia între 8 şi 25 de mărci, după 10 000 de bolovani de sare
(tyminus). Preţuri mai mici erau stabilite la transportul pe apă şi mai mari la
transporturile pe uscat 19.
Un document din 20 august 1233, dat de Andrei al II-lea, înşiră
dreptul anual la sare al unor mănăstiri din comitatul Arad: abaţia de la Bulci
avea dreptul la 5000 de bolovani de sare, mănăstirea de la Chelmac la 4000
de bucăţi, mănăstirea de la Bistra (Bizere) la 4000, iar capitlul catolic din
Arad la 2000, în timp ce episcopul catolic de Cenad beneficia de 5000 de
bolovani de sare 20. Este evident că aceste cantităţi considerabile de sare nu
erau consumate pe loc numai de forurile bisericeşti amintite, ci erau vândute
comunităţilor săteşti, în special pe seama vitelor.
Dacă până în veacul al XII-lea, comerţul cu sare era un drept
exclusiv regal, începând cu secolul al XIII-lea, paralel cu slăbirea puterii
centrale, tot mai multe instituţii bisericeşti caută să participe la acest comerţ.
Unele mănăstiri şi alte instituţii eclesiatice din comitatul Arad dispuneau de
nave (plute) şi, beneficind de scutiri sau taxe vamale pe care le încasau,

15

***Documente privind istoria României, Seria C. Transilvania, I, p. 162-163.
Kovach Geza, op. cit., p. 196.
17
Arhivele Vaticanului, Regesta Orig., Liber 2, Anno II, epistola 1018, cota veche; Liber 9,
epistola 1058, fila 250, cota nouă.
18
***Documente privind istoria României, Seria C. Transilvania, I, p. 264-270.
19
Kovach Geza, op. cit., p. 197.
20
Soros Pongrac, Monumenta Ecclesiae Strigoniensis, vol. I, Budapesta, 1909, p. 294.
16
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aveau acces liber la transportulul sării de la ocne până la porturile lor 21. Întrun act din anul 1217, regele Andrei al II-lea dăruia unor cavaleri ioaniţi
stabiliţi pentru scurtă vreme la Şiria, un venit de 500 de mărci de argint din
venitul vămii de la Sălacea 22.
În dania regelui Ungariei, Andrei al II-lea, făcută în anul 1230 către
comitele Toma, se preciza că numitul comite primeşte aceleaşi drepturi ca şi
bisericile de la Igriş şi Bistra (Bizere), adică „...să aibă voie să facă pe an
trei drumuri, dus şi întors, pe Mureş, fără nici o piedică sau dimpotrivă, să
fie scutite de orice vamă şi să poată cumpăra cu plată sarea de lipsă de la
orice ocnă...” 23. Pentru securitatea transportului erau construite plute
corespunzătoare, denumite în acte „naves”, înzestrate şi cu un anumit
acoperiş, de diferite mărimi. Transportul cu plutele mari pe Mureş costa în
1235 o jumătate de marcă iar cu plutele mici costa un „fertum”, adică un
sfert de marcă 24. În timpul regelui Andrei al II-lea, centrele principale
pentru vămuirea sării transportate pe Mureş se aflau la Alba Iulia, Vinţul de
Jos, Bulci, Bistra (Bizere), Arad, Cenad şi Seghedin. Începând cu sfârşitul
veacului al XIII-lea, dar în special în timpul Angevinilor, principala vamă a
sării se constituie la Lipova, unde au fost construite clădiri speciale pentru
port şi vamă 25.
Imensele cantităţi de sare ce treceau cu plutele pe Mureş erau
consumate doar parţial în zona arădeană. Prin târgurile ocazionale, cantităţi
de sare erau cumpărate şi de păstorii veniţi din munţi sau de populaţia
maghiară din Câmpia Tisei, în localităţile din regiunea Mureşului Inferior.
Însă cea mai mare parte a sării ardelene, transportate cu plutele pe Mureş,
ajungea la Seghedin, ulterior pe Tisa, având ca destinaţie Croaţia şi Serbia.
Alte cantităţi luau drumul oraşelor Buda, Nytra şi Bratislava 26.
O parte a teritoriului cucerit a format domeniul cetăţii Arad, străjuit
de vechea fortificaţie de pământ de la Arad – Vladimirescu, dintre Mureş şi
Valea Seacă 27. O altă parte a posesiunilor regale a fost transferată
organizaţiilor bisericeşti catolice, în primul rând prepoziturii înfiinţată la
Arad prin 1131 28.
21

Kovach Geza, op. cit., p. 198.
***Documente privind istoria României, Seria C. Transilvania, I, p. 164-166.
23
Wenczel Gusztav, Arpadkori Uj Okmanytar, Codex Diplomaticus Arpadianus
continuatus, XI, Pesta, 1860, p. 218-220.
24
Kovach Geza, op. cit., p. 196.
25
Arhiva Naţională Maghiară, Budapesta, DL 14 839.
26
Kovach Geza, op. cit., p. 199.
27
Andrei Caciora, Eugen Gluck, op. cit., p. 153.
28
Ibidem, p. 153.
22
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O mare parte a Câmpiei Aradului a fost atribuită de regii Ungariei
diferitelor organizaţii bisericeşti de rit apusean, printre care se remarcă, în
primul rând, capitlul catolic din Arad, creat în 1131. Prepozitura catolică din
Arad, devenită ulterior capitlu colegial, primeşte în interiorul cetăţii Arad 15
„mansiones”. O bună parte dintre proprietăţile capitlului au fost dobândite
între anii 1131 şi 1177, deoarece altfel subzistenţa prepozitului şi a
canonicilor era de neconceput. Cartulariul capitlului de Arad, ca şi alte
documente contemporane, menţionează existenţa şi a altor mănăstiri
catolice, deţinătoare de terenuri înainte de 1177, la Pâncota, Bistra (Bizere),
în 1183, Eperjes (Chelmac), unde s-au instalat benedictinii, etc. 29. În anul
1177, documentele menţionează capitlul catolic din Arad, în frunte cu un
preposit, care avea o biserică în cuprinsul cetăţii 30.
Mănăstirea Bizere a funcţionat la Frumuşeni (Judeţul Arad), fiind
atestată pentru prima dată în anul 1183, iniţial fiind un locaş de cult ortodox,
ulterior devenind o mănăstire catolică, având hramul Sfintei Fecioare Maria,
pentru ca la finele veacului al XII-lea să funcţioneze ca lăcaş benedictin,
aflat sub patronaj regal. În secolul al XIII-lea mănăstirea, cu 23 de călugări,
avea un venit anual de 4000 de bolovani de sare. Mănăstirea Bizere a fost
cercetată arheologic, în cadrul mai multor campanii succesive, sub
conducerea medievistului Adrian Andrei Rusu, de la Institutul de
Arheologie şi Istoria Artei din Cluj–Napoca, ajutat de un colectiv format din
George Pascu Hurezan, Florin Mărginean, Zsuzsanna Kopeczny (Complezul
Muzeal Arad) şi Ileana Burnichioiu (Universitatea din Alba Iulia).
Cercetările arheologice care au demarat în anul 2001, au relevat palatul
abaţial, cimitirul iar în anul 2003 au fost descoperite mozaicurile din
biserica mănăstirii 31.
Dar comunităţile catolice din comitatul Arad, în secolele XII-XIII, în
vremea regilor arpadieni, se aflau sub jurisdicţia spirituală a episcopiei
catolice a Cenadului 32. Între cele 7 arhidiaconate ale episcopiei catolice a
Cenadului, a funcţionat şi arhidiaconatul (prepozitura) de Arad.
29

***Documente privind istoria României, Veacul: XI, XII şi XIII. C. Transilvania, vol. I
(1075-1205); Editura Academiei, Bucureşti, 1951, p. 23-27. Documentul respectiv a fost
publicat cu data eronată, 1202-1203. Data corectă a documentului a fost precizată de Geza
Kovach, op.cit., p. 122.
30
Kovach Geza, op. cit., p. 1117-133; ***Arad. Monografia oraşului de la început până în
1989, Arad, 1999, p. 55-58.
31
Detalii la Ileana Burnichoiu, Adrian Andrei Rusu, Mozaicurile medievale de la Bizere,
ediţie trilingvă, Editura Mega, Cluj–Napoca, 2006, p. 7-49.
32
În acest sens abordarea competentă, riguroasă, fundamentată pe documente şi cercetări
arheologice de teren, a istoricului Dumitru Ţeicu, Geografia eclesiastică a Banatului
medieval, Presa Universitară Clujeană, Cluj–Napoca, 2007, p. 14-20.
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Alte documente evidenţiază şi faptul că o serie de mănăstiri de rit
răsăritean, ca cele de la Hodoş, Ciala, Geled, Miniş (moşie a mănăstirii
sârbeşti Sfântul Theodosie din Berria, atestată ca atare la începutul
secolullui al XIII-lea) 33 etc. şi-au păstrat un timp (aproximativ până la
începutul secolului al XIII-lea), proprietăţile şi drepturile lor. Mănăstirea
ortodoxă Hodoş (din apropierea oraşului Arad), atestată prima dată în anul
1177, este menţionată în anul 1213 sub denumirea „Hudus”, în 1233 sub
numele de „Zadus”, iar în 1278 este consemnată ca mînăstirea „Harduld”.
Aceste denumiri diferite reflectă doar lipsa de orientare şi precizie a diecilor
din cancelaria regală ungară. În anul 1293, apare documentar ca „Hudus –
monostura” iar în veacurile următoare se genearlizează termenul de
„Hodos”, indiferent dacă este vorba de sat sau de mănăstire 34.
Hodoş-Bodrogul nu este pomenit documentar printre mănăstirile
ortodoxe predate de regalitate călugărilor benedictini sau cistercieni 35.
Mănăstirea de la Hodoş - Bodrog apare într-un testament al banului Paul din
anul 1278. Printre bunurile enumerate la începutul testamentului, figurează
cetatea Şoimoş, în apropierea Lipovei. După ce testează fratelui său pădurea
de la Miniş (în podgoria Aradului), viile sale de la Miniş şi Şoimoş, o lungă
dispoziţie priveşte lăsământul făcut pe seama bisericii catolice Sfânta Maria
din Şoimoş, care aparţinea călugărilor augustini. În acelaşi testament el se
referă la mănăstirea „Harduld”, al cărui patronat îl lasă unor rude ale sale,
cărora le fixează obligaţia de a se îngriji pe viitor de mănăstire. În schimb, în
testament nu se vorbeşte nimic despre călugării mănăstirii, pe care testatorul
îi vitregeşte, nu numai prin faptul că nu le lasă nici o proprietate, dar îi
exclude şi de la cota de sare, provenită din exploatarea salinelor sale de la
Turda 36.
O mănăstire greacă din Palestina, lângă Ierusalim, închinată
Sfântului Teodosie Chinoviarhul, a avut posesiuni în comitatul Arad, la
începutul secolului al XIII-lea, faptul fiind atestat într-un document al papei
Honoriu al III-lea, din anul 1216 37. Bula din 26 octombrie 1216 pare să fi
fost acordată în urma unei vizite la Roma a unui călugăr a mănăstirii de
33

Adrian Andrei Rusu, George Pascu Hurezan, Biserici medievale din Judeţul Arad, Arad,
2000, p.120.
34
Detalii la Eugen Arădeanul, Lucian Emandi, Theodor Bodogae, Mănăstirea Hodoş Bodrog, Editura Episcopiei Aradului, Arad, 1980, p. 21.
35
Ibidem, p. 35.
36
Ibidem, p. 35-36.
37
Ovidiu Pecican, O mănăstire greacă din Palestina şi posesiunile ei din Ungaria la
începutul secolului al XIII-lea, în „Secolul al XIII-lea pe meleagurile locuite de români”,
editor Adrian Andrei Rusu, Editura Mega, Cluj–Napoca, 2006, p. 207-211.
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lângă Ierusalim, fratele Efrem, probabil trimis de abatele Nicolae, special
pentru a cere protecţia pontificală 38. Posesiunile de la Chalasa (Ciala, în
suburbiile actualului oraş Arad) şi Minisi (Miniş, în comitatul Arad)
aparţineau în anul 1216 mănăstirii palestiniene Sfântul Teodor. Dar în bula
aceluiaşi papă, din 25 ianuarie 1218, acordată aceleiaşi mănăstiri greceşti,
proprietăţile Miniş şi Ciala nu mai sunt menţionate, semn că fuseseră
pierdute sau vândute 39. Aceste posesiuni ale mănăstirii greceşti de lângă
Ierusalim au trecut în patrimoniul Bisericii catolice.
Prima menţiune despre Arad este din anul 1028. În anul 1131 Aradul
este menţionat într-un document autentic, care aminteşte o danie pe care
regele Ungariei o face bisericii Sfântul Martin din Arad. În anul 1131,
regina Elena a convocat dieta la Arad, pentru a judeca şi condamna la
moarte pe cei vinovai de orbirea soţului ei, regele Bela al II-lea (11311141) 40. A rămas nelămurită problema de ce a fost ales Aradul ca loc de
adunare generală, tocmai în anul încoronării regelui şi nu o altă localitate
mai importantă din regatul Ungariei. Din discursul reginei Elena rezultă că
unii dintre nobilii ce au participat la orbirea regelui Bela, când acesta era
încă copil, erau din părţile Aradului, deoarece ea solicita pedepsirea lor
„...chiar în acest loc” („in hoc locis”). Din relatarea Cronicii Pictate de la
Viena, rezultă că majoritatea nobililor vinovaţi au fost prezenţi la dieta din
Arad, deoarece mulţimea înfuriată a ucis cu cruzime pe 68 dintre ei, iar pe
urmaşii lor, atât bărbaţi, cât şi femei, i-au înregistrat ca vinovaţi de trădare
faţă de rege, iar toate posesiunile lor le-au împărţit bisericilor catedrale 41.
În anul 1131, Andrei, fostul prepozit de Veszprem, a dăruit bisericii
Sfântului Martin din Orod 35 de libertini, 3 vii şi 6 viticultori ce trăiau în
satele Besen, Karadi şi Rad, completând astfel zestrea bisericii din Arad 42.
Această relatare este extrem de importantă deoarece explică în mod
logic şi firesc de ce biserica Sfântului Martin din Arad a primit global un
număr atât de mare de domenii. Deoarece documentul original al donaţiei
globale s-a pierdut, astăzi păstrându-se doar copii târzii şi fragmentare
(1202-1203, 1323, 1334, 1337, 1391, 1399, 1405 etc.), unii specialişti susţin
că el a fost dat iniţial de către regele Bela al II-lea în 1132, iar alţii de către
Bela al III-lea în anul 1177 43. Sugestivă pentru stabilirea zonelor de unde
38

Detalii privind contextul emiterii Bulei papale din 1216 la Ibidem, p. 208-209.
Ibidem, p. 210.
40
***Chronicon Pictum Vindobonense, cap. LXIX, ediţia George Popa Lisseanu, în
„Izvoarele istoriei României”, vol. XI, Bucureşti, 1937, p. 88 şi 210.
41
Ibidem, loc. cit.
42
Mircea Rusu, Cetăţile Aradului, în „Ziridava”, XII, Arad, 1980, p. 170.
43
Discuţia asupra problemei la Ibidem, p. 169.
39
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proveneau principalii vinovaţi de orbirea regelui Bela al II-lea este
constatarea că majoritatea doemniilor confiscate aparţineau comitatelor
Arad şi Zarand (peste 25). Se pare că partida adversarilor regelui Bela era
destul de puternică, deoarece încă înainte de a junge la domnie, când regele
Ştefan al II-lea (1116-1131) era grav bolnav, „trădătorii” i-au ales ca regi pe
comiţii Borş şi Ioan, dar însănătoşindu-se regele, comitelui Ioan i-au tăiat
capul, iar pe comitele Borş l-au gonit în Imperiul Bizantin 44. În anul 1174,
regele Ungariei, Bela al III-lea, a făcu o danie capitlului catolic din Arad 45.
Plasarea domeniilor confiscate, tocmai în zonele în care populaţia
ortodoxă era majoritară, după cum rezultă şi din documentele din anii 1204,
1205, 1216 şi 1218, care pomenesc numeroase mănăstiri ortodoxe, explică
dăruirea acestor domenii bisericii închinate Sfântului Martin din Arad,
reprezentând totodată o elocventă dovadă în sprijinul ipotezei că luptele au
avut şi o conotaţie religioasă. Lupta dintre cele două „partide” nu s-a
încheiat prin uciderea celor 68, „trădători” la Arad în anul 1131, deoarece
alţi nobili ca Teodor, Falcus, Titus, Samson, Toma etc. s-au răsculat din nou
şi l-au sprijinit pe ducele rutenilor Borich (tot ortodox), în lupta sa împotriva
regelui Bela al II-lea, pentru cucerirea tronului, dar au fost învinşi 46.
În anul 1156 este amintit prepozitul Primogenitus de Arad 47, ca
semnatar al unui document regal, iar în 1177 este menţionat capitlul catolic
din Arad şi indicat, direct, castrul de aici. În anul 1219, într-un document
emis de regele Ungariei, Andrei al II-lea, este menţionat „mormânul
preotului din Arad” 48.
Castrul Aradului figurează şi în documente din anii 1214, 1217,
1235, 1239, 1241 etc., fiind prezentat ca un punct bine fortificat, întărit 49. Pe
teritoriul municipiului Arad, cu toată intensitatea lucrărilor edilitare, ori a
cercetărilor arheologice efectuate până acum, nu au fost descoperite urme
arheologice databile din secolele XII-XIII, contemporane cu atestarea
documentară a cetăţii Orod, deci, fosta reşedinţă a comitatului trebuie
căutată în alt loc 50. Cele mai bogate urme de locuire din primele trei secole
ale mileniului al doilea au fost descoperite mai ales pe teritoriul comunei
44

***Chronicum Pictum Vindobonense, p. 87 și 209.
***Documente privind istoria României, Seria C. Transilvania, I, p.6, doc. 11.
46
Ibidem, p. 89; Engel Pal, Regatul Sfântului Ştefan. Istoria Ungariei medievale, 895-1526,
traducere din limba maghiară de Aurora Moga, ediţie îngrijită de Andrei Adrian Rusu şi
Ioan Drăgan, Editura Mega, Cluj–Napoca, 2006, p. 77-78.
47
***Documente privind istoria României, Seria C. Transilvania, I, p. 3, doc. 6.
48
Ibidem, p. 171, doc. 113.
49
Alexandru Roz, Aradul – vatră de istorie şi cultură românească şi leagăn al Marii Uniri,
în „Ziridava”, XVIII, Arad, 1993, p. 205.
50
Mircea Rusu, op.cit., p. 168.
45
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Vladimirescu, în special în partea de vest a terasei pe lângă care curgea
odinioară Mureşul, situată doar la circa 600 de metri de cetatea de pământ.
Rămâne ca cercetări arheologice viitoare, efectuate în alte puncte, pe vatra
veche a municipiului Arad, să elucideze această problemă, deoarece din
documente rezultă că, pe parcursul secolelor XII-XIII, cetatea Aradului a
jucat un important rol istoric.
Cucerirea maghiară, mai ales în zonele de câmpie, pe văile
Mureşului şi ale Crişurilor, a însemnat şi introducerea, ca de altfel în
întreaga Transilvanie, a instituţiei comitatului. Datele referitoare la
înfiinţarea comitatului Arad sunt incerte, cercetările efectuate până în acest
moment nereuşind să elucideze această problemă, în ciuda opiniilor emise în
acest sens de diverşi cercetători, români sau maghiari. Nu s-a ajuns la un
consens privind anul înfiinţării comitatului Arad. Istoricul ungur Marki
Sandor susţinea, fără să aducă argumentul documentului istoric, că
înfiinţarea comitatului Arad nu a putut avea loc înainte de anul 1029, fiind
creaţia personală a regelui Ungariei, Ştefan cel Sfânt (997-1038) 51.
În lucrarea monografică Aradul – permanenţă în istoria patriei, se
considera, iarăşi fără argumente solide, pertinente, că înfiinţarea comitatului
Arad trebuie plasată în jurul anului 1131, când Aradul a devenit un puternic
castru regal 52, aici având loc în vremea regelui Bela al II-lea o dietă a
Ungariei, la care au fost ucişi nobilii învinuiţi de orbirea regelui 53. Mai
probabil, comitatul Arad a fost întemeiat de regalitatea arpadiană în ultimele
decenii ale secolului al XII-lea sau la începutul secolului al XIII-lea,
deoarece primul comite de Arad este menţionat documentar abia în anul
1214 (Paul, comite de Arad) 54.
La început, comitatul Arad reprezenta aproape jumătate din mărimea
comitatului, aşa cum era el după 1876 55, adică aproximativ 3 200 kmp.,
pentru ca în secolul al XIV-lea să reprezinte aproximativ 75%. Contururile
exacte ale comitatului Arad, pentru secolul al XIII-lea, nu se cunosc. Pentru
veacul al XIII-lea, documentele nu menţionează aşezări în comitatul Arad,

51

Sandor Marki, Arad varmegye es Arad szabad kiralyi varos tortenete, Arad, 1892, vol. I,
p. 59-60.
52
***Aradul – permanenţă în istoria patriei, Arad, 1978, p. 106-107.
53
Ibidem, p.107.
54
***Documente privind istoria României, C. Transilvania, veac XI-XIII, vol.I, Bucureşti,
1951, p. 52, 66; Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. I, ediţia a II-a, Editura Dacia,
Cluj–Napoca, 1972, p. 100-103; 133-134.
55
Vasile Meruţiu, Județele din Ardeal şi Maramureş până în Banat. Evoluţia teritorială,
Cluj, 1919, p. 156.
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la sud de Mureş, ceea ce probabil ne determină să credem că teritoriul de la
sud de Mureş a fost integrat ulterior în comitatul Arad.
În secolul al XV-lea, comitatul Arad se întindea de-a lungul ambelor
părţi ale Mureşului 56. Înspre vest, dincolo de localitatea Pecica, se învecina
cu comitatul Cenad. În sud, în apropierea localităţilor Mănăştur şi Vinga, se
învecina cu comitatul Timiş, graniţa urmând râul Bega, până la pârâul Bara,
zonă în care se învecina cu comitatul Caraş. În est, pârâul Almaş forma
graniţa cu comitatul Hunedoara. În nord şi nord-vest, se întindea de-a lungul
unei linii care cuprindea localităţile actuale Sânpaul, Şofronea şi se continua
la sud de Şiria de-a lungul Mureşului până la pârâul Roşia, la est de Petriş,
unde se mărginea cu comitatul Zarand 57.
Potrivit daniei din 1202-1203 a regelui Emeric al Ungariei pentru
capitlul catolic din Arad, în 14 sate dăruite sunt menţionate 411 gospodării
ţărăneşti, revenind în medie, de sat, 32,5 gospodării, adică cel puţin 90 de
locuitori 58. La rugămintea prepozitului Richard, regele Ungariei, Emeric, a
decis să întărească bisericii Sfântul Martin din Arad săpânirea asupra
posesiunilor pe care le avea în Transilvania şi dincolo de Dunăre, atât în
sate, locuri de pescuit şi hotare, cât şi în oameni (circa 1202-1203) 59.
Este foarte posibil ca, pe lângă aceştia, să fi existat în aceleaşi sate şi
alte categorii de ţărani, care n-au fost donaţi capitlului catolic din Orod
(Arad). Sunt pomenite 52 de familii de slugi, probabil slugi domestice,
deoarece se specifică în document că în limba poporului se numesc slugi
(nominum illorum qui dicuntur vulgo sluga), alături de care existau alte 101
familii, care probabil îndeplineau munci servile la curţile bisericii catolice,
deci erau tot slugi. La o singură curte, cum era cea din Homoroc, erau 33 de
familii de slugi, în mod cert şi alte 20 de familii care îndeplineau de
asemenea munci domestice servile, deci tot slugi. Curtea de la Homoroc,
după numărul mare al slugilor, se pare că era cea mai importantă, dintre
curţile capitlului catolic din Arad, de pe cele 13 moşii. În unele dintre satele
donate capitlului, ţărănimea nu avea aceeaşi situaţie socială şi juridică.
Aceasta înseamnă că 7 familii ţărăneşti de vieri din podgoria Aradului au
ajuns, împreună cu pământul lor, în dependenţa bisericii. Astfel, în satul
Galşa, biserica stăpânea doar 7 sorţi de pământ (septem sortes de terra). În

56

Sandor Marki, op. cit., I, p. 63-64.
***Aradul-permanenţă în istoria patriei, p. 141-143.
58
***Documente privind istoria României, C. Transilvania, veac. XI-XIII, vol. I, p. 23-27,
doc. 41.
59
Ibidem, I, p. 21, doc. 39.
57
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satul Sarris, biserica catolică deţinea doar 5 gospodării (mansiones) ţărăneşti
în dependenţa sa, restul ţăranilor fiind liberi 60.
Vierii, cărăuşii, cei care slujeau decanului, îngrijitorii de vite şi
meşteşugarii din cele 14 sate erau oameni în dependenţa bisericii catolice,
erau slugi, având obligaţii de muncă faţă de noul stăpân; cei ce dădeau miere
şi meşteşugarii erau în aceeaşi situaţie, cu deosebire că obligaţia lor era atât
în produse, cât şi în muncă. Slugile îndeplineau anumite munci servile la
curţile bisericii catolice, aflate în diferite sate din comitatul Arad 61.
Actul de confirmare pentru moşiile capitlului catolic din Arad, din
1202-1203, menţionează 10 sate de ţărani liberi din comitatul Arad dar
numai acelea care se hotărniceau, se învecinau cu pământurile bisericii
catolice: Derris, Igriş, Chieri de Jos şi de Sus, Buken, Adia, Paca, Buaz,
Bisenna, Beghei. Unele dintre sate sunt astăzi dispărute. Pe parcursul
secolului al XIII-lea, prepoziţii Aradului au deţinut funcţii importante la
curtea regilor arpadieni, rămânând ani în şir cancelari ai acestora. Prepoziţii
erau numiţi şi depindeau direct de papa de la Roma. Majoritatea au fost
străini – Primogenitus, Richardus, Guttredus, Gottfried, Clemens, Albertus,
Benedictus etc. - dar buni cunoscători ai limbii latine, de aceea era firesc să
deţină funcţii importante la curtea arpadiană, mai ales că fiind oameni de
încredere ai papalităţii, puteau exercita un discret control şi o eficientă
influenţă asupra curţii regale 62. Prepozitul catolic de Arad, Godfred
(Gotfred), este atestat în 3 documente din anul 1205 ca fiind cancelar al
curţii regale ungare 63; în aceeaşi demnitate este menţionat în mai multe acte
din anul 1206 64.
Profitând din plin de poziţia lor la curtea regală, ei obţin numeroase
donaţii regale, ori confirmări a acelora mai vechi, în favoarea prepoziturii
din Arad, care devine astfel una dintre cele mai bogate din ţară, deţinând un
mare număr de sate şi moşii, care totalizate ocupau un teritoriu întins.
În anul 1219, prepozitul Guttredus de Arad i-a învinuit pe Simon şi
pe Briccius că i-au pricinuit prin silnicie o pagubă de 15 mărci. Trimişi
pentru proba fierului înroşit la Oradea, cei doi învinuiţi au fost obligaţi să
60

Ștefan Pascu, op. cit., vol. I, p. 324, 352-353.
Idem, Prefaceri social-economice în societatea transilvană; stratificarea ţărănimii, în
„Istoria Românilor”, vol. III (Genezele româneşti), coord. Acad. Răzvan Theodorescu şi
Victor Spinei, membru corespondent al Academiei Române, ediţia a II-a, revăzută şi
adăugită, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2010, p. 455.
62
Mircea Rusu, op. cit., p. 170.
63
***Documente privind istoria României, C. Transilvania vol. I, p. 30, doc. 49 (datat 1
august 1205).; p. 30-31, doc. 51; p. 31, doc. 52.
64
Ibidem, p. 31-31, doc. 53; p. 32-33, doc. 54; p. 34, doc. 55, 56 şi 57.
61
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plătească 3 mărci prepozitului Guttredus şi să-l plătească pe judecător 65. În
anul 1221, acelaşi prepozit Guthfredus i-a acuzat pe sătenii din Berente (sat
în comitatul Borsod, Ungaria), că i-au luat cu forţa 15 boi şi au lovit cu
spada un om al său. La Oradea, sentinţa pentru sătenii din Berente a fost să
achite 4 mărci prepozitului şi pristavului o jumătate de marcă 66. În anul
1222, acelaşi prepozit de Arad s-a plâns palatinului Nicolae al Ungariei,
acuzând că în prediul bisericii din Pauli (azi localitatea Herpaly din
comitatul Bihar, Ungaria) a fost ucisă o slugă a bisericii de către Bodun,
slujitorul lui Bodun, fiul lui Mihail de Kata 67.
Un document din anul 1223, emis de suveranul pontif Honorius al
III-lea (1216-1227), consemnează un conflict între Grigore, fiul lui Calad şi
capitlul catolic din Arad, Grigore fiind „afurisit prin puterea apostolică
pentru pagubele pricinuite bisericii din Arad”. În cele din urma s-a ajuns la
un acord, prin care Grigore a accepta plata a 98 de mărci de argint ca o
compensaţie pentru pagubele pricinuite bisericii catolice din Arad, precum
şi înapoierea a 150 de oi pe care le furase de la prepozitul catolic al
Aradului 68.
Câteva luni mai târziu, papa Honorius al II-lea, le reproşează regelui
Ungariei, Andrei al II-lea şi arhiepiscopului catolic de Strigoriu, episcopului
de Vesprem şi abatelui catolic de la mănăstirea Igriş (dioceza Cenad), că nu
au răspuns solicitărilor suveranului pontif referitoare la despăgubirea
prepozitului şi capitlului catolic din Arad pentru „...pagubele, pe care, la
porunca regelui, comiţii N. şi O. prin ei şi prin nişte păgâni, le-au pricinuit
atât în bunurile acelei biserici, cât şi în averea susnumitului prepozit...”69.
În restaurarea bisericii catolice din Arad s-a implicat chiar regina
Ungariei, soţia regelui Andrei al II-lea, în anul 1224, fiind lăudată de papa
Honorius al III-lea, care îi solicită reginei şi înzestrarea cu bunuri a bisericii
Sfântul Martin din Arad 70. Documentele nu ne precizează dacă regina
65

Ibidem, Registrul de la Oradea, p. 100, nr. 228.
Ibidem, Registrul de la Oradea, p.117, nr. 290.
67
Ibidem, Registrul de la Oradea, p. 128, nr. 333.
68
Ibidem, p. 196, doc. 141(din 31 ianuarie 1223).
69
Ibidem, p. 197-198, doc. 1439 şi doc. 144 (ambele documente datate în aceaşi zi, 11
aprilie 1223!).
70
Ibidem, p. 207, doc. 155 (20 noiembrie 1224): „...Deoarece, precum am aflat din darea de
seamă a iubiților noștri fii din capitlul de Arad, înflăcărată de sârguinţa evlaviei, ai înfăptuit
sfinţirea bisericii lor, nădăjduim că râvna care te-a îndemnat să sfinţeşti acea biserică te va
însufleţi credem să o şi înzestrezi. În adevăr, fiindcă nu se sfinţeşte nici o biserică fără a se
îngriji de înzestrarea ei, trebuie să deschizi larg mâinile dărniciei tale pentru a înzestra sus
zisa biserică, ceea ce şi poţi face uşor şi cu atât mai mult, cu cât acest lucru ţine de datoria
ta. Prin urmare, rugăm şi îndemnăm stăruitor mărinimia ta, să dai şi să dăruieşti acelei
66
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Ungariei a dat curs stăruinţelor papale privind înzestrarea capitlului catolic
din Arad. Însă magistrul Florentius, canonic – custode al capitlului din
Arad, se bucura de deplina încredere a regelui Ungariei, fiind trimis ca sol la
curia papală, la Roma, la Honorius al III-lea, în mai multe rânduri, în anii
1224 şi 1225 71.
La începutul anului 1225, regele Andrei al II-lea trimite o scrisoare
papei Honorius al III-lea, prin Florentius, canonic-custode din Arad 72. În
anul 1224, magistrul Ştefan, subdiacon papal şi prepozit catolic de Arad,
ocupă demnitatea de cancelar al curţii regale ungare („cancelar al curţii
noastre”) 73.
Donaţiile acordate prepozitului şi capitlului catolic din Arad au avut
consecinţe negative asupra evoluţiei ulterioare a cetăţii regale ca reşedinţă
de comitat. Dintre satele care au mai rămas cetăţii Aradului, doar câteva mai
sunt semnalate în documentele din prima jumătate a veacului al XIII-lea:
Odot, Ghioroc, Novac (la 1131), Beseneu (la 1213), Zor (în 1214), Basaraba
(la 1222 şi 1232), Oxchiz, Boboş, Anascehund (la 1230) şi Assunlaca (în
1238) 74.
Dar şi aceste sate au fost menţionate în documente doar atunci când
regele le dăruieşte unor nobili credincioşi, ori când alţi nobili puternici
încearcă să pună stăpânire pe ele. De exemplu, în anul 1213, „...iobagii
cetăţii Arad („iobagiones castri Orod”), anume: Basu hotnog, Nuhu, Bayr,
Belche, Kelelmin, sutaşi şi toţi ceilalţi iobagi, dimpreună cu oamenii cetăţii
(„castrenses”), au învinuit pe Gervasius din neamul Chenad pentru pământul
cetăţii numit Beseneu...dar unul dintre oamenii cetăţii purtând fierul roşu şia dovedit nevinovăţia” 75, astfel că pământul respectiv a rămas în continuare
al cetăţii, deci al iobagilor şi oamenilor cetăţii Arad. În anul 1219 este
atestat satul Popi, lângă Mureş, la vest de Arad 76.

biserici zestrea ce i se cuvine din partea ta, în aşa fel ca să se arate în amândouă chipurile
felul evlaviei tale, iar biserica, mărită prin tine, să înflorească, precum credem că este şi
dorinţa ta....”.
71
Ibidem, p. 207-208, doc. 156 (datat 4 decembrie 1224) şi p. 211, doc. 164 (din 15
februarie 1225).
72
Ibidem, p. 211, doc. 163.
73
Ibidem, p. 211, doc. 161.
74
***Documente privind istoria României, C. Transilvania, veac. XI-XIII, vol.I, 1951, p.
57, 63, 131, 196, 240, 262 şi 395.
75
Ibidem, I, p. 57.
76
Ibidem, vol. I, Registrul de la Oradea, nr. 213, p. 95.
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În anul 1222, oamenii cetăţii Arad se plâng că arhidiaconul Nicolae
din Cenad le-a cotropit pământul lor numit Başarag 77. Nu ştim însă cum s-a
rezolvat conflictul între oamenii cetăţii din Arad şi arhidiaconul din Cenad.
În secolul al XIII-lea, în comitatul Arad s-au format primele domenii
nobiliare laice, la 1230 fiind menţionat un comite Nicolae care stăpânea 27
de moşii, răspândite în 8 comitate din Banat şi Transilvania, dintre care
două şi în comitatul Arad 78. În anul 1275, regele Ungariei Ladislau
Cumanul (1272-1290), restituie comitelui Toma 20 de moşii, aflate în 3
comitate- Cenad, Timiş şi Arad 79.
În anul 1241, în contextul marii invazii tătaro-mongole, italianul
Rogerius, viitor arhiepiscop de Spalato (azi Split), care străbătea Câmpia
Aradului, refugiindu-se din faţa năvălirii tătarilor, surprinde organizarea
social – politică din aceste părţi, menţionând instituţia „balivilor”, care nu
putea fi formată decât din cnezii şi voievozii populaţiei româneşti locale 80.
Rogerius descrie drumul fugii sale de la Oradea, prin Tămaşda, până la Arad
şi Cenad. El prezintă amănunţit activitatea febrilă care se desfăşura 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 81. Aşezările situate de o parte şe alta a Mureşului
Inferior au fost distruse de tătari, care au ajuns la Cenad, cândva în jurul
datei de 25 aprilie 1241. Mongolii au jefuit şi distrus mănăstirile de la Bulci
şi Chelmac 82.
În cadrul acestor pregătiri, rolul conducător îl deţinea voievodul
Geroth, probabil conducătorul unei organizaţii teritoriale româneşti din
comitatul Arad, cu reşedinţa în localitatea Geroth, asimilată cu actualul sat
Iermata–Neagră 83. 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 nefaste ale invaziei tătaro-mongole, care a înfrânt
rezistenţa românilor pe Crişul Alb, tătarii cucerind fortificaţiile de la Pereg
şi Cenad, ocupând practic, în afară de Arad, întregul comitat.
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Ibidem, Registrul de la Oradea, nr. 148, p. 77-78.
Ibidem, vol. I, p. 240-241.
79
Ibidem, vec. XIII, vol. II, p. 274-277.
80
George Popa–Lisseanu, Fontes Historiae Daco–Romanorum, vol. V, Bucureşti, 1935,
Cronica lui Rogerius.
81
Andrei Caciora, Eugen Gluck, op. cit, p. 157.
82
Tudor Sălăgean, Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Afirmarea
regimului congregaţional, Institutul Cultural Român, Cluj – Napoca, 2003, p. 39.
83
Octavian Lupaş, Voievozi şi cnezi români în judeţul Arad, Sibiu, 1941, p. 13.
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Victoria tătarilor a determinat - pentru o anumită perioadă – la
dispariţia temporară a domeniilor nobiliare în formare, precum şi la
încetarea funcţionării instituţiilor bisericii 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. O astfel de organizare a fost
instituită şi în Câmpia Aradului şi, după cum o descrie Rogerius, ea este de
fapt identică cu sistemul cnezatelor şi voievodatelor româneşti din comitat 84.
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 băştinaşe pentru administrarea teritoriului
cucerit 85.
În cartulariul capitlului de Arad arată că procesul de aservire al
obştilor româneşti în secolul al XII-lea şi la începutul veacului al XIII-lea,
era relativ puţin avansat, capitlul având drept de jurisdicţie feudală doar
asupra unei părţi a populaţiei din satele ce i s-au atribuit. Sunt menţionate şi
sate libere, necotropite de feudali. 86
În contextul crizei politice declanşate de marea invazie tătaromongolă, prepozitul Aradului a prestat, la 31 martie 1246 87, jurământul de
credinţă faţă de arhiepiscopul catolic de Strigoniu, căruia refuzase până
atunci să-i recunoască autoritatea, în virtutea unei interpretări speciale a
statutului acestei prepozituri, care data din epoca papei Honorius al III-lea 88.
În contextul războaielor civile din Ungaria, în 1262, dintre regele
Bela al IV-lea şi fiul său Ştefan („ducele Transilvaniei”), comitatul Aradului
s-a aflat neîntrerupt sub controlul regelui legitim, Bela 89.
Cetatea de la Şoimoş a fost construită către sfârşitul secolului al
XIII-lea de către o familie nobiliară din care făcea parte Paul, ban de
Severin între anii 1272 şi 1275, care o cedează mai întâi fratelui său
Nicolae, ulterior nepotului său de frate, Posa, fiul lui Ioan, în anul 1278. în
conjunctura politică complicată de la finele veacului al XIII-lea şi începutul
veacului al XIV-lea, cetatea de la Şoimoş a ajuns sub controlul puternicului
84

Andrei Caciora, Eugen Gluck, op. cit, p. 158.
Nicolae Iorga, Istoria Românilor, vol. III, Bucureşti, 1937, p. 120.
86
Andrei Caciora, Eugen Gluck, op. cit., p. 154.
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***Documente privind istoria României, Seria C. Transilvania, I, p. 327.
88
Ibidem, I, p. 219-220.
89
Tudor Sălăgean, op. cit., p . 126-127.
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voievod al Transilvaniei, Ladislau Kan (1294-1315), care a stăpânit cetatea
prin interpuşi, care erau şi comiţi ai Aradului: Alexandru (castelan în jurul
anului 1310) şi Dominic (comite la 1311) 90. De altfel, comitatul Aradului a
ajuns, încă din preajma anului 1300, să fie controlat de partizanii
voievodului Ladislau Kan 91.
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Adrian Andrei Rusu, George Pascu Hurezan, Cetăţi medievale din Judeţul Arad,
Complexul Muzeal, Arad, 1999, p. 75-81.
91
Tudor Sălăgean, Sistem politic şi structură socială în Transilvania secolului al XIII-lea.
Ascensiunea nobilimii transilvane şi afirmarea sistemului congregaţional, în „Secolul al
XIII-lea pe meleagurile locuite de către români”, editor Adrian Andrei Rusu, Editura Mega,
Cluj–Napoca, 2006, p. 116.
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Interesul pentru cultura europeană între Reformă şi
Contrareformă
Marius Grec
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Renaşterea marchează o etapă importantă în evoluţia interesului
pentru antichitate, în condiţiile formării umanismului civic italian 1. Printre
precursorii renaşterii, într-o fază timpurie, când concepţia teologică era încă
puternică, dar pierdea teren în faţa ideilor umaniste, îi amintim pe Dante
Alighieri (1265–1321) şi Francesco Petrarca (1304–1374). Dante, a scris
în dialectul toscan al limbii italiene opera sa fundamentală, poemul „Divina
Comedie”. Autorul, călătoreşte în cele trei împărăţii de dincolo de moarte:
Infernul, Purgatoriul şi Paradisul, însoţit de către poetul latin Vergilius;
intrăm astfel în contact cu preocuparea poetului pentru antichitate. Interesul
manifestat pentru creaţiile şi personalităţile reprezentative ale antichităţii fac
din Dante un antemergător al renaşterii.
La Petrarca, preocuparea pentru antichitate este mult mai profundă.
El studiază sistematic teme majore ale culturii greceşti şi romane şi
colecţionează manuscrisele unor opere clasice. Abordează, în limba latină,
unele subiecte din istoria Romei. Menţionăm, în acest sens, poemul
„Africa”, în care povesteşte al doilea război punic sau lucrarea „Despre
bărbaţi iluştrii”, care cuprinde biografiile unor oameni de seamă romani 2.
Redeşteptarea interesului pentru antichitate s-a produs mai întâi în Florenţa,
sub forma unui umanism civic. Umaniştii căutau în operele anticilor un
îndrumar, care să conducă la formarea unor oameni întreprinzători.
Mai mult decât în orice parte a Europei, în Italia, tradiţia clasică a
fost continuată. Pretutindeni puteau fi văzute ruine romane: multe arce,
apeducte, poduri, drumuri romane ... încă folosite. Materiale de construcţie
romane, coloane, inscripţii, erau refolosite în noile edificii. Spre sfârşitul
secolului al XIII–lea, modelele de sculptură ale lui Nicolo Pisano erau
ruinele romane, care în Italia făceau parte din cotidian. În secolul al XV–lea
reînvie nudul clasic masculin, ca mijloc de expresie artistică. Remarcabile
sunt realizările lui Ghiberti, Donatello, Pollainolo, şi Verrocchio. La
începutul secolului al XVI–lea, Michelangelo creează o tehnică

1
2

V. Cristian, Istoriografie generală, Bucureşti, 1979, pp. 121-143.
R. Manolescu (coordonator), Istoria medie universală, Bucureşti, 1980, pp. 518–519.
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remarcabilă, prin care reuşeşte nu numai să egaleze, dar chiar să întreacă
realizările unor artişti antici, ca Praxitele 3.
Interesul pentru antichitate era manifest în multe centre, de cultură,
italiene. Atunci când s-a manifestat la Roma, renaşterea se afla la ea acasă.
Când în alte părţi erau descoperite şi scoase la lumină statui vechi, ele
provocau o impresionantă uimire. La Roma, multe dintre monumentele
antice erau în picioare. Atunci când lopata iubitorului de antichităţi săpa,
scotea la lumină adevărate comori. Una câte una, opere ca Apollo
Belvedere, Venus din Vatican şi grupul Laocoon, veneau să înaripeze
munca lui Michelangelo sau a altor sculptori 4.
Redeşteptarea interesului pentru cultura antică se reflectă şi în
căutarea manuscriselor operelor antichităţii, în studierea şi interpretarea lor
critică, pentru a le înţelege mai profund valoarea şi semnificaţia. Interesul
umaniştilor s-a îndreptat nu numai asupra creaţiei antice în limba latină,
limbă cunoscută în evul mediu de către oamenii de cultură, fiind utilizată în
biserică, ci şi asupra celei în limba greacă şi ebraică. Se realizează în acest
fel o cunoaştere de ansamblu a creaţiei culturale antice 5.
Renaşterea a produs, în lumina ideilor novatoare dezvoltate, interesul
pentru antichitate, în special pentru cea greco–romană; intelectualii idealişti
ai vremii, purtaţi de entuziasm au efectuat studii asupra vestigiilor, le-au
descris, desenat şi inventariat. În cursul secolului al XVI–lea însă, acest
avânt primeşte o puternică lovitură. Roma şi întreaga Europă se trezeşte din
visul renascentist de armonie. Realitatea crudă a contradicţiilor şi
conflictelor atinge toate laturile vieţii. Unitatea bisericii universale este
zguduită din temelii. Reforma religioasă iniţiată de Martin Lüther găseşte
tot mai mulţi adepţi. Europa va fi divizată în două tabere: adepţii Reformei
şi cei ai Contrareformei.
Aportul renaşterii pentru evoluţia ulterioară a arheologiei este imens.
Ajutată de avantajele oferite de proprietate, burghezia învinge o bună parte
dintre prejudecăţile care o puneau în stare de inferioritate faţă de nobilime şi
faţă de cler. O dată cu averea, cucereşte influenţă, consideraţie, libertate.
Individul se regăseşte oglindit în idealul antic de viaţă, care exaltă forţa
individuală, dezvoltarea integrală a personalităţii şi dorinţa de glorie.
Antichitatea clasică a fost adorată pentru că legitima revolta împotriva

3

W. Fleming, Arte şi idei, vol. I, Bucureşti, 1983, p. 338.
Ibidem, p. 351.
5
R. Manolescu, op.cit., p. 531.
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închistării societăţii medievale; opunea autorităţii bisericeşti un nou tip de
autoritate, o doctrină bazată pe simţul comun şi raţiune.
Nu „descoperirea antichităţii” a creat omul modern, ci omul modern
creând în republicile comunale condiţii de viaţă asemănătoare cu acelea din
cetăţile antice, a chemat la o nouă viaţă idealurile fundamentale ale lumii
antice, filosofia, artele şi literatura ei, înţelese independent de dogma
bisericii 6. Rezultă, din cele relatate mai sus, că renaşterea a creat condiţiile
esenţiale, indispensabile, pentru dezvoltarea culturii moderne. Consecinţele
acestei creaţii sunt vii şi astăzi.
Reforma şi contrareforma au pus Roma şi în fapt întreaga lume
creştină, în faţa unei crude realităţi, a contradicţiilor şi conflictelor; toate
laturile vieţii sociale sunt afectate, fiind supuse reevaluării şi schimbărilor
radicale. După vizita lui Martin Lüther, de la începutul secolului al XVI-lea,
care grăbeşte hotărârea acestuia de a reforma din temelii biserica catolică,
Cetatea Eternă este vizitată de Carol Quintul, împărat al Sfântului imperiu
roman, trupele de mercenari ale acestuia transformând oraşul într-o ruină
fumegândă (în anul 1527): Vaticanul devine o cazarmă, papa Clement al
VII-lea este închis în castelul San Angelo, iar basilica San Pietro devine
grajd.
Omul renaşterii a primit un adevărat şoc în momentul în care a intrat
în contact cu ideile astronomului Copernic, care în cartea sa „Despre
mişcările de revoluţie ale corpurilor cereşti”, schimbă concepţia geocentrică
despre univers cu cea heliocentrică. EL, nu mai este centrul universului, ci
doar un locuitor al unei planete minuscule care se mişcă într-un spaţiu fără
margini.
Într-o astfel de perioadă, armonia clasică, stabilitatea şi echilibrul
Renaşterii nu erau destul de puternice pentru a rezista. Din toate aceste
controverse teologice, contradicţii sociale, conflicte politice, lupte armate şi
creaţii artistice care afectează Europa în întregul ei, se naşte stilul baroc care
prefigurează epoca modernă 7. Secolul al XVIII-lea, devine o piatră de hotar
în dezvoltarea ideii arheologice. Pe fondul dezvoltării ideilor iluministe şi al
neoclasicismului, atenţia spre valorile antichităţii greco–latine este
reevaluată în operele unor umanişti de felul lui Gibbon şi Winckelmann.
Aceştia credeau în paradisul intelectual şi artistic al Greciei şi Romei antice.
O menţiune specială trebuie făcută în cazul lui Johann Joachim
Winckelmann.
6
7

A. Oţetea, Renaşterea şi reforma, Bucureşti, 1968, p. 359.
W. Fleming, op. cit., vol. II, pp. 40 – 41, 134 – 135.
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Winckelmann (1717–1768) se înscrie în pleiada marilor gânditori
iluminişti din secolul al XVIII-lea: Voltaire, Diderot, Helvetius, Lessing. Se
formează ca personalitate umanistă a epocii, în urma studiilor aprofundate
de teologie şi istorie. Este dominat de două idei care-i vor marca viaţa:
„educaţia şi cunoaşterea”. Dorinţa de a cunoaşte, pe cât posibil TOTUL, a
trezit în studentul destinat de părinţi a deveni preot, impulsul unor studii
cuprinzătoare în domenii variate, istoria, filozofia, fizica, matematica,
lingvistica, medicina.
Cum idealul renascentist al „omului universal”, policunoscător, nu
era foarte departe, întreaga această aplecare spre educaţia ştiinţifică va fi
întregită de o neobişnuit de puternică pasiune pentru artă şi teoria artei. În
plan spiritual este călăuzit de Homer şi Platon. Alături de aceştia, Sofocle,
Euripide, Aristofan, Teocrit şi Pindar, iar mai apoi Aristotel, Heraclit,
Democrit, Epicur şi Herodot completează constelaţia sub care îşi dezvoltă
setea de cunoaştere. Izvoarele gândirii lui Winckelmann nu se reduc la
antichitatea greacă. El nu a rămas insensibil la curentele umaniste ale epocii
sale. Curentele de idei dezvoltate în operele lui Montaigne, Spinoza, Buffon,
Montesquieu, Voltaire, se numără între cărţile care se străduiesc să-i
potolească setea de cunoaştere.
Cu un astfel de orizont cultural nu este de mirare că Winckelmann va
deveni „întemeietorul istoriei artelor plastice”. Istoria artei antice nu mai
este cercetată din punctul de vedere al raportului dintre aceasta şi diferitele
evenimente istorice ale epocii, ci, dintr-o perspectivă specific estetică, aceea
a influenţei artei asupra sensibilităţii umane. Lucrarea fundamentală a lui
Winckelmann este „Istoria artei antice”. El va scrie „Caracteristica
generală şi principală a capodoperelor greceşti e o nobilă simplitate şi o
calmă măreţie, atât în gesturi cât şi în expresie”, cu alte cuvinte
frumuseţea artei greceşti este raportată la o anumită stare sufletească a
artiştilor greci şi nu la chestiuni de tehnică estetică. Goethe şi Hegel au
adoptat fără rezerve teza winckelmanniană, după care, dominantă pentru
întreaga artă greacă este ideea de frumuseţe şi ideea perfecţiunii unice, a
unei perioade unice a artei greceşti, şi a unei arte unice – sculptura.
Winckelmann a creat premizele pentru clasificarea şi periodizarea
istoriei artei, el fiind cel care a formulat conceptul de „stil”. El a înţeles –
mai mult decât predecesorii săi – „secretul” interacţiunilor necesare dintre
viaţa socială şi artă: operele de artă ajută la explicarea întregii epoci istorice,
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în vreme ce cunoaşterea şi cercetarea istorică este, la rândul ei,
indispensabilă explicării şi înţelegerii operelor de artă individuale 8.
Winckelmann moare relativ tânăr (la 51 de ani), răpus de o mână
criminală într-o cameră de hotel din Triest. Era în plină capacitate de creaţie.
Cu toate că multe dintre afirmaţiile lui sunt astăzi reconsiderate, trebuie să
apreciem că idealul estetic şi uman care stă la baza lucrărilor sale face din el
personalitatea care a intuit una din trăsăturile esenţiale ale arheologiei
moderne: coroborarea informaţiilor din textele literare cu vestigiile
antichităţii, în cazul lui statuile pe care le-a avut la dispoziţie. Deşi copiile
romane ale unor statui greceşti i se par originale, este remarcabilă teoria
prototipului etalon al artei greceşti.
Datorită unei cunoaşteri mai amănunţite a trecutului, Winckelmann
şi generaţia sa îndreaptă arheologia clasică (greco– latină) spre zona
cercetării de tip ştiinţific. Săpăturile de la Pompei şi Herculaneum (de după
1738) furnizează material şi imbold pentru autenticitate. Se intră într-o nouă
epocă, dominată de descoperiri extraordinare efectuate în Europa, dar mai
cu seamă – la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului următor
– în Egipt şi Mesopotamia. Revoluţia franceză descătuşează energii
nebănuite. Setea de cunoaştere este alimentată de o istoriografie romantică
care întreţine cultul pentru ruine, pentru contemplarea acestora. Expediţia
lui Napoleon Bonaparte în Egipt, de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, dă un
impuls hotărâtor dezvoltării cercetărilor arheologice. Intrăm într-o perioadă
în care istoria se fundamentează ca ştiinţă, iar arheologia devine un auxiliar
tot mai preţios.
În ceea ce priveşte istoria, în primul său sens, este cunoaşterea
originii şi evoluţiei umanităţii, în particular, a popoarelor şi naţiunilor.
Pentru cunoaşterea trecutului se pune în primul rând o problemă
epistemologică (o problemă de metodă); care sunt metodele care permit o
cunoaştere obiectivă a trecutului şi considerarea istoriei ca ştiinţă? Trebuie
deci definit obiectul istoriei şi metoda sa 9. În timp, istoria şi-a lărgit baza de
investigaţie, de informare, diversificându-şi metodologia de cercetare. În
această categorie a fost inclusă şi arheologia.
Declanşarea în secolul al XIX-lea a săpăturilor arheologice în
numeroase puncte deosebit de atractive, scoaterea la suprafaţă a unor
vestigii de valoare în interpretarea istorică, au impus definitiv arheologia ca
8

V.E.Maşek, J.Joachim Winckelmann – redescoperitorul Greciei antice, în De la
Apollo la Faust, Bucureşti, 1978, pp. 17 – 24.
9
J. Didier, Dicţionar de filozofie (Larousse), Bucureşti, 1998, p.165 (întreaga discuţie pp.
165–167).
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o nouă tehnică de investigaţie a istoriei. Categoriilor de izvoare istorice
tradiţionale, cu care opera istoricul până atunci (de obicei izvoare scrise), li
se adaugă una nouă, cea a urmelor materiale rezultate prin cercetarea
arheologică. Se impune un nou concept, cel de izvor istoric arheologic: tot
ce este produs omenesc, rezultat al activităţii şi vieţii umane, readus la
suprafaţă prin metode arheologice şi care ne poate ajuta la cunoaşterea
realităţilor trecute. Concluziile dobândite prin cercetarea şi interpretarea
acestor categorii de izvoare, conduc de cele mai multe ori, la un grad mai
mare de obiectivitate decât interpretarea izvorului istoric scris. Oricum,
coroborarea datelor oferite de cele două categorii de izvoare istorice (scrise
şi arheologice) este în mod obligatoriu necesară, aşa cum, s-a arătat mai sus,
susţinea Winckelmann.
Cercetarea arheologică a contribuit prin metodele ei specifice şi la
îmbogăţirea numărului surselor istorice scrise, aducând la lumină numeroase
monumente epigrafice, numismatice…
Într-o analiză celebră, Fernand Braudel arată că istoria trebuie
descompusă în planuri etajate, fiind necesară studierea diferitelor tipuri de
„ritmuri istorice”; este vorba despre istoria Terrei, istoria societăţii şi aceea
a indivizilor10. În acest context putem spune că istoria Terrei poate fi
studiată, în primul rând, prin metode geologico–arheologice, iar istoria
societăţilor şi a indivizilor – în perioada de până la apariţia scrisului – doar
prin metodele arheologice. În acest context, viziunea conform căreia
arheologia este o „ancilla historiae” trebuie depăşită, deoarece pentru
perioadele foarte vechi din istoria omenirii arheologia este însăşi istoria.
Arheologia şi-a creat şi perfecţionat în ultimele două secole metode şi
tehnici specifice de investigaţie, astfel încât epocile cele mai vechi sunt
reconstituite exclusiv prin munca arheologilor, aceştia colaborând strâns cu
numeroşi alţi specialişti (epigrafi, numismaţi, istorici ai artei, oameni de
ştiinţă…), cărora le pun la dispoziţie rezultatele săpăturilor lor.
În concluzie putem aprecia că arheologia este o disciplină care
şi-a creat o metodă de cercetare specifică, utilizând, în special din a
doua jumătate a secolului al XX-lea, mijloace moderne de prospecţiune
şi excavaţie, o aparatură şi metodologie complexă de studiu
(determinare, datare…), de conservare şi restaurare a materialului
arheologic descoperit.
10

Ibidem, p. 167.
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Şimandul în perioada medievală (secolele XIII-XVI)
Doru Sinaci
Centrul Cutural Judeţean Arad
Începând cu secolul al XI-lea, încadrarea în sânul creştinătăţii a
teritoriilor din estul Europei s-a făcut când în beneficiul Romei, când în
beneficiul Bizanţului, în funcţie de influenţa pe care o exercitau cele două
structuri de putere la un moment dat. Cea mai solidă entitate statală din
Europa Centrală de la începutul secolului al XI-lea o constituie monarhia
maghiară. Încă din anul 1064 ungurii cuceresc Belgradul, iar sub domniile
lui Ladislau I (1077-1095) şi a nepotului său, Coloman (1095-1116)
expansiunea continuă înspre Slovacia şi Croaţia 1.
Către mijlocul secolului al X-lea, o dată cu progresele sedentarizării,
cu uzarea elementelor războinice din cadrul confederaţiei tribale din Câmpia
Panonică şi cu diminuarea constantă a profiturilor rezultate de pe urma
incursiunilor de jaf, avântul expediţiilor maghiare către Europa Centrală
încep să scadă în intensitate 2. Victoria zdrobitoare a lui Otto cel Mare la
Lechfeld, în apropiere de Augsburg, în anul 955 împotriva hoardelor
maghiare, marchează începutul procesului de sedentarizare a societăţii
maghiare, proces care se va încheia spre sfârşitul secolului al X-lea prin
consolidarea autorităţii regale în detrimentul elementelor tribale şi, evident,
prin adoptarea creştinismului. Primele referinţe legate de zona Şimandului
le găsim în anul 953, când un „Gylas” din Ungaria se creştinează la
Constantinopole şi îl aduce de acolo pe Hierotheos, care va fi instalat ca
episcop al „Tourkiei” (Ungariei) 3. Reşedinţa acestuia este la confluenţa
Mureşului cu Tisa, loc unde s-a descoperit o impresionantă concentrare de
monede de aur emise în timpul domniei împăratului bizantin Constantin al
VII-lea Porfirogenetul. Mai exact, în jurul localităţii Gyula de astăzi, unde sau descoperit biserici care ar putea data din secolul al X-lea: Fövényes,
Cenad, Kis-Zombor. Intrând în legătură cu Bizanţul şi adoptând creştinismul
într-un moment în care celelalte triburi ungare rămăseseră încă păgâne,
instalând în localitatea sa de reşedinţă un scaun episcopal ce îşi propunea săşi extindă autoritatea sa spirituală asupra întregii Ungarii, acest conducător
1

Serge Berstein, Pierre Milza, Istoria Europei, vol II, Ediţia a II-a, Institutul European,
Iaşi, 1998, pp. 205-206.
2
Ioan Aurel Pop, Ioan Bolovan, coord., Istoria României, compendiu, Institutul Cultural
Român, Cluj-Napoca, 2004, p. 151.
3
Idem, apud. Alexandru Madgearu, Continuitate şi discontinuitate culturală la Dunărea de
Jos în secolele VII-VIII, Bucureşti, 1997.
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tribal din regiunea Mureşului inferior dădea curs unor aspiraţii politice care
se aflau în contradicţie cu cele ale urmaşilor lui Arpád.
Cel de-al doilea moment istoric cu referire la zona Şimandului este
perioada ducatului lui Ahtum din preajma anului 1000, când se confirmă
existenţa unei mănăstiri de rit grec, având hramul „Sfântul Ioan
Botezătorul” la curtea acestuia de la Cenad, iar jurisdicţia ducatului său se
întindea de la Criş, până la Dunăre şi Tisa.
În anul 1241, în contextul marii invazii tătaro-mongole, italianul
Rogerius – viitor arhiepiscop de Spalato (Splitul de astăzi) – refugiindu-se
din calea hoardelor asiatice de la Oradea, prin Tămaşda, către Arad şi apoi
la Cenad, descrie activitatea febrilă care se desfăşura pe insula formată de
Crişul Alb şi un braţ al său, în apropiere de Nădab 4. Localnicii efectuau
lucrări masive de fortificare, care au atras atenţia călugărului Rogerius. Sunt
date foarte interesante despre zona Şimandului din primăvara anului 1241 5,
cu atât mai mult, cu cât călugărul Rogerius menţionează instituţia
„balivilor” ca formă de organizare socială şi politică în această zonă,
instituţie care nu putea să fie formată decât de cnezii şi voievozii populaţiei
româneşti locale 6. Rolul conducător în regiune îl deţinea voievodul Geroth –
cel mai probabil conducătorul organizaţiei teritoriale româneşti din
comitatul Aradului – care îşi avea reşedinţa în localitatea cu acelaşi nume,
asimilată astăzi cu localitatea Iermata-Neagră 7. Nu există nici o dovadă a
faptului că voievodul Gerouth ar fi fost dependent de regele Ungariei sau de
veun feudal local. De fapt, cnezii locali s-au bucurat de o libertate deplină
înaintea cuceririi Transilvaniei de către regii unguri 8. Abia spre sfârşitul
secolului al XIII-lea cnezii şi voievozii români decad în starea iobagilor de
rând, devenind simpli locuitori pe pământurile regelui, ale nobililor sau ale
bisericii catolice 9. Unii dintre ei au menirea de a întemeia noi aşezări pe
domeniile feudale şi de a intermedia legăturile dintre noii stăpâni şi ţăranii
4

Sorin Bulboacă, Comitatul Arad în vremea Arpadienilor, în volumul Administraţie
românească arădeană. Studii şi comunicări, vol. IV, Doru Sinaci, Emil Arbonie coord.
„VasileGoldiş” University Press, Arad, 2012, XXXX
5
Hoardele tătaro-mongole ajung la Cenad în jurul datei de 25 aprilie 1241, distrugând
aşezările situate pe ambele maluri ale Mureşului, inclusiv mănăstirile de la Bulci şi
Chelmac. (Vezi Sorin Bulboacă, art. Cit., care face trimitere la Tudor Sălăgean,
Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIII-lea. Afirmarea regimului
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6
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iobagi. Documentele episcopiei romano-catolice din Oradea evidenţiază cât
se poate de clar obligaţiile şi îndatoririle cnezilor. Ei erau aleşi de către
obşte şi funcţionau şase luni pe an, judecau şi executau sentinţele şi aveau
obligaţia de a da episcopiei câte o pătură şi şapte ţundre în fiecare an 10. Tot
călugărul Rogerius ne oferă informaţii despre dominaţia ulterioară a
tătarilor, care cheamă înapoi populaţia fugită din calea invaziei lor şi
organizează ţara în districte de câte o mie de sate, conduse de un han 11. Mai
mult, dispărând şi firava structură administrativ-politică existentă înaintea
invaziei tătare din anul 1241, populaţia românească din Câmpia Aradului
reînvie vechea organizare cnezială şi încearcă să se înţeleagă cu
invadatorii 12. Este vorba despre o perioadă scurtă, deoarece începând cu
anul 1257 regele Béla încearcă să revitalizeze „ducatul” Transilvaniei,
inslalându-l în fruntea acestuia pe moştenitorul tronului, principele Ştefan,
pe atunci în vârstă de doar 18 ani, care va iniţia o serie de reforme politice,
militare şi administrative, care vor contribui la dezvoltarea acestuia 13.
Spre sfârşitul secolului al XIII-lea, la îndemnurile Romei, regii şi
episcopii catolici din Ungaria declanşează o vastă acţiune de persecuţie la
adresa „schismaticilor” ortodocşi, marea majoritate a acestora reprezentândo românii. Încă de la Sinodul de la Buda din anul 1279 se hotătăşte, referitor
la preoţii „schismatici”: „Acestora nu li se dă voie a ţinea cult dumnezeiesc,
a zidi capele sau alte case sfinte, nici credincioşilor de a participa la astfel
de cult divin sau a intra în astfel de capele. În caz de nevoie să se aplice în
contra acestor preoţi puterea „brachială” 14. Tot în acest an, papa Nicolae
al IV-lea obligă, prin jurământ, pe regele ungur Ladislau Cumanul – după
cum jurase înainte şi regele Bela al IV-lea, la 1235 – să-i prindă pe „eretici”
şi să-i alunge din Ungaria şi din ţările supuse lui. Acest lucru,, însă, nu-l va
împiedica pe arhiepiscopul Lodomerius de Esztergom, în anul 1288, să
solicite tuturor stărilor transilvănene să-i retragă sprijinul pe care-l
acordaseră până atunci regelui Ladislau Cumanul, pe motiv că ar avea mai
multe neveste, n-ar fi un bun creştin, ci păgân de-a dreptul. Din acest punct
de vedere, biserica se implica din ce în ce mai mult în ceea ce priveşte
10
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organizarea societăţii, uneori chiar împotriva regalităţii. Este perioada când
elita românească fie trece la religia catolică pentru ca să nu-şi piardă
privilegiile, fie sfârşeşte prin a se maghiariza. Cnezii români nu erau
catolici, ceea ce, treptat şi gradual, devine un motiv cât se poate de serios de
discriminare. Apoi, nu aveau acte de donaţie pentru cnezatele (satele) lor, pe
care le stăpâneau doar în virtutea cutumei. În fine, ei erau de altă etnie şi de
altă limbă decât autorităţile ţării, care dăduseră numele regatului 15.
În studiul său privind istoria românilor de pe teritoriile diecezei
arădene 16, Silviu Dragomir menţionează data de 15 mai 1318, când „regele
Carol Robert îi donează unui om credincios al său mănăstirea veche de
lângă Boroşinău (Dienesmonostor) împreună cu patronatul asupra ei şi cu
satele româneşti şi celelalte (cum villis olachalibus... et aliis), care îi
aparţineau”. Câteva rânduri mai jos, istoricul Silviu Dragomir precizează că
„în anul 1291 e amintită poporaţiunea românească mai spre nord, în valea
Crişului Negru, deci în Bihor...” Acest areal geografic cuprinde, în mod
evident, şi teritoriul comunei Şimand. Tot dinspre regele Carol Robert de
Anjou vine, însă, şi diploma regală din anul 1324, prin care iobagilor li se
interzice plecarea de pe o moşie pe alta fără învoirea nobilului de pământ.
Tot prin acest act se reglementează şi sarcinile iobăgeşti pentru bucătăria
regală, astfel încât fiecare 100 de porţi iobăgeşti trebuie să dea câte o bute
de vin, un bou gras, un porc şi o marcă pentru cumpărarea piperului şi
şofranului 17. De fapt, cucerirea Transilvaniei de către Carol Robert şi
instituirea dominaţiei angevine (1315) avea să însemne o adevărată ocupaţie
militară a acestui teritoriu. Excluşi de la deţinerea oricăror demnităţi
importante, nobilii transilvăneni au fost înlocuiţi cu credincioşi ai regelui
din regiunile de la răsărit de Tisa şi supuşi, alături de ceilalţi locuitori ai
provinciei, unei exploatări abuzive. Această stare de lucruri avea să se
prelungească până la începutul domniei lui Ludovic de Anjou (1342-1382),
care, motivat de aspiraţiile de dominare a teritoriilor extracarpatice, va iniţia
a politică de apropiere faţă de stărille Transilvaniei 18.
În anul 1356 apare o menţiune documentară extrem de valoroasă
pentru localitatea Şimand. Este vorba despre drumurile care brăzdau
Transilvania, făcând legătura între localităţi sau între diferitele centre
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comerciale ale vremii. De la Şimand, la Gurhe 19 este pomenit drumul
obştesc („via publica”) 20, destinat transportului de mărfuri. Tot de acest
drum se leagă şi dezvoltarea Şimandului, de la stadiul de aşezare, sat
(fossatum), până la cea de târg, oraş (oppidum) sau chiar de cetate. Dacă
Mureşul reprezenta principala cale de comunicaţie navală a comitatului
Arad pe care se transporta sarea încă de pe vremea dacilor şi romanilor 21,
principala rută comercială terestră o reprezenta, fără nici un dubiu, marele
drum obştesc („magna via publica”) ce făcea legătura dintre Cenad, prin
Arad, Şimand, cu Oradea. După cum aprecia şi marele nostru istoric Ştefan
Pascu 22, „numeroase târguri din comitatele ardelene, din cele vestice şi din
cele bănăţene îşi datorează dezvoltarea vămii ce se percepea în localităţile
respective: Huedin (Cluj), Reteag (Solnocul Dinăuntru), Episcopia
Bihorului, Săcuieni, Vadul Crişului şi Cheresig (Bihor), Şimand, Covăsânţ
(Arad)” 23. Faptul că în dreptul comitatului Arad sunt reţinute doar două
mari centre terestre în care se percepea vama pentru tranzitul mărfurilor,
printre care şi Şimandul, vine să confirme aserţiunea noastră, conform
căreia această localitate s-a dezvoltat sub aceste auspicii. Mai mult,
suprapunând căile de comunicaţie construite pe vremea romanilor peste
reţeaua medievală din perioada timpurie, constatăm că acestea coincid până
la identitate. Este şi firesc să fie aşa, deoarece este puţin probabil să credem
că astfel de construcţii rutiere de amploare ar fi putut să fie efectuate în
tulburătoarele vremuri ale marilor migraţii. Prin urmare, inclusiv drumul
Cenad (Morisena)-Oradea, sau mai ales acesta, îndeplinea, ca şi astăzi, o
utilitate milenară. Tot legat dde acest drum major, la Şimand dispunem şi de
un argument toponimic: localnicii vorbesc şi astăzi despre el ca despre
„Drumul lui Traian”. Un argument indubitabil că acest drum este acelaşi cu
cel din perioada stăpânirii romane, care făcea legătura firească între cetăţile
şi castrele de pe malurile Mureşului şi cele aşezate pe cele trei Crişuri.
Şimandul mai apare menţionat documentar şi la 1387, ca orăşel, sau la 1397,
când congregaţia comitatensă arădeană îşi ţine şedinţele aici, însă menţiunea
cea mai clară ne parvine dintr-un act din anul 1465, când Şimandul este
atestat ca „oppidum”, adică printre cele zece târguri pomenite în această
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vreme pe tot teritoriul comitatului 24. La acea vreme, „târg” însemna oraş, cu
o dezvoltare economică apreciabilă, cu o organizare administrativă pe
măsură, din care nu lipseau slujbaşii care strângeau dăriile şi vămuiau
transporturile, slujbaşi însoţiţi şi de oştenii necesari pentru a apăra avutul
dijmuit şi pentru a impune respectul cuvenit în faţa străinilor.
O altă menţiune documentară importantă a Şimandului ne parvine
din anul 1469, când este menţionat „Castellum Şimand” 25, ca fiind în
proprietatea familiei Marothy. Adică cetatea, întăritura medievală de la
mijlocul secolului al XV-lea, pe lângă care se dezvolta târgul. Totuşi, dacă
ar fi să considerăm sursele consultate până acum, prima menţiune
documentară a Şimandului este din anul 1290, perioadă în care se afirmă
regimul congregaţional în Transilvania (1288-1291) în timpul domniei
regelui Ladislau al IV-lea. Noua ideologie monarhică – care îşi găseşte
reflectarea în opera istorică a lui Simon de Kéza şi în cunoscutul tratat de
doctrină politică al abatelui Engelbert de Agmond, De regimine principum –
urmărea restabilirea raporturilor directe ale regalităţii cu categoriile
inferioare ale nobilimii şi, în acest fel, eliminarea monopolului instituit de
către marea aristocraţie asupra vieţii politice a statului. Oferind regalităţii
suportul necesar impunerii unui sistem de guvernare centralizat, nobilimea
mijlocie a obţinut, în schimb, beneficii de reprezentare la nivelul
administraţiilor locale sau provinciale 26. Această stare de lucruri se va
perpetua – cu mici antracte şi în diverse forme - până la dispariţia Monarhiei
Austro-Ungare în anul 1918, iar pentru exprimarea politică a naţionalităţilor
nemaghiare va reprezenta un adevărat calvar. Pe fondul impunerii
sistemului congregaţional de administrare a teritoriului, când se efectuează
şi o împărţire a comitatelor, menţionarea documentară a Şimandului din
anul 1290 pare a fi perfect justificată. Cu menţiunea că această atestare
documentară nu înseamnă nicidecum întemeierea Şimandului, ci mai
degrabă constarea existenţei sale. Prin aşezarea sa geografică şi strategică,
pe Marele Drum Obştesc („Magna Via Publica”) care lega Cenadul de
Oradea, Şimandul se dezvoltă, treptat, de la statului de sat, la cel de târg şi
de cetate, controlând această porţiune de drum şi taxând transportul şi
negoţul de produse.
Revenind la menţiunea documentară a cetăţii Şimandului din anul
1469, localnicii povestesc că ruinele acesteia au putut să fie văzute până la
începutul secolului al XX-lea pe colina de lângă biserica cu hramul „Sfântul
24

Ibidem, p.153. Alături de Şimand mai sunt pomenite târgurile de la Nădlac (1457),
Donat-Tornya (1463), astăzi dispărut, Covăsânţ (1466), Căpruţa, Vărădia, Vărşand etc.
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Ibidem, p. 301.
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Ioan Botezătorul”. Probabil că săpăturile arheologice care se vor efectua în
zonă vor scoate la iveală vestigii extrem de importante despre cetatea
Şimandului şi vor lămuri multe lucruri legate de importanţa medievală a
acestei aşezări. În anul 1476 cetatea Şimandului îşi va schimba proprietarul
şi va trece în posesie regală, fiind dăruită – în anul 1482 – lui Ioan Corvin 27.
În această perioadă, Şimandul se află în componenţa domeniului regal
Gyula, aparţinând lui Matia Corvinul 28, fiul lui Iancu de Hunedoara 29. Din
marele domeniu regal Gyula fac parte trei mari târguri: Gyula, Şimand şi
Bèkes. Târgul Şimand avea în componenţa sa, în acea perioadă, un număr
de 15 sate, întregul mare domeniu al Gyulei numărând 83 de sate. În anul
1482, regele Matia Corvinul donează domeniul Gyula fiului său, Ioan
Corvinul. Prin văduva acestuia, domeniul Gyula va ajunge în posesia lui
Gheorghe de Brandenburg, împreună cu marile domenii ale Şoimuşului şi
Hunedoarei 30. Conform istoricului David Prodan 31, citat de profesorul Elena
Crişan, Şimandul era scutit de vama porcilor, în schimb era obligat să dea
cetăţii Gyula un număr de oale, căldări şi alte vase manufacturate în valoare
de 16 florini anual. Iată o informaţie extrem de interesantă, care atestă faptul
că Şimandul din acea vreme dispunea de un număr considerabil de
meşteşugari. Prin urmare, cei din cetatea Gyulei preferau să scutească
întregul târg de vama porcilor, mulţumindu-se doar cu darea în produse
manufacturate. La aceasta se adăuga, conform conscripţei din anul 1561 şi
dijma de grâu, care se ridica la a zecea parte din producţia totală de 20 de
tone, deci 2.000 kg. (Calculele au fost făcute de prof. Elena Crişan).
Începând cu această perioadă, informaţiile documentare despre
Şimand sunt din ce în ce mai multe. Tulburările sociale din prima parte a
secolului al XVI-lea aveau să anticipeze „războiul ţărănesc” condus de către
ardeleanul Gheorghe Doja şi, mai ales, dezastrul de la Mohács din anul
1526. În anul 1507, mercenarii nobilului Laurenţiu Doczy din Zădăreni
pătrund în Şimand, ucid mişeleşte mai mulţi iobagi, răpesc un mare număr
de vite şi devastează târgul. În replică, trei ani mai târziu, când un convoi ce
conţinea inclusiv dijma în porci care se cuvenea lui Laurenţiu Doczy trecea
27
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Românul.
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gimnazial, lucrare metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic I, coordonator
conf. univ. dr. Liviu Maior, Arad, 1980, mss., pp. 46-48.
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pe marele drum obştesc din Şimand, iobagii de aici, împreună cu cei din
Iermata Neagră, Nădab şi Cintei, organizează o ambuscadă şi devastează
transportul care se îndrepta către curtea nobiliară de la Zădăreni 32. Tot în
acel an, 1510, Şimandul este atacat, noaptea, de către oştenii lui Gheorghe
de Brandenburg, care îl cuceresc. O altă informaţie preţioasă, care ne
confirmă faptul că, la acea vreme, Şimandul era o cetate întărită, destul de
greu de cucerit, din moment ce soldaţii mangrafului de Brandenburg preferă
să o atace în toiul nopţii.
În cunoscuta sa lucrare despre Ungaria 33 Nicolaus Olahus (149334
1568) vorbeşte şi despre Şimand. În capitolul al XIX-lea, referindu-se la
resursele naturale ale Ungariei menţionează că „…între râurile Mureş şi
Crişul Alb, în afara Transilvaniei, este un sat care a fost numit după
orăşelul vecin purtând acest nume: Şimand, care are aproape pe toţi
locuitorii şchiopi, orbi, oameni cu picioarele sau braţele sucite sau
însemnaţi de vreo altă diformitate a trupului. Acolo ei nu primesc la ei pe
nimeni sănătos, din care fapt se vede că ei se fălesc mult că atrag privirile
cu trupurile lor pocite. Negreşit este un lucru pe care nu-l suportă natura,
dar se zvoneşte că părinţii fie că îi orbesc pe copiii nou-născuţi sau le
32

*** Aradul, permanenţă în istoria patriei, p.132, apud. Sandor Marki, p. 397.
Nicolaus Olahus, Hungaria sive de originibus gentis, regionis, situ, divisionis, habitu
atque opportunitatibus, Pozson, 1735.
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Nicolaus Olahus s-a născut la Sibiu, la 10 ianuarie 1493, ca fiu al judelui regesc Stoian
(sau Ştefan ?), scoborâtor din viţa domnească a Drăculeştilor şi nepot de soră al lui Iancu de
Hunedoara şi al Varvarei Huszár. La vârsta de 17 ani, tânărul Nicolae ajunge aprod la
curtea regelui Vladislav al II-lea al Ungariei, dar îndrăgind mai mult cărţile şi cultura alege
cariera ecleziastică. La 1552 devine secretar al regelui Ludovic al II-lea şi al reginei Maria
de Habsburg, pe care o ve servi cu multă credinţă şi după dezastrul de la Mohács, însoţindo în pribegie la Augsburg şi la Bruxelles (1530) – capitala Ţărilor de Jos – unde fratele ei,
împăratul Carol Quintul îi încredinţează demnitatea de guvernatoare. Nicolaus Olahus, de
pe poziţia de sfetnic al guvernatoarei Ţărilor de Jos, se întâlneşte cu umanişti de seamă ai
vremii, printre care şi Erasmus din Rotterdam. După încheierea păcii de la Oradea Mare
(1538) între cei doi competitori la tronul Ungariei – Ferdinand I de Habsburg şi Ioan
Zápolya – Nicolaus Olahus se întoarce în Ungaria. Întristat însă de starea jalnică în care se
găseşte ţara, se înapoiază în Ţările de Jos (Belgia). Revine în ţară la cererea lui Ferdinand I
de Habsburg, pentru a deveni consilierul şi sfetnicul acestuia. În anul 1543 este numit
episcop de Zagreb, iar la 7 mai 1553 a fost înaintat la treapta de arhiepiscop de Strigoniu şi
primat al Ungariei. În anul 1558 românul Nicolaus Olahus capără titlul de baron al
Imperiului Habsburgic iar în anul 1562 devine chiar regent al coroanei ungare. Moare la
Pojon (Bratislava) la 14 ianuarie 1568, fiind înmormântat la biserica Sf. Nicolae din
Tyrnau. Vorbea fluent româna, maghiara, germana, latina, greaca şi franceza. Lucrarea
istorico-etnografică intitulată Hungaria, în care vorbeşte despre originea sa românească şi
despre românii din Transilvania, Ţara Românească şi Moldova, o scrie între anii 1536-1537
în limba latină.
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sucesc oasele şi încheieturile mădularelor ca să fie asemenea cu ei datorită
trupului lor pocit. Aceştia chiar de la început pentru ca să se deosebească
de ceilalţi şi prin limbă, aşa cum se deosebesc prin aspectul trupului, şi-au
creau propria lor limbă pe care s-o vorbească între ei şi să nu fie cunoscută
de nimeni dinafară, ci numai de concetăţenii lor, şi pe care ai noştri o
numesc limba orbilor. Ei se bucură de acest privilegiu, ca să fie scutiţi de
celelalte sarcini ce trebuie suportate de ceilalţi unguri şi, ca prin toate
părţile Ungariei, să umble cântând cântece de cerşit ca să-şi facă rost de
hrană şi de câştig pentru ei şi pentru ai lor…” 35. Deşi textul lui Nicolaus
Olahus a fost evitat până acum de către majoritatea istoricilor din cauza
cumplitei descrieri pe care o face satului Şimand, la o citire mai atentă
putem deduce lucruri deosebit de interesante. În primul rând, eminentul
umanist român face o distincţie cât se poate de clară între „orăşelul” Şimand
– în sensul de târg, oppidum- şi „satul” cu acelaşi nume. Satul ologilor şi al
orbilor se găseşte în imediata vecinătate a „oraşului” Şimand, iar locuitorii
acestuia nu sunt definiţi din punct de vedere etnic. Ne aflăm prin anii 15361537, când Nicolaus Olahus scrie „Hungaria” şi descrie Şimandul de atunci.
Conform conscripţiilor vremii, inclusiv cea din anul 1561, Şimandul avea
un număr de 101 porţi iobăgeşti – fiecare dintre acestea însumând
aproximativ patru familii – şi avea arondat un număr de 15 sate. Cele mai
multe dintre aceste sate au devenit, cu timpul, simple « moşii » sau
« ţarini », iar o analiză toponimică actuală ar uşura mult demersul nostru,
dar este foarte probabil ca unul dintre acestea să poarte acelaşi nume cu
tărgul învecinat şi să fi făcut obiectul observaţiilor lui Nicolae Olahus. Mai
rămâne de lămurit problema locuitorilor acestui sat, într-atât de curioşi în
ceea ce priveşte modul lor de existenţă. O ipoteză cât se poate de plauzibilă
ar fi aceea că avem de-a face cu o colonie de ţigani, pripăşită lângă bogatul
târg al Şimandului. Un argument în susţinerea aserţiunii noastre rezidă în
faptul că acest obicei de sluţire voluntară a propriilor copii persistă şi astăzi
printre ţigani, iar scopul maltratării este acelaşi : cerşitul. Nu cunoaştem
cazuri similare printre români, maghiari, germani sau printre evrei, etnii care
populau Şimanul acelor vremi. Tot în sprijinul acestei presupuneri vine şi
informaţia pe care ne-o oferă umanistul Nicolae Olahus, referitoare la limba
acestora, singulară şi neînţeleasă de către ceilalţi. Să nu fi avut de-a face
marele Nicolae Olahus cu ţiganii până la acea dată, încât să nu le cunoască
deprinderile, limba şi, mai ales, înfăţişarea ? Se pare că nu, iar rândurile care
ne-au rămas despre Şimand sunt o confirmare a acestui fapt. Deşi există
35
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numeroase păreri ale specialiştilor în legătură cu data venirii ţiganilor în
Europa, se pare că apariţia lor coincide cu invazia tătarilor din secolul al
XIII-lea 36. Veniţi pe lângă hoarde ca potcovari şi fierari ai tătarilor, ţiganii sau răspândit apoi de-a lungul şi de-a latul continentului păstrând această
pricepere în ceea ce priveşte fierăria măruntă, dar practicând şi alte meserii:
rotărie, lingurărie, cositorit, arămit, aurărie, argintărie. Alţi ţigani erau ursari
sau lăutari. Îndeplineau şi sarcini de călăi pe lângă marii boieri şi demnitari,
chiar şi termenul de „călău-kalo” fiind de origine ţigănească. Furtul şi
tâlhăria sunt şi ele preocupări constante ale unor grupuri de ţigani, „a
mangli”, „a ciordi”, „a şuti” făcând parte din vocabularul activ al etniei.
Ulterior, pe lângă comunităţile locale bine închegate, ţiganii recurg şi la
cerşetorie. Dimitrie Cantemir avea să constate, în sarcina acestei etnii, că
„suprema virtus et differentia specifica furtum et otium” (suprema lor virtute
este furtul şi lenea) 37.
Dincolo de textul umanistului de origine română Nicolae Olahus la
care ne-am referit mai sus, trebuie să încercăm să lămurim şi câteva aspecte
legate de numele localităţii Şimand, deoarece şi în acest caz circulă mai
multe legende. Prima, aflată într-o firească legătură şi ce textul lui Nicolae
Olahus, vine dinspre perioada cuceririi turceşti şi ne îndeamnă să
considerăm numele localităţii ca fiind „cuib de hoţi”, ceea ce în limba turcă
ar însemna, pur şi simplu, „Şimand”. Iar „hoţii” din acest „cuib” s-ar potrivi
de minune şi cu descrierea lui Nicolae Olahus. Numai că – şi acesta ar fi
primul nostru contra-argument – Şimandul apare atestat documentar cu
acest nume cu mult înaintea cuceririi turceşti, care se petrece în ziua de 12
decembrie 1550, când paşa Nadin intră în Şimand şi-l alipeşte, din punct de
vedere administrativ, sangiacului arădean. Cu alte cuvinte apare un interval
istoric major, de cel puţin două secole, între primele atestări documentare
ale Şimandului şi cucerirea turcească. Cât despre „cuibul de hoţi” şi aici
avem rezerve serioase. În primul rând, Şimandul este un târg cât se poate de
serios în epocă, loc unde se încasa vama drumului de către autorităţi, loc
public păzit de către soldaţi, cetate de apărare şi centru comercial cât se
poate de bine reprezentat. Dincolo de toate practicile medievale şi de
legendele care le însoţesc, imaginaţi-vă ce randament comercial ar fi putut
avea un târg despre care se vorbeşte că ar fi bântuit de hoţi şi cu ce încredere
ar fi călcat comercianţii vremii în acest loc. Apoi, seniorii care stăpânit
Şimandul sunt cât se poate de onorabili prezentaţi în paginile istoriei, astfel
36
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încât să putem exclude din start orice pornire tendenţioasă împotriva lor.
Nu-i vedem pe Corvineşti patronând cuiburi de hoţi şi nici pe mangraful
Gheorghe de Brandenburg. Dimpotrivă, rostul lor era tocmai acela de a
asigura ordinea şi de a impune legea în teritoriile pe care le primeau ca
donaţie de la rege. În schimb, dacă excludem din start orice amestec turcesc
în „botezarea” Şimandului, nu acelaşi lucru îl putem spune despre aportul
celorlalte popoare de origine turanică. Nu doar maghiarii, ci şi cumanii sau
pecenegii erau de origine turanică şi vorbeau un dialect asiatic. Nicolae
Iorga, marele nostru istoric, vorbeşte despre aşezarea pecenegilor în
Transilvania, în mijlocul românilor, cu mult înaintea venirii saşilor şi
maghiarilor în regiune, ceea ce explică foarte clar prezenţa unor nume vechi,
turcice, în onomastica românească din Transilvania, sau în onomastica elitei
feudale româneşti din zona subcarpatică a Munteniei. Cumanii, tot de
origine turanică, sunt o prezenţă activă în zona pe care o cercetăm.
Colonizările cumane în Regatul Arpadian, iniţiate încă din timpul domniei
lui Ştefan al II-lea (1116-1131) au atins o amploare deosebită către mijlocul
veacului al XIII-lea, când grupuri masive ale acestora au fost instalate la
confluenţa Mureşului cu Tisa 38. Lingviştii au demonstrat deja că „ciupagul”
bănăţean este de origine cumană, la fel ca şi termenul de „cioban”. Prin
urmare, Şimandul, la fel ca şi Zimandul sau Inandul, deşi au origine
turanică, nu pot fi puse pe seama turcilor şi cu atât mai puţin unei traduceri
cât de cât libere. Hoţii, oricât de haini sau de malformaţi or fi fost, niciodată
nu-şi fac aşezarea în crucea Drumului lui Traian, după cum nu-şi fac târg şi
nici cetate lângă principala cale comercială a comitatului. Or fi fost jafuri
sau reglări de conturi între diferitele partide nobiliare ale vremii, cum s-a
întâmplat cu nobilul Doczy din Zădăreni la 1507 şi la 1510, dar niciodată
fenomenul nu a fost propriu unei aşezări de la drumul mare. Dimpotrivă,
putem afirma că Şimandul apăra drumul comercial, îl vămuia cât se poate de
oficial, dar nu contribuia niciodată la jefuirea negustorilor.
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Familiile Crăciun-Karátson-Caracioni din Luna de Sus
(Cluj) şi din părţile Aradului (secolele XIV-XIX).
O cercetare preliminară
Dan Demşea
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Cercetarea registrelor de stare civilă ale parohiilor greco-ortodoxe
române din Pecica, Secusigiu, Felnac, Dorgoş, Covăsânţ, Iosăşel şi Arad nea rezervat surpriza de a depista o serie de date privind imensul arbore
genealogic al descendenţilor familiei nobiliare „Karátsony de Szász-Lona”
(comună care poartă numele Luna de Sus, fiind identificată geografic
conform informaţiei recent găsită de noi la Bibl. Centr. Univ. din Cluj în
Conscripţia fiscală a Transilvaniei din anul 1750, Descrierea localităţilor
conscrise, [Bucureşti], 2009, 2489 p., plus hărţile din anexe. Hărţile
plasează satul Luna de Sus – cea care ne interesează pe noi – la SVV de
Cluj, în amonte, pe Someş, în apropiere de domeniul fortificat al Gilăului
[aflat în posesia familiei Bánffy]; datele publicate au caracter economic;
lipsesc, din păcate etniile şi originea lor din tabelul reprodus în partea 1-a a
vol. I, pagina 446-447; poate că originalul aflat în A.G. /Arhiva
Guberniumului transilvănean/, F 50, Téka 30.V.1. Mf. 26489, cuprins în
conscripţia cercului Gilău, ar cuprinde, în plus nume de persoane.
Cele mai numeroase familii purtând numele Caracioni s-au dovedit a
fi existat în marea comună din secolul al XIX-lea, numită „Pecica Română”,
iar în grafie maghiară „Ó-Pétska” [adică Pecica Veche] sau „Racz-Pécska”
[adică Pecica Rasciană, denumire din vremea regimentelor ilirice de la
graniţa cu imperiul otoman, pe linia Mureşului]. Urmaşii de astăzi ai
Caracioneştilor cunosc faptul că un strămoş de-al lor (probabil din generaţia
a cincea de nemeşi cavaleri) ar fi plecat din Ardeal (probabil din satul Luna
sau, mai degrabă, din satul Feniş (cu multă probabilitate Szász-Fényes, pe
domeniul omonim, situat pe teritoriul actual al judeţului Cluj 1). Unul dintre
Caracioneşti a simţit că nu mai putea suporta vexaţiunile „domnului de
pământ” de la Gilău. Se pare că administratorul [işpanul domenial] Márgai,
instalat acolo începând din anul 1776, sau mai degrabă antecesorul acestuia
l-a obligat pe micul nobil român să presteze robota precum aveau obligaţia
iobagii domeniali. Noi presupunem că fratele lui Gabriel, (fără a fi pomenit
nominal în relatarea descendentului arădean, din anul 1943), a plecat în
1

Vezi Izvoarele răscoalei lui Horea, Seria B, Izvoare narative, vol. I, 1773-1785,
Bucureşti, 1983, (Indici).
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„Ţara Ungariei” [traducerea literală din limba maghiară] şi s-a stabilit fie în
comuna Felnac, în comitatul Timiş, fie în comuna Pecica, situată în
comitatul Aradului 2. Dar să încercăm să amănunţim informaţia primită pe
cale orală. Fratele lui Gabriel (notat de noi cu X) 3, nu venise cu diploma
originală deoarece fratele său Gabriel nu a mai primit-o înapoi de la curtea
domenială de la Gilău a moşierului Bánffy Dénes II.
Trebuie să menţionăm contextul motivaţional al celor care se hotărau
să-şi „ia lumea în cap” pentru a emigra în altă ţară. Cel dintâi factor –
semnalat în cartea apărută sub tipar în ianuarie 1989 a academicianului
clujean David Prodan – îl constituia „munca servilă” 4 pe domeniul nobiliar
din Marele Principat al Transilvaniei, muncă din ce în ce mai greu de
suportat de către iobagi. Fuga sau emigrarea acestora din urmă a dus la
scăderea dramatică a braţelor de muncă, având drept consecinţă, printre
altele, încercarea aservirii unei părţi a numeroşilor nobili inferiori. David
Prodan ori nu-şi permitea să atace acest subiect ori nu avea suficient de
multe cazuri semnalate în acest sens. Probabil nu a găsit petiţii mic-nobiliare
precum a fost cazul cu imensul număr al celor iobăgeşti. Închidem această
digresiune nu înainte de a remarca revelaţia pe care credem că au avut-o
Caracioneştii sosiţi la Mureşul Inferior, în câmpie, realizând că aici exista
într-o relativ mare măsură munca liberă – subl. ns. – orientată spre
producerea de marfă 5, evident destinată vânzării ei pe piaţa liberă. Ori
dincolo, în principatul ardelean, domeniul nobiliar, fatalmente, nu era
orientat spre producţia de marfă, cum afirma David Prodan.
Noi ne propunem să lămurim care dintre Caracioneştii celei de-a
şasea generaţie 6 de purtători ai titlului de cavaleri a obţinut recunoaşterea
2

Informaţie primită în anul 2006 din partea domnului Constantin Caracioni (Arad),
informaţie despre care presupunem că o primise din partea unei rude apropiate, poate chiar
persoana furnizoare pentru articolul scris de către istoricul arădean Gheorghe Ciuhandu în
două numere ale ziarului “Tribuna Română” din Arad, în cursului lunii noiembrie 1943.
3
Deocamdată nu putem decât să facem presupunerea că fiul Teodor, al fratelui lui Gabriel
(notat cu X) s-a stabilit la Mureşul Inferior. Ne bazăm pe identificarea unui „Teodor
Krăciun” în comuna germană de colonişti, Saderlak (azi Zădăreni), menţionat în calitate de
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călugări greco-neuniţi, situată într-o insulă a râului Mureş). Cf. DJANA, Col. Stare civilă,
Felnac, reg. Nr. 5/1806-1815, f. 93, poz. 589, 2 ianuarie 1812.
4
David Prodan, Problema iobăgiei în Transilvania, 1700-1848, Bucureşti, 1989, p. 364
(capitolul Epilog).
5
Mi-amintesc cum profesorul Kovach Géza ne amintea acest lucru la muzeu, cu o oarecare
insistenţă.
6
Socotind succesiunea generaţiilor la un interval de 30 de ani.
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nobilităţii familiei sale, primind în anul 1823 un transsumpt care a fost
legalizat în arhiva Conventului de la Cluj-Mănăştur, după ce, în prealabil a
fost eliberat în ziua de 5 mai 1823 în oraşul liber regesc Cluj. Conţinutul
actului respectiv, examinat de noi recent, îi nominalizează pe cei trei fraţi
(Cristofor, Volfgang [Lupu, recte Farcaş] şi Lazăr) alături de verişorul lor
Ioan (fiul lui Gabriel recte Gavrilă). Aceştia nu mai locuiau în Luna de Sus
ci, probabil, în satul Fenişul Săsesc (pe teritoriul jurisdicţional al comitatului
Solnocul Interior, înglobat ulterior în judeţul Cluj). În locul lor se pare că au
fost aduşi colonişti reformaţi 7.
Despre prezenţa saşilor în cursul secolului al XVIII-lea în în amonte
de Cluj, de-alungul Someşului nu se mai ştia. Există însă menţiuni
insuficient documentate ale colonizării saşilor aici în cursul secolelor al XIIlea şi al XIII-lea 8.
Nu ar fi exclus ca o altă ramură a acestora să fi locuit în satul Feneş,
situat pe teritoriul actualului judeţ Alba, mai precis în jurisdicţia teritorială a
domeniului inferior minier de odinioară al Zlatnei, în cuprinsul comitatului
Albei Inferioare 9. Era un moment dificil pentru cei aserviţi sau pe cale de
aservire. Mulţi au emigrat atât în Moldova cât şi înspre Ungaria sau Banat.
Această copie tardivă, policromă, numită în textul latin „Transumpt”
fusese eliberată –spune documentul – „sub sigiliul nostru conventual/…/în
ziua a 23-a a lunii Mai, întâmplată în Anul Domnului 1823. Deşi urma
locului sigiliului de ceară este vizibil la mijlocul părţii inferioare a acestei
diplome, impresia sigilară pare pierdută definitiv. În schimb, cele două
rânduri scrise în cerneală neagră aduc următoarea lămurire: „Lect/urat/a.
coll/ationata/. et extrad/ata/ per Carolum Ivuly/[arabescuri sinusoidale]/.
Canonicum A/lba/Carolinensem et Archivi Conventus B./eatae/ M/ariae ?/
de Kolos=Monostra Conservatorem Capitulare/m/” 10.

7

În satul Luna de Sus reformaţii (de regulă de expresie maghiară) au apărut în primele
registre matricole existente începând din anul 1770; Cf. Serviciul Judeţean al Arhivelor
Naţionale Cluj, Fondul matricolelor de stare civilă, satul Luna de Sus (Szászlona),
reformaţi, registrele nr. 145/5, botezaţi, cununaţi şi morţi, anii 1770-1858.
8
Vezi în Thomas Nägler, Aşezarea saşilor în Transilvania, ed. a doua, Bucureşti, 1992, p.
128, 170 şi planşa XIX.
9
Izvoarele răscoalei lui Horea, Seria A, Diplomataria, vol. III, Premisele răscoalei (17731784), Bucureşti, 1982, p. 510 şi 528.
10
Copia reprografică color ne-a fost pusă la dipoziţie prin bunăvoinţa domnului Vasile
Caracioni din Arad în cursul anului 2008. Textul ei incomplet este reprodus la sfîrşitul
lucrării noastre, cu completările pe care le-am putut opera acolo unde am constatat lipsurile
sau rosăturile hârtiei, care a fost lipită ulterior pe pânză. Aceste completări sunt inserate
între paranteze drepte, urmărind să uşureze lectura acesteia. Având la dispoziţie o copie
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Plecând de la aspectul genealogic cuprins în transsumpt, ar trebui să
identificăm în arhivele Principatului transilvan, fie în documentele pregătite
pentru tipărire sau publicate în seria C. Transilvania din cadrul colecţiei
Documente privind istoria României, prezenţa familiilor Crăciun (în sec.
XIV) şi Caracioni-Karátsony (în sec. XVII). Avem un astfel de exemplu de
patronimic între cei 202 petiţionari din comunitatea Zlatnei, pe un anume
„Paul Kretsun” 11.
Istoria acestor familii nobiliare este, de-altfel, mai veche de secolul
al XVII-lea. Ea merge înapoi până în secolul al XIII-lea. Avem la îndemână
un exemplu în acest sens. Pe valea Lonei, afluent al Someşului Mic, în
vechiul comitat al Dăbâcii, satul Chidea era menţionat „în anii 1332 şi 1347
că se afla în posesia descendenţilor nobilului Crăciun (Karachun, filie
Karachini de Kyde)” 12. Fie-ne îngăduită o mică paranteză cu caracter
interpretativ: transcripţia latină, întocmită călugării notari (de rit latin), s-a
făcut după dicteul oral al voievodului transilvan a cărui limbă de tip turanic
nu putea pronunţa numele Crăciun decât Karaciun, recte Karachun, pe
documentele secolului al XIV-lea. Fapt valabil, în continuare, în secolele
următoare sub principii calvini ai Transilvaniei. În paranteză fie spus, e
posibil ca explicaţia pe care am primit-o din partea unui membru vîrstnic al
familiei Caracioni – aceea a traducerii acestui patronimic în limba română
ca fiind „drac negru” 13.
Ceva mai târziu, peste vreo 250 de ani, satul Chidea, împreună cu
alte trei sate româneşti (Badoc, Dârja şi Lujerdiu) au constituit domeniul
Lona, acesta din urmă fiind donat de către principele Transilvaniei,
Sigismund Báthory, în iarna anilor 1595-1596, domnitorului Ţării
Româneşti, Mihai Viteazul, în urma confiscării averii, „cu doi ani mai
devreme”, de la «infidelul» Alexandru Kendi 14.
Familiile Crăciun se răspândiseră într-o zona largă în teritoriul
voievodatului şi, apoi, al principatului ardelean, dând – cum era firesc în
faptul „roirii” grupurilor familiale medievale – naştere unor aşezări săteşti
noi al căror nume purta amprenta familială provenientă (a se vedea
Crăciunelul de Jos, Crăciuneşti, Crăciunel şi Crăciunelul de Sus, existente în
reprografică a unei alte diplome de secol XVII am mai putut aduce câteva completări, fără
însă a ajunge la capăt cu ele.
11
Izvoarele răscoalei lui Horea, Seria A, Diplomataria, vol. I, Premisele răscoalei (17731784), Bucureşti, 1982, p. 413.
12
Nicolae Edroiu, Michael the Brave’s Possessions in Transylvania, în „Transylvanian
Review”, vol. II, No. 3, Winter, 1993, Cluj-Napoca, p. 104.
13
Informaţie primită din partea domnului Constantin Caracioni în anul 2006.
14
Nicolae Edroiu, op. cit., p.101.
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conscripţia austriacă a anului 1750 pentru principatul Transilvaniei, sate
situate în zona dintre Cluj şi Alba Iulia).
Credem că a existat posibilitatea supravieţuirii în acest răstimp nu
numai a numelui de iobag Crăciun ci şi a numelui mic-nobiliar Crăciun în
Ardealul devenit între timp principat vasal Imperiului otoman (1551-1556).
Documentele arhivistice ar putea proba această posibilitate. Trebuie să
ţinem seama de „contextul pluralismului politico-statal” 15 şi, implicit, de
relativa stabilitate teritorială a micilor posesori de feude în climatul politic
de lungă durată, dorit şi menţinut de către principii protestanţi care s-au
succedat pe tronul Transilvaniei. Aceştia din urmă, cu mici excepţii erau
interesaţi să menţină autonomia principatului transilvănean prin permanenta
reînnodare a relaţiei de subordonare faţă de puterea suzerană reprezentată de
Poarta Otomană până în momentul războiului dus de Sfântul Imperiu
Romano-German de Naţiune Germană împotriva Imperiului Otoman.
Identificarea altor familii existente pe teritoriul Principatului calvin
al Transilvaniei, purtând acelaşi patronim, cu mici variaţiuni de terminaţie a
constituit obiectul unor cercetări genealogice anterioare. Urmele acestor
cercetări, care au fost lăsate în oraşul Cluj, sunt databile după părerea
noastră în jurul anului 1900, ţinând seama de grafia, cernelurile şi suportul
de hârtie folosite.
Aici ar fi momentul potrivit să menţionăm succint noile date
obţinute în urma consultării Colecţiei genealogice Sarkantyus Gyulai,
păstrată în arhivele din Cluj-Napoca, colecţie care dă descendenţii,
bibliografia şi înălţările în rang:
Fondul Colecţia genealogică Sarkantyus-Gyulai; fişe A4; la litera
K, de la p. 374-378 am găsit o serie de Karácson(y)(i) (al căror patronimic
nu este întotdeauna corect transcris de către creatorul Colecţiei; conspectele
sale, manuscrise în tuş negru, intercalate de capitole-rubrici faţetă
ştampilografice pentru fiecare familie figurate cu cursive, pot fi datate între
1899-1918; pentru copulă foloseşte latinescul „de”):
f. 374: Karácsonyi de Csik-Mádéfalva [originari din Ciuc şi TgMureş];
f. 375: Karácson (bethleni) în regiunea Făgăraşului; diplomă de la
Viena în 1703;
f. 376: Karácsonyi de Magyaros; donaţie a lui Sigismund Báthory în
1591, cu o curie la Dobofalva şi altele pe terenurile sale iobăgeşti;
f. 377: Karácson de Telekfalva („Udvarhelynéki”), familie
secuiască; Cf. Pálmay, I, 117.
15

Ibidem, p. 97.
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f. 378: Karácsonyi de Szász-Lona et Péterlaka [a se observa
adaosul lui „i” după y deşi nu apare nici în textul din 1680 şi nici în
transsumptul de diplomă, emis în 1823];
„Nemes levél (czimeres-) kelt.... 1680.V.20 Apaffi Mihálytól
K. György részére. /orsz[ágos] l/evél/t/ár, 1680. Prot. Petr. Rákosi: 173 és E.
f.: 7928 ex 1797, 8727 ex 1804 – Tag. Sub Karácsony – [vezi] Puscariu II
sub ...K... - ; Mike S. - ; Czimer: Lásd Mike S. Coll. A 2: 675 sub K. de ...;
Leszármazás: [după] Mike S/ándor/ după cum urmează, pe
patru generaţii, începând cu anul 1680:
A.[a se consulta cutia-fişier care cuprinde o schemă genealogică, ,
unde este vorba de un prim György, pare-se contemporan cu celălalt
György de la poziţia B infra].
Irodalom: [Creatorul colecţiei de faţă dă în continuare sursele
folosite pentru această familie] „A Kir. Tábl/a/. 1839.VII.1. 8122/1839 sz.
alatt a producens Karácsoni Balázst törvényes nemes embernek itélte
Köblös Z. Prod. perek 8422/1839.
B. [Un alt prim György, (pe semne) are descendent pe Ilia, acesta
din urmă – pe György iar acesta – pe Todor şi Cyrill;
Irodalom: [creatorul colecţiei redă sursele] „Nr. 8727 ex
1804 – Cttu. Albae Infer. 1804.IX.24; Köblös Z., Prod. Perek: 8727/1804”].
Ceea ce înseamnă căutarea în arhiva comitatului Alba a acestui act
procesual. Pe acest Köblös nu l-am găsit la cataloagele de bibliotecă ale
celor trei instituţii cercetate. S-ar putea să se afle la „Catalogul Vechi” al
Bibl. Centr. Univ. Cluj sau la colecţia de manuscrise de la etajul III,
momentan inaccesibil (adică în decembrie 2010).
În noul context, al ultimelor mari confruntări între puterile creştine şi
imperiul otoman (al Semilunii), bătrânul principe ardelean Apaffy Mihály a
căutat să atragă de partea sa o serie de mici nobili şi iobagi români, mult mai
numeroşi decât iobagii de rit reformat din teritoriile comitatelor cât şi din
cele ale scaunelor săseşti, reînnoind (probabil) diplomele vechi sau acordând
diplome noi.
Pe la mijlocul secolului al XVIII-lea regimul austriac a întocmit o
conscripţie (datată 1750). Descrierea satului Luna de Sus – existent pe
teritoriul comitatului nobiliar al Clujului Superior ( Felső Kolos megye) –
aparţinător de domeniul Gilăului, preciza caracterul geografic al acestei
aşezări în felul următor: sat de munte, cu pământ steril, recte păşune (o
treime din total, considerată drept insuficientă) în zona montană dar cu
pământ fertil în zona sa de şes, recte arător şi fânaţă (două treimi), unde
terenul era inundabil [datorită Someşului]. Fâneţele erau tăiate anual cu
excepţia inundărilor. Aratul se făcea cu patru sau şase boi de jug. Pământul
45

era semănat cu grâu de toamnă şi de primăvară. Pădurile erau insuficiente:
crânguri, mărăcinişuri, tufărişuri din care erau luate lemne pentru foc,
construcţii, pari, lemne pentru reparaţii de drumuri. Pe semne că pădurea
aparţinea de alodiul moşierului [fiind în proprietatea sa exclusivă].
Locul era favorabil pentru comerţ şi alte surse de venituri (la pagina
1175 apare menţiunea olarilor de aici, care îşi vând produsele în satele din
zonă). Centre comerciale proxime, relativ mici, se aflau la Batoş, Bistriţa şi
Reghin. Centrul comercial mai mare îl constituia oraşul Cluj, aflat la două
ore de drum. Târgul de acolo era săptămânal fără a mai socoti târgurile sale
generale.
Sărim două veacuri înainte pentru a revela un aspect comparativ. În
cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea existau în Ardeal trei familii
nobiliare Caracioni [recte Karátson, Karátsony], fiecare având un predicat
distinct 16. Ei nu constituie obiectul cercetării noastre deoarece nu era vorba
de cei cu predicatul nobiliar „de Szasz-Lona”, a căror viţă părea că s-a stins
la un moment dat în Ardeal.
Cei pe care încercăm să-i identificăm, purtătorii predicatului „Szász
Lona”, îi erau cunoscuţi din anul 1862 lui Ioan cavaler de Puşcariu ca fiind
trăitori la Pecica. Pe ceilalţi, răspândiţi la sud de râul Mureş, la Lipova,
Felnac, Secusigiu şi Covăsânţ (anume, pe descendenţii avocatului Dimitrie),
în podgoria Aradului şi în restul fostului comitat al Aradului, nu credem că
autorul Datelor istorice/…/ apucase să-i cunoască. Informaţiile scrise pe
care acest autor le primise în anul menţionat mai sus, din partea preoţimii şi
a altor intelectuali, nu erau complete. Noi am considerat că avem nevoie să
adâncim cercetarea perioadei 1770-1823 iar apoi 1750-1770 şi 1823-1830.
O parte dintre purtătorii predicatului „de Szasz-Lona” – trăitori la
sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui de-al XIX-lea la Mureşul
inferior – erau Toma, fiul său Gavrilă (Gabriel[I]) şi fiul acestuia din urmă,
Ioan. Descrierea „armurii nobilitare” a acestei familii a făcut-o în anul 1943
istoricul arădean Gheorghe Ciuhandu, inspirându-se – după face el însuşi
menţiunea – din cartea lui Ioan Cavaler de Puşcariu 17, al cărei material
fusese cules prin preoţi şi învăţători în anul 1862: „Un bărbat îmbrăcat în fer
stă pe un munte verde, în mâna dreaptă ţinând în sabie un cap de turc. Iar în
stânga ţine un leu care vrea capul de turc” 18. Această stemă este aidoma
16

Ioan Cav/aler/ de Puşcariu, Date istorice privitorie la familiele nobile române, Sibiu, vol.
II, p. 174. Apud Dr. Gheorghe Ciuhandu, Cum se luau odinioară drepturile nobilitare de la
Români ? Cazul familiei „Karátsony”, în „Tribuna Română”, Arad, anul I, 1943,
noiembrie, nr. 62, p. 2.
17
Ioan Cav/aler/ de Puşcariu, op. cit., vol. I, p. 42 şi vol. II, p. 174.
18
Ibidem.
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celei pictată în colţul superior stâng al transsumptului din anul 1823. Dealtfel, rolul transsumptului era acela de a conţine, printre altele,
reproducerea diplomei emisă în anul 1680 sub domnia principelui
Transilvaniei Mihai Apaffy. Transsumptul adeverit la conventul de la ClujMănăştur în anul 1823 relevă prima generaţie de cavaleri cu acest predicat,
anume pe cea din anul 1680. Ea se arată a fi mult mai veche decât numele
de persoane care i-au fost puse la dispoziţie istoricului arădan, clericul
cărturar dr. Gheorghe Ciuhandu. Acest fapt ne face să presupunem că el,
într-adevăr, nu apucase să vadă transsumptul respectiv ci doar nişte
însemnări vechi, puse la dispoziţie de către familia Caracioni în cursul anilor
1942-1943.
Cu mult timp înainte de momentul obţinerii transsumptului,
Caracioneştii, preocupaţi în privinţa recunoaşterii ascendenţei lor nobiliare
se deplasaseră (mai bine spus, se refugiaseră) în Ţara Ungariei. „Referatul
preşedintelui Guvernului Transilvaniei, generalul de origine irlandeză, O΄
Donell, din 9 august 1769, arată că emigrările [iobagilor şi ale micii
nobilimi româneşti – subl ns.] au luat mult mai mari proporţii decât
bănuieşte Curtea” 19. În cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea
(aproximativ între 1750-1770), cei care emigraseră sperau pe bună dreptate
să beneficieze de un climat economic avansat în raport cu principatul
ardelean.
Presiunile Vienei pentru a demara implementarea reglementărilor
urbariale în Marele Principat al Transilvaniei se ciocneau de zidul nobilimii
domeniale (nobilime mare şi mijlocie). Această nobilime de tip domenial
medieval, controlând conducerea comitatelor şi dieta transilvană, a „sabotat”
decenii la rând rescriptele imperiale şi a reuşit să amâne reformele
economice până în vara anului 1848. Cazul familiei Caracioni nu era unul
singular. Nu vom da decât exemplul familiei cu predicatul „de Teiuş” [în
diploma lor era scris genitivul maghiar „Tövisi”].
Iniţial, unul dintre purtătorii titlului de cavaler – din cea de-a cincea
generaţie – Gabriel[1], fiul lui Toma, intrase în conflict cu „domnul de
pământ” din satul românesc Luna 20, Bánffi Dénes II, tatăl guvernatorului
Marelui Principat al Transilvaniei, Gheorghe Bánffy. Vrând să-l reducă la
starea de iobag pe Gabriel, l-a chemat pe acesta din urmă la curia sa de la
Gilău (situată în comitatul Cojocnei) şi i-a „reţinut” cu această ocazie
19

David Prodan, Problema iobăgiei în Transilvania, 1700-1848, Bucureşti, 1989, p. 45; Cf.
Jenő Berlász, Az erdélyi urbérrendezés problémai (1770-1780, în „Századok”), LXXV
(1941), p. 248-249.
20
Dr. Gheorghe Ciuhandu, Cum se luau odinioară drepturile nobilitare de la Români ?
Cazul familiei „Karátsony”, în „Tribuna Română”, Arad, anul I, 1943, nr. 62, p. 2.
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„hârtiile de nobilitate”. Apoi a exercitat tot felul de presiuni „asupra familiei
de nobil, românească – după cum se exprima istoricul Gheorghe Ciuhandu
în anul 1943 – pentru a o supune la robotele” 21 şi obligaţiile obişnuite
prestate de către iobagi. „Ioan Karátson, fiul lui Gavrilă, /şi-/a luat lumea-n
cap şi s-a aşezat în cele din urmă într-un sat din acelaşi comitat, în Feniş
(Szász-Fenes, astăzi Floreşti, în proximitatea Gilăului), pe o vatră colonicală
sau iobăgească, făcând acolo serviciu de iobag. În sat, însă, nu i se zicea pe
numele familiar de «Karátson», ci „Nemeş Ianoş”: Ioan cel nobil ! El trăia
încă la 1828”, anul în care Teodor, ruda sa îndepărtată, cu acelaşi predicat
nobiliar, locuitor al comunei Felnac, în comitatul Timiş, pe teritoriul
regatului ungar, obţinuse din partea împăratului Austriei, Francisc I, o
anchetă în cauza „recâştigării drepturilor nobilitare”, anchetă care „s-a ţinut
în Luna, în anul 1828” 22. Ceea ce ar însemna că cei din ramura de la
Mureşul inferior păstraseră legătura cu cei din ramura rămasă în Ardeal. Ar
mai rămânea de verificat dacă Vasilie Caracioni, protopopul greco-neunit al
Lipovei (pe teritoriul comitatului Timiş) se deplasase în persoană la locul
anchetei (la Gilău în anul 1828) cât şi la Dej în anul 1830 pentru a obţine
Scrisoarea de adeverire a nobilităţii.
Nu ştim exact cine şi când s-a aşezat pe valea Mureşului inferior în
părţile arădano-banatice. Probabil unul dintre fiii lui Toma, (al cărui nume
deocamdată, nu-l cunoaştem). Aşa cum am văzut, Gabriel, singurul cu nume
cunoscut dintre fiii lui Toma, rămăsese în Ardeal, dacă luăm de bună
informaţia primită de către Gheorghe Ciuhandu. După cum am presupus mai
sus cu câteva rânduri, pe unul dintre fiii săi l-am notat cu X. Acesta trebuie
să fi fost tatăl lui Teodor 23,cel menţionat de noi mai sus. Ca atare, ar fi
posibil ca acest tată al lui Teodor (X) să se fi mutat la Mureşul inferior
înainte de anul 1800, pe când era adult. Stabilit finalmente la Felnac sau/şi
la Pecica, ştiind să scrie şi să citească, a conceput şi a scris, probabil
împreună cu preotul Grigorie (0) din Pecica 24 – tatăl preotului din Pecica şi
viitorul protopop Vasilie (1) Caracioni al Lipovei – petiţia către împăratul
Francisc I, reuşind să obţină aprobare pentru demararea anchetei în Ardeal şi
judecarea dosarului în părţile „ungurene”, mai precis la nivelul autorităţilor
21

Ibidem.
Ibidem. Pentru detaliile legate de componenţa Scaunului de judecată, a se vedea op. cit.
loc. cit., p. 2-3.
23
Spre deosebire de Gh. Ciuhandu (op. cit., nr. 63, p. 2.), noi credem că nu „Teodor
Karátson ex. Szász-Lona” venise din Luna pe valea Mureşului inferior ci, mai degrabă,
tatăl său. Identificarea sa este în curs de cercetare.
24
SJANA, Col. Stare civilă, Pecica, botezaţi, reg. nr. 9, p.4, unde apare în calitate de preot
botezător în 29 febr. 1792 sub numele de Vasilie Kraciunovici.
22
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comitatului Timiş, de care aparţineau comuna Felnac cât şi oraşul Lipova.
Pentru acest demers, tatăl lui Teodor (X) din Felnac ar fi trebuit să facă o
serie de deplasări, probabil chiar la Viena, nu numai la Buda şi Cluj.
Nici fiul lui Grigorie, parohul Vasilie (1) din Pecica 25 (cel devenit
ulterior protopop al Lipovei) nu a fost scutit de necesarele demersuri pentru
confirmarea nobilităţii sale. În sprijinul acestei afirmaţii am putea aduce la
iveală, în traducere românească, rodul cercetării autorului Lendvai Miklos,
împreună cu comentariile noastre între paranteze drepte: „Vasile Karacioni,
protopopul greco-răsăritean al Lipovei, era confirmat de către
Adunarea generală a comitatului Timiş în 16 mai 1831.
În ziua de 24 august [(„boldogasszony hava”)] 1831 [el] şi-a
adeverit /nobilitatea/ cu o scrisoare doveditoare, prezentată [conducerii]
comitatului Arad. [Este posibil ca autorităţile comitatului Arad să se fi
autosesizat în privinţa nerespectării formalităţilor greoaie privind
recunoaşterea nobilităţii emisă în Ţara Ardealului şi cerută apoi să fie
recunoscută, de-asemenea, în Ţara Ungariei. Cazurile de acest fel au fost
numeroase – n.n.].
În anul 1834, vicecomitele Aradului a scris comitatului Timiş [în
cazul acesta trebuie consultate Registrele conducerii comitatului Arad pe
anii 1831-1833, dar mai ales pe anul 1834 – n.n.], că Guberniul Ardealului
[cu sediul în Cluj], [acţionând] conform Ordinaţiunii Consiliului
Locotenenţial, înregistrată sub nr. 5566/1834, a declarat nulă [sic !] 26
scrisoarea doveditoare a nobilităţii, emisă de către comitatul SolnoculInterior [cu reşedinţa în opidul Dej – n. n.] în favoarea lui Vasile
Karacioni („Karátsony Balázs”) [în ziua de 4 decembrie1831 27],
/scrisoare/ care a servit drept bază pentru [o reproducere] a scrisorii
doveditoare a nobilităţii [de către] comitatul Arad. (Vezi nota de subsol
nr. 7 din carte, de la p. 26, citând Registrul comitatului Timiş pe anul
1834, sub nr. de înregistrare 1881).
În anul 1836, prim-pretorul cercului Lipova a declarat că Vasile
Karacioni, protopopul Lipovii a declarat că îndoiala faţă de Adeverinţa
25

SJANA, Col. Stare civilă, Pecica, căsătoriţi, reg. nr.29, p. 58, anul 1810, unde parohul
Vasilie „Kraciunovici” figura în calitate de naş.
26
Cei de la conducerea Consiliului locotenenţial regal din Buda nuanţau
astfel:”problematica Scrisoare testimonială de nobilitate – deoarece şi aşa /nu are/ nici o
putere – să fie luată înapoi de la Vasile Caracioni /şi/ să fie înaintată aici /la Buda/; şedinţa
de Consiliu din 25 februarie 1834 avea nr. de înregistrare 5566/1834. Cf. SJANA, fond
Pref. Jud. Arad, Actele Congregaţiei comitatului Arad, nr. 808/1834, f. 2. (Prescurtat:
SJANA, PJA, Act. Congr.).
27
Ibidem, nr. 377/1831, f. 7.
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de Nobilitate s-a risipit (”eloszlatta”) în faţa conducerii comitatului
Arad (Vezi nota de subsol nr. 8 din carte, citând Registrul comitatului
Timiş pe anul 1836, sub nr. de înregistrare 1042) 28.
[Conducerea] comitatului Arad, înştiinţată de acest /fapt/ a
răspuns că afirmaţia protopopului [Lipovii] nu corespunde realităţii.
(Vezi nota de subsol nr. 1 de la pagina 27 a cărţii, citând Registrul
comitatului Timiş pe anul 1836, sub nr. de înregistrare 1815) 29.
În mod uimitor [(admirabil)], numele lui Vasile Caracioni
[„Karátsony Bázil”] şi al fiilor săi nu a fost şters din lista nobililor
nedisputabili”, afirma autorul Lendvai în anul publicării celui de-al treilea
volum al său (1906) 30, fără a cunoaşte, poate, faptul că la 1 iulie 1839
protopopul Vasile Caracioni obţinea, finalmente, din partea Tablei Regale
recunoaşterea dreptului de nobilitate 31.
Transsumptul din anul 1823 al diplomei din anul 1680 a ajuns în
mâinile protei Lipovii, Vasilie Caracioni, deoarece considerăm că morarul
Teodor Caracioni din Felnac ar fi optat în acest fel, neavând urmaşi direcţi
şi, totodată pentru că exista o tradiţie a predării şi păstrării actului de
nobilitate în mâinile unui intelectual din sânul familiei. Dintre cei trei fii ai
acestui protopop al Lipovei – care deceda după ceilalţi doi fraţi ai săi
(Dimitrie şi Grigore, ambii făcând parte din cinul preoţesc) – cel mai de
seamă era preotul, protopopul, judecătorul de Tablă şi asesorul conzistorial
din Pecica, Maximilian Caracioni. Cele două fete ale sale, Ecaterina (18241861) şi Elena (1831-1861) mureau înaintea tatălui lor. Bogata lui bibliotecă
[inclusiv transsumptul diplomei] a fost moştenită la moartea acestuia,
survenită în anul 1870, de către nepoata sa din Pecica, învăţătoarea Emilia
(Milca, Milena) 32, fata lui Grigore Caracioni, nu altul decât fratele protei
Maximilian. Ea s-a căsătorit în februarie 1872 cu Suetoniu Ciorogariu din
28

Ibidem, nr. 659/1836, f. 2: extrasul actului 1042/18 aprilie 1836, emis de către Adunarea
Generală continuă a Comunităţii Comitatului Timiş.
29
Vezi în acest sens extrasul şedinţei restrânse a conducerii Comitatului Arad, ţinută în ziua
de 1 iunie 1836, expediat „Comitatului Nobiliar Timiş”, unde se afirma că acea declaraţie
orală a protopopului Vasiel Caracioni „este total neadevărată” deoarece cazul „se află în
dezbatere la Măritul Consiliu Locotenenţial Regal Maghiar”; Cf. Ibidem, nr. 659/1836, f. 1.
30
Lendvai Miklos, Temes vármegye nemes családjai, Timişoara, 1905, p. 26-27.
31
Creatorul colecţiei genealogice „Sarkantyus-Gyulai”, aflătoare la Serv. Arh. Naţ. Jud.
Cluj, dă în continuare sursele folosite pentru această familie: „A Kir. Tábl/a/. 1839.VII.1.
8122/1839 sz. alatt a producens Karácsoni Balázst törvényes nemes embernek itélte. [Cf.]
Köblös Z. Prod. perek 8422/1839”.
32
Caietele Herminei, Bucureşti, 2010, p. 73-74. Autoarea “caietelor”, Hermina Ciorogariu,
măritată Arjoca, era nepoata de frate a lui Suetoniu Ciorogariu şi a longevivei sale soţii,
“tuşa Milca” (Emilia, născută în 1845 şi decedată în 1915; Cf. idem, p. 83-84).
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Pecica 33. Murindu-i copilul în vârstă de un an iar, soţul în 26 februarie
1874 34, a considerat de cuvinţă să lase actul de nobilitate unicei rude
masculine, cu profesie intelectuală, în persoana notarului Dimitrie Caracioni
din Covăsânţ. Dar să revenim puţin înapoi în timp, la antecesorii juristului
cu studii superioare, Dimitrie Caracioni. Naşterea sa la Secusigiu în anul
1816 trebuie pusă pe seama faptului că tinerele căsătorite preferau să nască
în satul natal, care, pe semne era Secusigiu. Mai exista o regulă, deasemenea nescrisă, ca ele să nască în localitatea natală, în prezenţa mamei
lor şi a moaşei în a cărei experienţă aveau încredere. Tatăl noului născut,
cismarul Iosif (singurul cu acest nume identificat doar la Pecica) a revenit în
scurtă vreme la Pecica. Nu am putut afla când i-a murit soţia. De-asemenea,
nu ştim când s-a recăsătorit cu Floarea Aldan. Ştim că în 1840 figura drept
martor la o căsătorie în Pecica 35.
După încetarea războiului civil în aceste locuri (în septembrie 1849),
unul din purtătorii numelui Karátsony-Caracioni în persoana lui Dimitrie
Caracioni a început să se deplaseze treptat dinspre Mureşul inferior spre
Podgoria Aradului, anume în comuna Covăsânţ. Datele anterioare anului
1848 nu probează în suficientă măsură prezenţa în Covăsânţ a unui
Caracionesc. (Conform unor informaţii culese pe teren de către alţi
cercetători, în întinsa şi prospera comună de podgorie, Covăsânţ 36, familia
Caracioni ar fi contribuit alături de familia Paşali la construirea noii biserici
de piatră de acolo, finalizată în anul 1779 37. Un versant montan de aici, din
zona cimitirului de pe deal, purtase numele de „Dealul Crăciunaşilor” 38.
Chestiunea nu este lămurită suficient pentru a certifica documentar prezenţa
unui Caracioni în Covăsânţ în cea de-a doua jumătate a secolului al XVIIIlea. Informaţia culeasă de către Gheorghe Ciuhandu tinde totuşi să rămână
în picioare până la proba contrară).
33

SJANA, Col. st. civ. Pecica, greco-ortodocşi, căsătoriţi, reg. 32, p. 155.
Ibidem, Decedaţi, reg. 48, p. 162.
35
SJANA, ibidem, reg. 30, p. 151. Decesul său „în slăbia plămânilor” avea loc în7 aprilie
1868, la o vârstă apreciată probabil eronat de către preot (65 de ani, ceea ce ar însemna că
era născut în 1803. Or noi nu l-am găsit în dreptul acestui an în registrul de la Pecica. Iar
registrele de la Secusigiu lipsesc în această perioadă). Cf. Ibidem, reg. 47, p. 47, poz. 78.
36
Informaţie primită din partea părintelui paroh Blaj în cursul anului 2008, care, în baza
cercetărilor întreprinse de către dr. în istoria artei, Viorel Ţigu, a identificat ctitorii noii
biserici de piatră din Covăsânţ şi a comandat pictarea portretelor acestora: comercianţii de
origine aromână Paşali şi Ciacovaţ.
37
Dr. Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi (1701-1918), ClujNapoca, 2006, p. 600; vezi şi cartea semnată de către acelaşi autor, Pavel Vesa, Bisericile
de mir arădene între tradiţie şi modernitate, Arad, 2000, p. 123.
38
Informaţie primită din partea Feliciei Popescu din Arad (2007).
34
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Deocamdată ştim că juristul Dimitrie Caracioni devenea ginere al
familiei Ciacovaţ din Covăsânţ în anul 1851, căsătoria oficiindu-se în
această biserică 39. Familia aromână Ciacovaţ, venită în podgoria Aradului
de la Szeged, era înrudită cu familia aromână Paşali (Pashali) trăitoare aici.
Tînărul Dimitrie Caracioni, după o şedere ca notar în Felnac, se stabilea în
Covăsânţ, la socrii săi, începând din anul 1861 sau 1862, ca notar comunal,
apoi, începând din anul 1875 în calitate de avocat arondat cercului pretorial
Vilagos (Şiria), odată cu înfiinţarea Camerei (Colegiului) avocaţilor cu
sediul în Arad. Dimitrie lăsa în urma sa în anul 1898 o familie numeroasă.
Fiii şi fiicele se stabiliseră în alte părţi ale fostului comitat Arad. Excepţie de
la această „roire” a făcut-o fiica Iuliana. Căsătorită cu învăţătorul şi
directorul şcolar local, Porfirie Popescu, Iuliana rămânea în Covăsânţ,
îngrijind mormântul tatălui ei.
Revenind la rezultatele cercetării parţiale a acestor registre parohiale
de stare civilă din Pecica – în chip de epilog al acestui studiu preliminar –
ne-a frapat variaţia numelui de familie, existentă în primele registre de acest
gen (începând din anul 1779 până prin anul 1830), oscilând între Kraciun,
Karaciun, Kraciunov, Kraciunovici şi Karaciunovici, ştiut fiind faptul
folosirii limbii sârbe împreună cu cel al folosirii limbii române în aceste
scripte matricole la cumpăna dintre cele două veacuri (XVIII şi XIX). Întrunele cazuri am realizat faptul că una şi aceeaşi persoană poartă câteva
dintre aceste variante ale patronimicului. De pildă, parohul Grigorie
Kraciun se subscria uneori Kraciunov 40, alteori Karaciunovici 41. Ceea ce nu
pare să se arate suficient de doveditor pentru ceea ce vrem să demonstrăm.
Avem, în schimb trei exemple peremptorii, pe cel al parohului Vasilie
Karacioni 42 („Vasilie Kraciunovici” 43), pe cel al diaconului „Stefan
Karacioni” 44 care apărea în calitate de naş, în acelaşi an 1816, sub numele
„Ştefan Karaciun” 45 cât şi pe cel al parohului Dimitrie Karacioni. Acesta
din urmă a fost identificat de către noi în urma cercetării primelor registre de

39

DJANA, Colecţia de stare civilă, Covăsânţ. Reg. 15, f. 63.
Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Arad (prescurtat DJANA), Colecţia de stare
civilă, Pecica, Oficiul parohial ortodox român, botezaţi, reg. nr. 8/1781-1787, f. 29 v. (30
ianuarie 1782); reg. nr.7/1788-1790, p. 45 (noiembrie 1788) şi 61(martie 1789).
41
idem, Căsătoriţi, reg. nr. 29/1807-1831, p. 117, 132 şi 390.
42
Cel care a ajuns protopop la Lipova. Cercetările ulterioare vor lămuri definitiv acest
aspect.
43
Idem, Căsătoriţi, reg. nr. 29/1807-1831, p. 58 (anul 1810).
44
Idem, p. 107, poz. 317 (febr. 1816).
45
Idem, p. 117, poz. 346 (21 ian. 1817).
40
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stare civilă, anume între anii 1779-1814 sub următoarele denominaţii
„Kraciun” 46, Karaciun 47 şi „Kraciunovici” 48.
Arad, noembrie 2009-februarie 2010-ianuarie 2011.

Dan Demşea.

ANEXA:
Scutul diplomei de cavaler, flancat de lambrechine roşii, verzi şi
albastre, este timbrat de o inimă (în care se află cifra III a Protocolului de la
Rákos) deasupra căreia stă o coroană cu trei fleuroane şi trei pietre roşii.
Totul se află într-un cerc roz care, la rândul său, este înscris simetric într-un
pătrat roşu. În dreapta acestuia începe textul scris cu majuscule de tipar,
„NOS CONVENTUS BEATAE MARIAE” urmat de textul scris
cu litere cursive minuscule al diplomei: „Virginis de Kolosmonostra
memoriae [c]omendamus tenore praesentium significantes quibus expresis
universis: quod eshibitae, ac praesentae sint nobis Litterae quaedam
Sacratissimae Caesareae et Apostolico Regiae Mjestatis Francisci Primi DEI
Gratia Austriae Imperatoris/,/ Apostolici Hungariae, Bohemiae,
Lombardiae, et Venetiarum, Galliciae et Lodomeriae Regis, Archi=Ducis
Austriae, Magni Principis Transylvaniae et Siculorum Comitis Etc. Domini
Domini Nostri /.../aliter Clementissimi Requisitoriae pro partib/us/ et in
Personis Nobilium Cristhofori, Volfgangi, et Lazari Karátson de Szász-Lona
sub authentico ejusdem Sacratissimae suae Majestatis Sigillo Iudiciali [.....]
/Hung/arico more solito confectae, et emanati//s nobis praeceptoris sonantes,
et directae in verba sequentia: Franciscus Primus Dei Gratia Austriae
Imperator, Aposto/licus/ Hungariae, Bohemiae, Lombardiae /et
Venetiarum/,/ Galliciae et Lodomeriae Rex, Archidux Austriae, Magnus
Princeps Transylvaniae, et Siculorum Comes Etc. Fidelibus Nostris
Honorabili Conventui Beatae Mariae Virginis de Kolos Monostra [....]
Gratiam Nostram Caesareo Regioque Principalem Exponitur Majestati
46

Idem, Botezaţi, reg. nr. 8/1781-1787, f. 86 v. (6 ianuarie 1786, când se semnează în
creion „Dimitrie Kraciunovici, după care, probabil el însuşi se suprascrie în cerneală
prescurtat cu titlă „Dimi Kraciun”); idem, căsătoriţi, reg. Nr. 29/1807-1831 f. 23 (anul
1808). Menţionăm aici, totodată, decesul „presviterului Dimitri Kraciun, paroh Pecichii”;
rangul său preoţesc cerea să fie îngropat „prin ieromonahul Bezdinului, Ghedeon
Popovici”, în ziua de 3 mai 1810; Cf. idem, Decedaţi, reg. nr. 35/1807-1815, f. 69 v.,
poziţia 403.
47
Idem, Decedaţi, reg. nr. 35/1807-1815, f. 57 (anul 1809); idem, botezaţi, reg, nr. 7/17791790, p. 111 (20 ianuarie 1790).
48
Idem, f. 19 (anul 1807) şi f. 167 (anul 1814).

53

Nostrae /in/ partibus et in Personis Nobilium /Christop/ori, Volfgangi et
Lazari Karátson cum Nobilis quondam Ioannis Karátson de Szász-Lona:
[..........]em Paribus Litterarum Donationa/li/um Statutoriarum, Fassionalium
Contractualium, Transactionalium, factum videlicet universorum bonorum
Juri [
] et Portionum Possessionariarum ubilibet in Regno nostro
Hungari/ae/ /et/ Principatu Transylvaniae habitorum eorundem
Exponentium, ac Familiam eorundem quoquo modo tangentium, et
concernentium, sub quibuslibet arrborum formulis [<<< rândul 10] ad
[rândul 11 >>>] Praesens pro Iurium suorum tuitione, ac defens/o/re
plurimum indig/e/rent, essent que eisdem summae necessaria. Proinde vobis
harum serie committimus et mandamus firmiter, quatenus acceptis
praesentibus statim vos praescriptas universas Litteras et Litteralia
Instrumenta, in Sacris seu Conservatorio Conventus Vestri repositas et
locata, diligen/t/er requirere, et reinvenire, requisitarumque, et reinventarum
tenor/ /s, et continentias in Transumpto Litterarum vestrarum, in quantum
videlicet eosdem Exponentes ac Familiam eorundem riteret legitime
concernerent, sub Sigillo Vestro Conventuali Authentico, de verbo ad
verbum sine diminutione, et Augmento, variationeque prorsus aliquali,
annotatis Exponentibus Iurium suorum uberiorem futuram ad cautelam
necess/ar/ias extradari modis omnibus debeatis, ac teneamini, caveatis tame/
/ne dolus, aut fraus hac in parte contingat aliqualis secus non facturi. Datum
in Libera Regiaque Civitate Nostra Claudiopoli, die quinta mensis May
Anno Domini milesimo octingentessimo vigesimo tertio. Quibus taliter
receptis nos eiusdem Sacratissimae suae Majestatis Mandatis in omnibus
/uti?/ riti/?/ tenemur; et par est summa cum demissione, et reverentia
obedire, satis facereque cupientes, post seriam, diligentemque requisitionem
Nostram reinvenimus tandem in Conservatorio Conventus Nostri Literas
quas d/../ Armales Protocollo Rákosi III Folio 173 conscriptas, Iura
prae/../minatos Experientium tagentes, quas tenor, et continentia verbalis
sequitur: NOS MICHAEL APAFI Dei Gratia Princeps Transylvaniae,
Partium Regni Hungariae Dominus, et Siculorum Comes Etc. Memoriae
commendamus tenore praesenti/u/m significantes, quibus expedit universis:
Quod nos cum ad nonnullorum Dominorum F/id/elium Consiliariorium
/no/strarum singulare/m/ nobis propterea factam intercessionem tum ve/ro/
benigni attentis, et consideratis fidelitate, fidelibusque servitiis H [sau
St]/.../orum Lucae, et Eliae Bora ac Georgii Karátson qua/…/
[……………..] Transylvaniae, in […] refris ei negotios Fidei, ac industriae
eoram concreditis et amm/icii/s fideliter [reiciburara ?] et impeniterunt ac in
/…./terum etiam exho/…../unt, et impensuri. Eosdem igitur Lucam et Eliam
Bora ac Georgium Karátson, de speciali gratia, et Principalis nostrae
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potestatis plenitudine, e Statu, et conditione plebea, et ignobili, in qua n/ati/
sunt, et hactenus exstiterunt, clementer eximendos, ac in coetum, et
numerum /ver/orum natorum, indubitatorum, insignitorque Regni hujus
N/ost/ri Tran/syilva/niae, et partium Hungarorum, eidem annexarum
nobilium, annumerandos. cooptan/…/, aggr/…/ndos, et adscriben/dos/ esse
duximus; prout annumeramus, aggregamus, cooptam/us/, et adscribimus
praesentium per vigorem Decernentes expresse, ut a modo in hosterumm
succesivis semper temporibus iidem Lucas, et Elias Bora, ac Georgius
Karátson haeredibus que, et posterit /atibus/ s eorundem utriusq/ue/ Sexus
univer/sae/, pro veris natis, indubitatis ins[...]nitisque nobilibus habeantur, et
reputentur. In Signum autem hu/ius/modi verae, ac perfectae Nobilitatis
eorum haec Arma, sive (seu) nobilitatis insignia; Scutum videlicet militare
erectum coelestini Coloris, in cujus campo sive area home quidam medius
ferra indu/u/s ex monticulo quodamviridi eminens, dextera ensem nudum
capiti cuidam hostili martialiter infixum viriliter tenere, sinistra viro
manibus Leonem quendam iracundum collotenu/../ conprehendere co/
/ticitur, Supra Scutum autem, Galea mili/../aris clausa est posita, quam
contegit corona Regia, gemmis atqu/../ unionibus, decenter exornata, ex
conovero Galeae teniae sive lemnisci variorum colorum hinc inde
defluentes, utrasque /../as, sive margines ipsius Scuti pulcherrime ambiunt,
et exornant hrout haec omnia in capite sive principio praesentium Litterarum
Nostrarum docta manu, et arte Pictoris clarius expressa, et depictu ab oculos
posita esse cernuntur; animo deliberato, et ex c/.../ta scientia, liberalitateque
Nostra Principali memoratis Lucae, et Eliae Bora, ac Georgio Karátson
haeredibusque, et hosteritatibus ipsorum utriusque Sexus universis gratiose
dedimus, donavimus, et contulimus; annuentes, et concedentes ut ipsi
praescripta Arma sive nobilitatis insignia, more aliorum verorum natorum,
indubitatorum, insignitorumque Regni hujus a Transylvania et partium
Hungar/iae/ eidem annexarum Nobilium Armis utentium, ubique in praeliis,
has tiludiis, torneamentis, duellis m[ono]machiis, ac aliis quibusvis
exercitiis militaribus, et nobilitaribus, nec non sigillis, vexillis, cortinis,
velis, aulacis, a/nnu/lis, clipeis, tentonis, domibus, et Sepulchris, generaliter
vero quar[umlibet] rerum, et expeditionum generibus, sub merae, vera
sincerae que, et[perfec]tae Nobilitatis titulo, quo eos ab universis /et/
singulis, cuiuscunque Status conditionis /gr/adus honoris, ordinis, /o/fficii,
dignitatis, praeeminentiaeque, et functionis homines [insign]itos dici tenori
nominis [...............................................]existant singulis iis honoribus,
gratiis, [privile]giis, indultis, libertatibus [immunitatibus et] prerogativis
quibus [caeteri veri] consvetudine ufi sunt, et gavisi utunturque
[.................]audent, perpetuo u/../ frui, et gaudere valeant, atque possint. In
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cujus rei memoria/../ [..]itis Lucae, et Eliae Bora, ac Georgio Karátson
H/e/redibusque et posteritatibus ipsorum, utriusque Sexus Anno Domini
Milesimo Sexcentesimo Octagesimo. Et Su/bs/criptum erat a dextra.
Michael Apaffi mp a Sinistra vero Franciscus Lugosi Secretar mp. Erantque
eadem Literae Sigillo praetitulati Domini Principis Majori, et Aulico per
cera rubra in concha lignea ex eisdem Literis Super Zon/.../icea varii coloris
pendent/es/ impresive communitae, et roboratae, in pargameno conscriptae,
patenterque confectae /../ emanatae. [........] feri /../ vero eorundem margine a
[.....] /.../al extra scriptum habebatur: A/nno/ Do/mini/ 1682 die 11 [……]
May Praesen/.../ et Lit/…/ Suae Celsituderis gratu/…/ […]males in Generali
Dominorum Magnatum, et Nob/…/m Comitatus Szolnok Interior Oppido
Déés habita Congregat/…/e Nominibus introscriptorum exhibitae ibidem
que lectae, et /p/ublicatae sunt per Sigismundum Nagy Iur/is/ dicti
Comi[......] sine diminutione, et augmento, variationeque prer/.../ aliquali
inseri, et inscribi facientes, par seu Transumtum huiusmodi Iurium
praefatorum Exponentium uberiorem [..]uram ad cautelam necessarium sub
Sigillo Nostro Conventuali, et authentico fideliter, et conscientiose
extradenu/../m duximus, et concedendum. Datum Feria tertia proxim/e/
/p/ost Dominicam infra Oct. Ascensionis Domini Nostri Iesu Christi in diem
decimum tertium Mensis May incidente Anno Domini Milesimo
Octingesimo Vigesimo tertio” 49.
[Text în cerneală neagră:] Lecta. coll. et extrad per Carolum
Ivuly. Canonicum A[lba] Carolinensem et Archivi Conventus B. M/ariae/ de
Kolos=Monostra Conservatorem Capitularis”.
[Completările din acest text latin, semnalate de mine în
cuprinsul notei de subsol nr. 29, sunt culese aici în ziua de duminică 30
ianuarie 2011].*

49

Pe cât a fost posibil, am operat o serie de completări în aproape toate parantezele drepte
şi oblice; de-asemenea, am operat câteva completări în afara acestor tipuri de paranteze,
folosind caracterele roşii. Sursa a constituit-o copia reprografică a unei diplome de secol
XVII, emisă de principele Transilvaniei Gheorghe Rakoczi.
* Din motive tehnice nu s-a putut tipări Tabloul sinoptic cuprinzând numărul estimativ al
generaţiilor ramurii Karatson de Szasz-lona (Transilvania, Banat şi Crişana)
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Reţeaua de rudenie a intelighenţiilor româneşti - o formă de
întărire a identităţii naţionale în imperiu
Elena Rodica Colta
Complexul Muzeal Arad
Reţeaua de rudenie românească s-a construit în cadrul comunităţilor
urbane şi rurale respectând prescripţiile impuse de biserica ortodoxă.
Dincolo însă de această regulă şi de aspectele legate de avere, care în trecut
n-au fost niciodată neglijate, înrudirile au avut în vedere încheierea de
căsătorii de acelaşi rang, aici intrând poziţia socială, nivelul intelectual,
cultural şi prestigiul în interiorul grupului.
În sfârşit, un rol la fel de important pentru această pătură românească
cultivată l-a avut şi funcţia năşiei, naşul de căsătorie trebuind prin tradiţie să
boteze şi primul născut, naşii cu finii rămânând legaţi, prin anumite obligaţii
îndătinate până la moarte.
Coborând în timp, primele reţele de alianţe matrimoniale din
comitatul Arad au avut loc între vechile familii nobiliare româneşti. O parte
din acestea, longevive, s-au menţinut până în vremurile moderne, dând
naştere peste veacuri unor personalităţi româneşti.
Un exemplu de asemenea familie a fost de pildă cea a lui Ioan Balint
de Ciuci, înnobilat de principele Mihai Apafi, la 2 Iunie 1682. O parte din
descendenţii familiei Balint din Ciuci s-au mutat la Covăsânţ şi Şimand,
unde s-au situat printre fruntaşii comunităţii. Îi descoperim în acte de arhivă,
în anul 1794, când comitatul Arad, somează pe Balint Toader senior, Toma
iunior, Onu, Savu, Iacob, Filip si Stefan, să înainteze cancelariei regale
documentele pe care le deţin pentru dovedirea titlului nobiliar.
Din această familie se trage Maximilian Balint (fiul lui Mihai
Balint, membru al congregaţiei comitatense) care a fost preot în Covăsînţ,
între anii 1858-1870 1. Născut în 1830 şi absolvent al Institutului teologic din
Arad, el s-a căsătorit în 1857 cu Alexandra Nicoară, născută în 1834 în
Gyula iar din această căsătorie s-a născut David Balint, învăţător, ajuns,
după Unire, revizor şcolar în Arad, şi Melania, măritată cu preotul Ioan
Micloşi, ai căror fii au fost Dr. Cornel Micloşi, inginer, directorul Uzinelor
electrice din Timişoara şi Dr. Emil Micloşi, avocat în Arad 2.
vezi Pavel Vesa, Episcopia Aradului.Istorie.Cultură.Mentalităţi, Presa Universitară
Clujană, Cluj-Napoca, 2005, p. 600.
2
*** 125 ani de la naşterea academicianului Cornel Mikloşi(1887-1963), Timişoara,
Editura Sudura, 2012.
1
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Referindu-ne la secolul XIX-lea, echivalent trezirii conştiinţei
naţionale româneşti în imperiu, înrudirile în mediul urban arădean se vor
face în interiorul unei elite româneşti proaspăt cristalizată, compusă din
preoţi, protopopi, funcţionari episcopali şi de stat, medici, profesori şi chiar
meşteşugari cu un anumit rang în conducerea breslelor.
Focalizând pe eşalonul doi ca prezenţă, acela al intelighenţiilor
româneşti de la sate, adică pe dascălii, preoţii şi notarii de ţară din secolul al
XIX-lea şi de la începutul secolului XX, descoperim funcţionând aceeaşi
practică matrimonială, de a încheia alianţe de acelaşi rang şi nivel cultural,
notarii, preoţii proaspăt hirotoniţi sau dascălii absolvenţi ai Preparandiei
arădene luând de neveste fete de notari, preoţi sau învăţători.
Rezultatul a fost, apariţia unor reţele de rudenii extinse, construite
pe generaţii succesive, care vor contribui, pe durată lungă, la organizarea
vieţii româneşti în teritoriu şi la menţinerea conştiinţei naţionale şi a
sentimentelor româneşti în interiorul imperiului austro-ungar.
Construcţia reţelelor de familie în timp şi spaţiu
1. Familiile Costina-Ionescu
Un prim exemplu de familie stufoasă, care a încheiat de-a lungul
vremii numeroase alianţe matrimoniale, a fost familia Costina din
Hălmagiu, a cărei urmaşi susţin că se trag din familia Kasza 3, pe care
Traian Mager în monografia sa o scrie în forma românească Coasa 4.
Din această veche familie provine, conform arborelui genealogic
întocmit de familia Ionescu 5, cu care au stabilit alianţă matrimonială peste
veacuri, Nicolae Costina, fiul sau nepotul lui Pavel Costina, prefect erarial.
Nicolae Costina se va căsători în prima jumătate a secolului al XIXlea cu Paraschiva Demetrovici, fiica învăţătorului din Hălmagiu.
Tatăl Paraschivei, Damian Demetrovici a fost primul învăţător din
Hălmagiu, numit în anul 1799. A funcţionat aici până la moarte, care
survine în 6 august 1833. Decesul apare consemnat pe filele Adunării
Cazaniilor (Viena, 1795): „În anul 1833, august 6, s-au îngropat jupînul
dascãl al oraşului Hãlmagiu, Demetrovici Damian numit, dupã ce la S.
noastrã bisericã de lege O. neunitã cu curgerea a 34 ani cu cea mai
Familie nobiliară cu titlul de Hălmagiu Vezi Márki Sándor, Aradvármegye és Arad
Szabad Királyi Város Története, II, Arad, 1895, p. 196. Autorul arborelui genealogic
menţionează în dreptul numelui că ulterior numele Kasza apare în documente în forma
Casa, Casajana, de Cosa, Costila, Goştila şi Costiana.
4
Traian Mager, Ţinutul Hălmagiului Monografie, vol. I, Tipografia Diecezanei, Arad,
1938.
5
Arborele genealogic, alcătuit de o persoană necunoscută la curtea regală românească, ne-a
fost pus la dispoziţie de avocatul Cristian Borza din Arad.
3
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îndestulată dragoste au slujit. Scrisam pentru vecinica lui aducere aminte.
Arsenie Adamovici namesnic".
Damian Demetrovici, originar se parte din Timişoara 6, a avut trei
copii, un băiat, Ioan, dintr-o căsătorie anterioară şi pe Paraschiva şi Emanoil
din a doua căsătorie, cu Rafila.
Ambii fii au fost pictori de biserici, ei zugrăvind în anul 1867, după
lucrările care s-au făcut, biserica ortodoxă din Hãlmagiu şi încă multe alte
biserici din zonă 7.
Nicolae Costina şi Paraschiva Demetrovici au avut trei copii, pe
Rozalia, care în a doua jumătate a secolului al XIX-lea se va căsători cu
notarul din Vârfuri, Gheorghe Ionescu, pe Ecaterina, măritată cu protopopul
greco-catolic Petru Birta din Hălmagiu (1872-1898) 8 şi pe George Costina,
ajuns preot în Iosaş 9 şi însurat cu Păcurar Rafila.
Pretotul Gheorghe Costina şi Rafila Păcurar au avut trei copii, pe
Constanţa, măritată cu preotul Alexandru Florea din Iosăşel 10, pe Valeria,
măritată cu preotul Petru Vujdea din Aciua 11, preşedintele Gărzi naţionale
rurale din localitate în noiembrie 1918, şi pe dr.Eugen Costina, avocat şi
deputat în primul parlament românesc, căsătorit cu Lucia Magdu. În cursul
luptelor purtate în ţinutul Hălmagiului, Eugen Costina, care avea funcţia de
căpitan, a organizat Garda naţională română din Gurahonţ.
Întorcându-ne la ginerele lui Nicolae Costina, şi anume la notarul
Gheorghe Ionescu, din Vârfuri, acesta s-a născut în 1852 în Semlac, ca fiu al
preotului Nicolae Ionescu şi al Ecaterinei Brâncovan, fiica lui Ştefan
Brâncovan din Sânnicolaul Mare, despre care tradiţia neamului susţine că ar
fi înrudit cu Brancoviceştii din Ineu.
Coborând în timp, spre strămoşii familiei Ionescu, tot tradiţia orală
vorbeşte despre o oarecare văduvă Ionescu, a cărui prenume nu se mai
cunoaşte, care s-ar fi refugiat în aceste ţinuturi, cândva la începutul secolul
al XVIII-lea din Muntenia. Ea ar fi avut un fiu, Simion, care ar fi ajuns
Pictorul Ioan Demetrovici semneaza pe unele icoane „din Timişoara”.
Biserica de lemn din Tisa(1846), Biserica de lemn din Ţărmure(1870), Biserica de lemn
din Vojdoci(1870), Biserica de lemn din Luncşoara(1870).
8
Fiul protopopului greco-catolic Ioan Birta (1862-1872).
9
În 1882 apare ca administrator în Feniş. A servit ca preot în Iosaş în perioada 1881-1921.
10
În 1910 a funcţionat ca preot - administrator la biserica din Gura Văii. Atestat în Iosăşel
în anii 1918-1919.vezi Pavel Vesa, Episcopia Aradului.Istorie.Cultură.Mentalităţi, Presa
Universitară Clujană, Cluj-Napoca, 2005, p. 623.
11
Preotul Petru Vujdea a servit ca preot în Aciua (azi Avram Iancu, com.Vârfuri) în
perioada 1913-1949.Din istoria acestei bisericii constatăm că în perioada 1835-1882 a fost
preot în Aciua bunicul său, Iosif Vujdea iar din 1883 până în 1912 tatăl său,Gheorghe
Vujdea. Vezi Pavel Vesa, op.cit., p. 575.
6

7
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preot în Semlac de pe la mijlocul secolului XVIII şi căruia i-ar fi urmat la
parohie, fiul său Petru, mort în 1812.
Dincolo de poveştile familiei, primul preot Ionescu din Semlac,
atestat în documente pe la 1838 a fost Teodor Ionescu.
Preotul Teodor Ionescu a avut patru copii, o fată, Maria, şi trei băieţi,
Dumitru, Petru şi Nicolae.
Maria Ionescu a fost măritată cu preotul Ioan Rusu, parohul bisericii
catedrale din Arad în perioada 1862-188 şi directorul Institutului Teologic
din Arad. A fost un om de o mare cultură. Lui i se datorează traducerea
Istoriei sârbe scrisă de arhimandritului Jovan Rajić, publicată la Viena în
1794-95 şi traducerea fabulelor lui Dimitrie Ţichindeal, tipărite de
Obradovici în limba sârbă. Pentru a înţelege prestigiul, de care s-a bucurat
Ioan Rusu în societatea vremii, amintim cuvintele episcopului Procopie
Ivaşcovici, care îl recomanda comunităţii ortodoxe din Pesta drept „un
bărbat remarcabil din toate punctele de vedere”.
Maria Ionescu şi preotul Ioan Rusu (1816-1891) au avut un fiu,
Victor, care s-a căsătorit cu Ema Demetrovici din Hălmagiu. Cei doi vor
avea împreună doi copii, pe Ioan Rusu, ajuns preot în Banat şi o fată
Victoria, măritată Magdu.
La rândul ei Victoria Rusu (măritată Magdu) 12 va avea trei fete, pe
Lucia Magdu, măritată cu avocatul Eugen Costina, pe Zina Magdu, măritată
cu Isac Miloia şi pe Stella Magdu, căsătorită cu profesorul universitar clujan
D.D. Roşca.
Trecând la fii preotului Teodor Ionescu, primul, Dumitru, a fost
ablegat în Dieta Ungariei, unde a făcut parte din Comisia Supremă 13.
Acesta avut un singur fiu, pe Petru Ionescu, ajuns Consilier imperial la
Viena. Fiul lui , Pavel Ionescu, a fost directorul Poştei din Budapesta.
Al doilea fiu al lui Teodor Ionescu, pe nume Petru, a funcţionat ca
preot în Semlac din 1849 până în 1871, anul morţii sale.
Petru Ionescu s-a căsătorit cu Iuliana Karacioni de Lona din Pecica,
fiica lui Ghiga Caracioni, macedoromân înnobilat cu titlul de Lona şi a Anei
Bonţilovici, fiica notarului din Miniş. A doua fată a notarului Bonţilovici,
Maria, măritată cu Dumitru Ciorograru, a fost mama viitorului episcop
Roman Ciorograru.
La rândul ei, Iuliana Caracioni a fost soră cu Emilia, măritată cu
Svetozar Ciorograriu.
12

Ar putea fi vorba despre avocatul Dimitrie Magdu.
Dimitrie Ionescu a avut un fiu, pe Pavel Ionescu, care a ajuns Consilier imperial la
Viena. Informaţii inscrise în Arborele genealogic.

13
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În felul acesta familia Ionescu ajunge să se înrudească pe linia
preotului Petru cu Ciorogarii, o altă familie stufoasă, cu rădăcini în Oci,
comitatul Zărand dar mutată în secolul al XVIII-lea în Pecica.
Petru Ionescu şi Iuliana au avut 8 copii, 6 fete şi 2 băieţi. Prima fiică
a fost măritată cu preotul Augustin Mihulin din Sebiş, cu care a avut o fată,
Elena, măritată la rândul ei cu preotul Ioan Iosif Ardelean din Chitighaz.
Examinând viaţa preotul Mihulin putem spune că a făcut parte el
însuşi dintr-o familie de preoţi, care a funcţionat în judeţul Arad pe
parcursul a 100 de ani. Primul din acestă serie a fost un Teodor Mihulin,
preot la Joia Mare în 1835.Acesta a avut trei fii pe Nicolae, Vasile şi
Augustin, toţi preoţi. Augustin(1849-1930) a fost hirotonit ca preot în anul
1871, în satul Prăjeşti, apoi a servit ca preot în Berindia (1878-1892) şi în
continuare în Sebiş. În anul 1911 îl găsim printre membrii Comitetului
aranjor a Adunării populare a aderenţilor partidului naţional român din
comitatul Aradului, care s-a ţinut în 4/17 septembrie la Buteni.
Alături de fata măritată în Chitighaz, Augustin Mihulin a mai avut
doi fii, pe Virgil şi pe Nicolae, ambii preoţi, ultimul şi profesor la
Preparandie. În această calitate, Nicolae Mihulin a lucrat la câteva manuale
de geografie şi a tradus din maghiară Cursului de biologie al profesorului
Mocar Miklos.De asemenea în 1909, în cadrul programului Asociaţiunii
Arădene a ţinut mai multe conferinţe în satele din jurul Aradului. După
unire el a fost primul director, al Colegiului Moise Nicoară. Vorbind despre
menirea liceului Nicolae Mihulin considera că acesta trebuie „să crească
elevi care să devină buni cetăţeni români şi oameni de caracter” 14.
În această reţea de rudenie Nicolae Mihulin a fost cumnat cu preotul
Ioan Iosif Ardelean, care în 1920 a părăsit Chitighazul, ca optant, stabilinduse ca preot în Micălaca 15.
Revenind, la familia Ionescu, a doua fată a preotului Petru Ionescu a
fost măritată cu Ioan Iercoşan, preot în Pâncota în perioada 1902-1932.
Despre a treia fată, Marta, ştim doar că a avut o fiică căsătorită Vuia,
mama avocatului şi scriitorului Tiberiu Vuia (m.1975), licenţiat la Paris.
A patra fată a preotului Petru Ionescu, Sofia, s-a căsătorit cu
protopopul Aradului Vasile Beleş. Vasile Beleş provenea şi el dintr-o
familie de preoţi de tradiţie, tatăl său fiind preotul Iosif Ierotei Beleş. După
absolvirea Institutului Teologic din Arad, Vasile Beleş a funcţionat ca preot
în Juliţa, satul mamei sale. În 1890 a fost numit protopop al Radnei apoi din
www.moisenicoară.ro
Elena Rodica Colta, Ioan I. Ardelean (1883-1949), un prestigious urmaş al preotului
Ioan Iosif Ardelean din Chitighaz, Giula, 2011, p. 115-123.

14
15
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1902 protopop în Arad 16. Fiica lui şi a Sofiei s-a măritat cu preotul
Alexandru Popovici din Giula 17.
A cincea fată a lui Petru Ionescu s-a măritat cu notarul Barbură, cu
care a avut un băiat, pe dr. Sever Barbură, ajuns, înainte de 1918, Prim
preşedintele Tribunalului Brad şi care, după 1920, a intrat în Justiţia
română.
A şasea fată, Maria, s-a căsătorit tot undeva în Câmpia Aradului, cu
un oarecare Mercea.
Primul băiat al preotului Petru Ionescu, Lazăr, juristconsult,
figurează în anul 1869 ca membru în Comitetul Central Electoral al
Partidului Naţional Român din Banat şi Ungaria (1869-1875) alături de
Alexandru Mocioni , Meletie Drăghiciu, Mircea B.Stănescu şi alţii 18. De
asemenea, în perioada 1869-1872 a fost deputat în Dieta ungară 19.
S-a căsătorit cu Gabriela Gavra, fiica colonelului Gavra, cântăreaţă
la Dresda, elevă a lui Marchezi.
Al doilea băiat al preotului Petru Ionescu a fost Teodor Ionescu,
jurasor în Comitatul Arad.
Revenind la preotul Teodor Ionescu, ultimul fiu al acestuia a fost
Nicolae Ionescu, născut în 1815. După ce a urmat cursurile teologice în
Arad şi a fost hirotonit în anul 1844 ca preot în satul natal, Semlac, de către
episcopul Gherasim Raţ.
Nicolae Ionescu împreună cu Ecaterina Brancovan au avut şi ei mai
mulţi copiii, fiecare aşezaţi la maturitate la casa lor.
Astfel, una din fete, Liubiţa, a fost măritată cu Dumitru Ganea,
născut în 1847 în Semlac şi ajuns preot în localitate alături de socrul său.
Dumitru Ganea a servit la biserica din Semlac în perioada 18771908. El a avut împreună cu Liubiţa 6 copii, patru băieţi şi două fete.
Primul băiat, Silviu Ganea a ajuns director de şcoală, al doilea,
Dumitru, a fost preot în Milova între anii 1916-1954 şi a fost însurat cu
Deia.
Al treilea fiu, Romul Ganea, însurat cu Lucreţia, a fost preot în
Semlac între 1908-1918, şi a participat la adunarea de la Alba Iulia din 1
decembrie 1918, ca delegat din partea Cercului Pecica.
Al patrulea fiu, Adrian Ganea, a ajuns director de bancă şi s-a
căsătorit cu Mărioara.
16

Pavel Vesa, op.cit, p. 545.
Slujeşte în Giula în perioada 1910-1919.
18
Teodor V. Păcăţian, Cartea de aur sau luptele politice-naţionale ale românilor de sub
coroana ungară, vol. V, Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1909, p. 47.
19
Ibidem, 1910, p. 12.
17
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Din fetele lui Dumitru Ganea, Aurelia, s-a măritat cu Aurel Borza,
preot între anii 1910-1950 în Tauţ, iar cealaltă, Livia, cu preotul Giurgiu din
Rădeşti. Preotul Giurgiu a avut patru copii, pe Septimiu, necasătorit, mort pe
frontul de vest, pe Ion preot în Ineu, căsătorit cu Tomuţa, o fată Minodora,
căsătorită cu preotul Vraci din Aldeşti şi pe Letiţia, căsătorită cu preotul
Precupaş.
În sfârşit, întorcându-ne la preotul Nicolae Ionescu, primul băiat,
Ştefan, a ajuns notar şi s-a însurat cu Fodor Carolina, al doilea, Dumitru, a
fost sfinţit preot în Târnova s-a căsătorit cu Orody Elena, iar al treilea,
Lazăr, a funcţionat ca învăţător în Semlac. El a avut un fiu botezat după
numele bunicului Nicolae, care a fost preot în Gai.
Ultimul dintre fii preotului Nicolae Ionescu din Semlac, Gheorghe, a
ajuns,după cum am menţionat deja, notar în Vârfuri. Gheorghe Ionescu a
avut împreună cu Rozalia Costina 6 copii: pe Valeria, Valer, Gheorghe,
Lucreţia, Melania şi Maria.
Traian Mager, care l-a cunoscut, îl evocă în cartea sa „Ţinutul
Hălmagiului” astfel: „Notarul Gheorghe Ionescu era o personalitate
binecunoscută prin faptul, că deşi se găsea în slujba statului, el întreţinea,
în mod indirect, legaturi cu cercurile politice româneşti. Faima notarului
Ionescu o raspândeau cele doua fiice ale sale, Melania şi Lucreţia, de o
sclipitore inteligenţă şi frumuseţe fizică, a căror apariţie femecatoare pe la
întrunirile naţionaliste stimula avântul tineretului luptator, la mulţi
colaboratori ai ziarului „Tribuna”, în frunte cu marele poet Octavian
Goga”.
Lucreţia s-a măritat cu dr. Eugen Barbu, subdirector la Biblioteca
statului din Budapesta, care a ajuns, după 1919, profesor universitar şi
director al Bibliotecii Universitare din Cluj.
Traian Mager relatează, în aceeaşi carte, un moment în care această
Lucreţie, se implică direct în evenimentele tulburi desfăşurate la poalele
Apusenilor în noiembrie 1918: „Când a izbucnit revoluţia, în toamna anului
1918, Lucreţia dr. Barbu se afla la părinţii săi în Ciuciu şi văzând că sătenii
ameninţă să spargă depozitul de alimente- cum făcuseră şi pe la celelalte
cancelarii notariale,- ea a chemat în juru-i pe foştii colegi de şcoală şi
tovarăşi de joacă, din sat, şi şi-a format o Gardă. Au arborat şi drapelul
naţional găsit în podul bisericii, manifestând pentru România. Voind să
intervină,- jandarmii au fost desarmaţi şi puşi pe fugă din sat. Acestea s-au
petrecut în 3 Nov. 1918, sâmbata după amiazi, când oamenii se întorceau
din târgul de la Halmagiu, unde făcuseră cunoştiinţă cu practicele
revoluţionare. A doua zi, în 4 Nov,. s-a înfiinţat Garda Secţiei în Hălmagiu,
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întinzându-şi imediat organizaţia asupra întregului cerc pretorial. Mai
apoi, doamna Lucretia s-a întors la Budapesta”.
Cealaltă fată, Mărioara, a fost măritată iniţial cu Teodor Banciu,
decedat în 1925, cu care a avut doi copii, pe Gheorghe şi Teodor şi apoi cu
dr. Paul Bărbăteiu, preşedintele Tribunalului Cluj.
În sfârşit, a treia fată, Melania, de o frumusete răpitoare, apare în
1904, în acte ca naşă de botez la Petru Faur. Ulterior, prin intervenţia
doamnei Marilina Bocu, fiica primarului din Sinaia şi soţia cunoscutului
publicist Sever Bocu, Melania a ajuns să fie primită la Curtea regală română
şi prezentată acolo, la vizita diplomatică din anul 1909, ce le-o făcea
suveranilor români, arhiducele Franz Ferdinand, moştenitorul tronului
habsburgic, ca reprezentantă a Românilor ardeleni. Atenţia tandră cu care a
încunjurat-o arhiducele în zilele de 10-13 Iulie 1909 pe frumoasa ardeleancă
în Sinaia, făcea să se întrevadă că fiica notarului din Ciuciul Hălmagiului ar
putea să devină o utilă şi influentă ambasadoare a Românilor din Ardeal pe
lânga curtea din Viena 20. Nu s-a întâmplat aşa. Peste doi ani, la 6 octombrie
1911, Melania Ionescu moare de meningită.
Din acestă prezentare constatăm că cele două ramuri Costina şi
Ionescu, care se întinde numai până la Unire pe 6 generaţii, cu toate
alianţele matrimoniale încheiate în aceste ţinuturi acoperă o arie largă de
activitate şi de influenţă între români.
2. Alte reţele de familie
Un al doilea exemplu remarcabil de alianţe de familie din acest ţinut
de la poalele Munţilor Apuseni, chiar dacă nu a cunoscut dezvoltarea
familiei Ionescu, ne este oferit de protopopul Cornel Lazăr (n.1863m.1934), ajuns în 1918 preşedintele Consiliului Naţional Român Halmagiu.
Cornel Lazăr s-a născut în 1863 în Beliu, ca fiu al avocatului Ladislau
Lazăr, primpretor şi al Amaliei Doboşiu.
A fost căsătorit cu Ana Groza, cu care a avut 4 copii: un fiu, Emil,
ajuns medic în Timişoara; un altul, Iancu Cornel, procurist la Banca
Românească, sucursala Sibiu, o fiică Ana, măritată cu Teodor Guiu (copii:
Viorica), funcţionar la Banca Victoria din Arad şi o altă fiică, Valeria,
măritată cu Dr. Mihaiu Veliciu, directorul Băncii Albina din Sibiu.

20

Acest episod a devenit subiect de roman. vezi Ioan Rusu Abrudeanu, Îndragostirea unui
Habsburg de o frumoasă româncă din Ardeal, Cartea Românească, Bucureşti, 1928.
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În sfârşit, o menţiune merită şi familia de preoţi şi învăţători Ţiucra
din Bârsa, a cărei rădăcini sunt tot în Ţara Românească sau cea a preotului şi
învăţătorului Ioan Silviu Tomuţia (1889-1971) din Lupeşti 21.
Ţiucra este familia cu cei mai mulţi preoţi şi cu cea mai îndelungată
activitate clericală (205 ani), cu preoţi în Aldeşti, Bârsa, Târnova,Tauţ,
Bârzava şi Alioş. Mulţi din această familie au ajuns învăţători.
Focalizând sumar pe localităţile româneşti din Ungaria, un exemplu
de dinastie de preoţi este cea a preoţilor Ardelean din Chitighaz, între care în
ordine cronologică menţionăm pe Florian Popovici Ardelean, Michail
Ardelean, Teodor Ardelean, Michail Ardelean, Iosif Ioan Ardelean, Ioan
Ardelean.
Dintre aceştia, cum am văzut deja Ioan Iosiv Ardelean a fost înrudit
prin căsătorie cu familia de preoţi Mihulin.
Rădăcini şi o anumită reţea de rudenii în comitatul Arad a avut şi
preotul Simion Cornea din Bătania.
Cum ştim deja, Simion Cornea s-a născut la 22 decembrie 1868, în
comuna Răpsig ca fiu al preotului Ioan Cornea din această localitate. Preotul
Ioan Cornea a avut şapte copii, din care, una din fete, Floarea, s-a căsătorit
cu Isaia Goldiş, preotul din Cermei(1869-1899). Din această căsătorie s-a
născut Vasile Goldiş 22. Isaia Goldiş, provenea el însuşi dintr-o familie de
preoţi din care amintim pe tatăl său Teodor Goldiş şi pe un Petru Goldiş,
ambii preoţi în Lunca Teuzului.
Reţelele de familie cu toate alianţele matrimoniale încheiate au
funcţionat în teritoriu sub formă de legături extinse, fiindcă în jurul fiecărui
nucleu familial format au existat cumnaţi, unchi, mătuşi, verişori până la
gradul III sau IV, etc.
De pildă preotul şi învăţătorul Ioan Silviu Tomuţia a ţinut să noteze
în dreptul numelui rudelor sale poziţia acestora în familie (moşul meu,
verişorul moşului, moşul soţiei, unchiul soacrei, tata socru, unchiu,
cumnatul etc.) gestul sugerând o discretă „căldură a solidarităţilor
familiale, proprii satului românesc tradiţional” 23.
Să nu uităm că toate aceste neamuri se vizitau, se consultau, se
ajutau şi când era cazul se mobilizau în spirit românesc, ca un bloc.

21

Dan Demşea, Date genealogice şi istorico-documentare referitoare la familia
învăţătorului şi preotului Ioan Silviu Tomuţia din Lupeşti-Arad(1889-1971), în „Ziridava”,
XXV/1, Arad, 2010, p.199-220.
22
Elena Csobai, Simion Cornea, luptător pentru organizarea parohiilor ortodoxe române
într-o eparhie, Simpozion, Giula, 2011, p. 100.
23
Vezi Dan Demşea, art.cit., p. 200.
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Despre aceste vizite de familii reunite povesteşte şi Hermina
Ciorogarul în jurnalul ei 24.
O primă casă deschisă, la care se referă Hermina, a fost cea a
familiei lui Dumitru Ciorogaru din Pecica, unde, în diverse ocazi obişnuiau
să se adune rudele din Şiclău, Cintei.
Aceleaşi rude se deplasau periodic la Şiclău la preotul Ioan
Codreanul, căsătorit cu Cristina, sora episcopului Roman Ciorograrul de mai
târziu.
Preotul Ioan Codreanu şi Cristina au avut trei fiice şi un fiu, Nicolae,
ajuns şi el preot în sat.
Una din fete, Ecaterina, după cum apare menţionat în documente, a
făcut în 1877 o colectă pentru răniţii din România, care a fost expediată
principelui Ghica din Bucureşti 25. Ori, este de presupus că despre această
activitate au avut cunoştinţă şi rudele, care îi vizitau.
Cât priveşte năşitul, şi aceasta a funcţionat pe nivele de instrucţie şi
avere româneşti, între o generaţie mai în vârstă şi una mai tânără, naşii fiind
conform tradiţiei ortodoxe părinţii spirituali ai tinerilor căsătoriţi.
Dacă familia celor care se căsătoreau era bine poziţionată în teritoriu,
naşii aleşi trebuiau să se bucure de un prestigiu similar.
De pildă în societatea fruntaşilor români din Hălmagiu, la căsătoria
lui Iacob Bredişan, avocat şi vice fiscal al comitatului Zărand cu Amalia
Moldovan, fiica protopopului Petru Moldovan, din 22 februarie 1862, au
fost martori pe dr. Iosif Hodoş, prim viceprefect al comitatului Zărand, şi
pe Amos Frâncu, prim notar.
Rolul de model de educaţie şi erudiţie a acestor familii de
cărturari de ţară.
Rolul de familie model al acestor intelighenţii de ţară în interiorul
comunităţii a fost foarte bine definit de doctorului Marius Sturza, în
prezentarea pe care o face părinţilor memorandistului dr.Iulia Traian Mera:
„Părintele Atanasie şi soţia sa Elena, oameni cu frica lui Dumnezeu şi
animaţi de cea mai curată dragoste de neam şi biserică, aveau cea mai
bună reputaţie între preoţimea şi învăţătorimea din jur şi se consacrau unei
creşteri şi educaţii cinstite româneşti a copiilor lor”.
Rememorând vizitele făcute la Şiclău în casa preotului Codreanu,
Hermina Ciorograru descrie şi ea în jurnalul pe care îl ţinea acest mediu
familiar erudit de la țară: „Era prima din casele preoţeşti ale judeţului. La
24

Vezi Caietele Herminei, Ediţie îngrijită de Adriana Popescu şi Rodica Ţabic, Ed. Peter
Pan, Bucureşti, 2010.
25
Alexandru Roz, Ecoul războiului pentru independenţă din 1877-1878 în părţile Aradului,
în „Ziridava”, V, Arad, 1975, p. 98.

66

unchiul Ion am văzut prima bibliotecă mai mare şi gazete compactate în
scoarţe tari, să rămână pentru fiul său Michi, urmă despre luptele
naţionale din timpul acela. Casă nu numai de preot ci şi de cărturar. După
moartea sa i-a urmat ca preot fiul Nicolae şi apoi fiul acestuia, Ioan.” 26
Un erudit a fost la vremea sa şi protopopul Ineului şi Buteniului,
Constantin Gurban 27, căsătorit cu Emilia Cornea, care în tinereţe a fost
membru al Societăţii de lectură a studenţilor teologi din Arad şi unul dintre
redactori ai revistei Speranţa, scoasă de Societatea de lectură.
Duminica după masa şi de sărbători aduna oamenii la şcoală şi le
citea din „gazete şi alte cărţi folositoare” 28.
Şi exemplele acestea pot fi multiplicate.
Implicarea în luptele naţionale şi în politică
O parte din aceste inteleghenţii s-au implicat şi în lupta naţională
purtată în comitatul Arad, mobilizându-se după puterile lor pentru cauza
românească.
De pildă preotul Avram Ţiucra din Bârsa a fost reclamat în 10 iulie
1892, de vicecomitele Aradului episcopului Ioan Meţianu, că sub pretextul
unor şedinţe bisericeşti a convocat credincioşii la şcoală şi de fapt a ţinut o
adunare cu caracter politic.
În scrisoare vicecomitele mai arată că „preoţii şi învăţătorii şi în alte
localităţi invită populaţia la şcoală,sub pretextul unei adunări bisericeşti
sau şcolare şi acolo ţin prelegeri din Tribuna şi alte ziare. În aceste adunări
cu caracter politic de fapt pregătesc populaţia în vederea mişcărilor
naţionale extremiste” 29.
La fel de important este şi faptul că, între cei care au intrat în luptele
electorale, s-au numărat şi câţiva protopopi de ţară, respectaţi şi susţinuţi de
românii din tractul lor .
Un asemenea protopop a fost George Popoviciu din Şiria, descris de
un contemporan ca „ un om adevărat român, verde ca stejarul, cu caracter
de fier, care nu se încovoaie contra voinţei şi simţământului inimii sale
nobile nici la dorinţele nici la poruncile nimănuia, dovadă destulă că a avut
26

Vezi,***Caietele Herminei, Ingrijitori ediţie Adriana Popescu şi Rodica Ţabic Editura
Peter Pan, Bucureşti, 2010, p. 27.
27
În 1871 s-a căsătorit cu Emilia Cornea, cu care a avut mai mulţi copii.Una din fiice,
Constanţa a fost măritată cu preotul Iuliu Bodea din Buteni.A u avut împreună 4 copii:
Florica, Ionel, Felicia şi Gina.
28
Pavel Vesa, Clerici cărturari arădeni de altădată, Editura Gutemberg Univers, Arad,
2008, p.173-179.
29
Arhiva Episcopiei Ortodoxe Române Arad, Acte confidenţiale, 98/1892 apud Andrei
Caciora, Eugen Glück, Aradul şi mimcarea memorandistă, vol. III, Arad, 1976, p. 71.
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curajul şi bărbăţia să păşească cu program naţional în comitatul Aradului,
unde persecuţiunile şi presiunile sunt la culme şi plane din partea bogatului
domn de pământ Bohus László, care a împărţit până acum, spre coruperea
poporului nu mai puţin ca 40 buţi de vin.
Părintele Popoviciu e om sincer, părinte iubitor şi părtinitor al
preoţilor şi învăţătorilor, e consolatorulşi ajutătorul orfanilor, e
înmulţitorul şcoalelor române... Acest bărbat tânăr e vrednic de iubirea cu
care poporul îl întâmpină pretutindenia, căci în activitatea sa pe terenul
naţional-bisericesc-şcolar, poate numai pe părintele Simion Popescu,
protopopul Sibiului, îl are de rival 30.
Momentul depunerii candidaturii protopopului de Şiria, George
Popoviciu, la alegerile electorale din 1887, este evocat într-un articol din
Tribuna, semnat Străjerul, cu cuvinte la fel de elogioase:
„Poporaţiunea română din Pâncota şi jur a avut ieri, duminica 31 mai
v.a.c., o zi de adevărată sărbătoare naţională, căci ieri şi-a ţinut candidatul
naţional părintele protopresbiter al Şiriei, desfăşurarea programei sale.
Părintele Popoviciu e cu mult mai cunoscut de poporul din tractul
său, 31fără deosebire de naţionalitate, decât ca să aibă cineva nevoie a-l
recomanda.
Părintele protopop G. Popoviciu a plecat din Şiria la 10 ore
dimineaţa,însoţit de părintele protopop gr.cat.Vasile Zsiros, părintele Vasile
Mangra, profesor de teologie din Arad, apoi domnii avocaţi Dr.Nicolae
Oncu şi Aureliu Suciu, tot de acolo, cari veniseră anume spre acest scop.
Onoare lor! După căruţele care duceau pe eroul zilei cu suita sa a urmat în
vre-o 20 trăsuri poporul şirian, în frunte cu bravul preot Liviu Beldea şi
neobositul învăţător Ioan Vancu... Ajungând astfel în comuna vecină Galşa,
locul naşterii şi odihnei eterne a în veci pomenitul fost comite suprem al
Aradului, George Popa, am fost foarte plăcuţi surprinşi.
Înaintea bisericii era adunat poporul, în frunte cu vrednicii săi
preoţi Ignatie Sârbu şi Ilie Arsici, iar bravul învăţător Iuliu Grofşoreanu
era în mijlocul elevilor săi, care aveau în mânuţe cununi şi buchete de
flori...” 32. Un alt protopop angajat în lupta naţională a fost Constantin
Gurban, menţionat deja, care în legislatura 1875-1878 a ajuns deputat dietal
din partea cercului Iosăşel şi mai târziu membru congregaţional. Activitatea
desfăşurată ca deputat a fost remarcabilă. În februarie 1886, a luat atitudine
cu prilejul discutării bugetului Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice,
30

Andrei Caciora, Eugen Glück, Aradul şi mimcarea memorandistă, vol. III, Arad, 1976, p.
56-57.
31
Cercul electoral Şiria.
32
Articol semnat Străjerul, Tribuna, anul IV, nr. 12 din 4/16 iunie 1887, p. 494-495.
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arătând că nu este corect să fie susţinute financiar din bugetul statului numai
şcolile maghiare, câtă vreme la buget contribuie şi cetăţenii nemaghiari ai
Ungariei.
Nemulţumit cu răspunsul primit de la contele Apponyi Albert,
Gurban a început să atragă atenţia în presa românească de primejdia ce
ameninţă caracterul naţional al şcolilor confesionale româneşti.
Jertfa
În sfârşit, evenimentele tulburi din preajma unirii şi din lunile
imediat următoare au dat şi jertfe din rândul acestor intelighenţii de ţară.
Un prim exemplu este cel al părintelui Avesalom Ţiucra din Alioş.
În timpul primului război mondial, locotenentul Petru Ţiucra, fiul
preotului alioşean Avesalom Ţiucra, fiind înrolat în armata austro-ungară, a
trecut cu întreaga sa companie de partea trupelor române încă de la prima
confruntare cu acestea. În urma actului de patriotism, tatăl locotenentului
bănăţean, preotul Avesalom Ţiucra, a fost crunt bătut de reprezentanţii
autorităţilor austro-ungare. Loviturile primite atunci de părintele ortodox
român l-au marcat pentru tot restul vieţii: a rămas imobilizat la pat vreme de
12 ani, până la trecerea sa la cele veşnice.
Preotul Avesalom Ţiucra a fost pus, în timpul războiului sub pază
politică (domicilu forţat) alături de alte personalităţi de seamă ale vieţii
culturale şi spirituale româneşti din Banat.
Al doilea martir asupra căruia ne oprim este notarul Gheorghe
Ionescu din Vârfuri.Acesta s-a înscris în Corpul de voluntari Horia la 66 de
ani. A murit un an mai târziu, la 67 de ani, ca un martir.
Referindu-se la moartea acestuia, Traian Mager a scris în cartea sa
„Ţinutul Hălmagiului” următoarele: „Adevarul istoric este, că: în luptele cu
trupele maghiare a operat numai Garda centrala, adecă Legiunea din
Halmagiu. N-a participat nici o Gardă rurală, deci, nici garda din Ciuciu,
care dealtminteri nu mai era cea veche înfiintata la 3 Nov. şi aparţinea
chiar de a doua zi comandei centrale din Halmagiu.
Nefiind implicat în atacul dat asupra Ungurilor, notarul Ionescu nu
s-a refugiat cu noi la Brad, sub protecţia armatei române; ci, ştiindu-se
nevinovat şi crezând ca are a face cu trupe disciplinate, a rămas pe loc, săşi facă datorinţa de slujbaş şi să păzească averea comunelor. Dar s-a
înşelat amar. Dupa ce au ocupat definitiv gara în 16 Febr, ungurii au intrat
în comună. Notarul tocmai oficia o căsatorie civilă. Oamenii se împraştie
repede. Ungurii trag, de la distanţa, dupa ei. Mirele, Crainic George a
Marinchii, este rănit greu. Mai târziu un grup de soldaţi pătrund în
cancelarie şi someaăa pe notar să deschidă casa de bani cu fondurile
comunale. Notarul le-a cerut chitanţă. Atunci un soldat îi pune baioneta în
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piept, iar ceilalti ridică banii, fără scrisoare, şi se îmăprţesc pe ei.
Văzându-şi viata periclitată, iar calea spre Brad închisă, notarul Ionescu sa refugiat spre Budapesta, la ginerele său 33.
Peste o lună, în care interval trupele maghiare fuseseră măturate din
defileul Hălmagiului şi se retrăgeau în debandadă spre Tisa, bătrânul notar
aflând ca Halmagiul este eliberat, s-a gândit să se întoarca acasa, în
România Mare, acum. Era o încercare primejdioasă căci trebuia să se
strecoare peste frontul unguresc, - foarte primejdioasă pentru el, îndeosebi,
căci odata cu trupele ungureşti exasperate de înfrângerea suferită, se
refugiau şi elementele indezirabile din regiunea noastră: jandarmii, slujbaşi
unguri. Îndrăzneala i-a fost fatală. După ce a stat o vreme ascuns prin
Ketegyhaza, a fost recunoscut, arestat ca spion român, deferit curţii
marţiale şi condamnat la moarte prin împuşcare, în Mezotur. Sentinţa de
moarte i-a dat-o evreu Francisc Munch, originar din Tokaz, în 25 Aprilie
1919 la ora 11 a.m. , iar la ora 3 după amiazi, a şi fost executat, tot acolo în
Mezotur. Şi-a legat singur ochii şi strigând „Traiasca România Mare” s-a
prabuşit în groapă, moşneagul ce singur fusese silit să şi-o sape, în faţa
norodului din comună, adunată să privească acest spectacol.
Martirul Gheorghe Ionescu a fost exhumat la 1 sept. 1919, - fusese
depus numai la 60 cm. adâncime, fără coşciug, despuiat de haine – şi
reînhumat cu cinstea cuvenită, la loc de onoare, în cimitirul Eternitatea din
Arad. Municipiul Arad, în semn de pietate şi recunoştinţă pentru jertfa de
martiraj, a dat numele de „Martirul Gh. Ionescu” unei străzi din Arad” 34.
De asemenea, în primăvara anului 1919 au fost ucişi cu sadism
preoţii Cornel Popescu şi Cornel Leucuţa din Şimand (jud. Arad), de către
bandele maghiare din Socodor. Pentru că se exprimaseră cu hotărâre pentru
Unire, au fost legaţi unul de altul cu o sârmă şi atârnaţi de o piatră mare şi
grea, după care au fost aruncaţi într-un canal.
Numărul martirilor este mult mai mare.
Cele prezentate ne permit să spunem, în final, că, aceste intelighenţii
de ţară, mai puţin vizibile în istoria naţională decât marii politicieni din
prima linie, au avut propria lor misiune în satele în care au fost numiţi.
Sprijinindu-se pe reţelele de rudenie şi pe alianţe, ele au impus în
interiorul comunităţilor româneşti, în care au trăit un model de stabilitate, de
educaţie şi de cultură. Când a fost însă necesar n-au ezitat să intre în lupta
naţională şi chiar să suporte cu demnitate martirajul.

33
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Mager nu îl numeşte, dar este vorba despre Eugen de Barbul.
Traian Mager, Ţinutul Hălmagiului.Monografie, Arad, Editura Diecezană, IV, 1939.
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Trei portrete de mari binefăcătoare de pe meleagurile
arădene: Margareta Bibics, Elena Ghiba Birta
şi Antónia Szögyény-Bohus *
Dan Roman
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
De-a lungul istoriei sale, Aradul s-a remarcat printr-o seamă de
personalităţi care s-au ridicat, prin actele lor de mărinimie şi preocupare
pentru soarta semenilor, la rangul de mari binefăcătoare ale neamului şi
ale comunităţilor din cadrul cărora făceau parte.
Deţinătoare de averi considerabile, acestea au dat dovadă de o
aleasă generozitate, contribuind la o categorie largă de activităţi de interes
public - sprijinirea învăţământului naţional, ridicarea de lăcaşe de cult şi
de edificii culturale, de spitale, fondarea de instituţii bancare şi de uzine,
ceea ce a făcut ca numele lor să fie vrednic de a fi păstrat în amintire,
dincolo de trecerea veacurilor.
Studiul de faţă ilustrează trei astfel de exemple – trei figuri feminine
care s-au evidenţiat în mod deosebit prin activitatea lor caritabilă
desfăşurată pe meleagurile arădene şi care au fost unite, cu precădere, prin
preocuparea lor vis a vis de soarta învăţământului local.
1. Margareta Bibics, nobila doamnă a învăţământului
Personalitate strălucitoare, aparţinând castei nobiliare
a vremii şi având legături solide până la Înalta Curte
imperială, Margareta Bibics s-a evidenţiat prin contribuţia sa
însemnată la dezvoltarea învăţământului de pe meleagurile
arădene, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Printr-o
remarcabilă generozitate, izvorâtă dintr-o justă înţelegere a
vremii sale, vrednica binefăcătoare şi-a legat numele, alături
de cel a soţului său – vicecomitele şi consilierul regal Iacob Bibics, de
fondarea Gimnaziului Latin din Sfânta Ana (astăzi Sântana). În folosul
aceluiaşi aşezământ avea să-şi lase prin testament întreaga avere, creând
fondul ce i-a dus numele peste veacuri.

Materialul a fost preluat din cartea "Oameni de seamă ai Aradului", Editura "Vasile
Goldiş" University Press, Arad, 2011
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1.1. Alma Mater. Margareta Bibics, născută de Tomianin, a venit pe
lume în prima jumătate a veacului al XVIII-lea. Din păcate, în stadiul actual
al cercetărilor, data exactă de naştere a viitoarei întemeietoare a celei mai
mari fundaţii din Imperiul Habsburgic al acelor vremuri reprezintă o
chestiune încă necunoscută. În privinţa originii sale, în mod general, a fost
considerată ca fiind una bulgară. Familia de Tomianin, de loc dintr-o mică
localitate de la sud de Dunăre - Ciprovţi, a emigrat în prima jumătate a
veacului al XVIII-lea în Banat, la Vinţul de Jos, unde ar fi dobândit o avere
însemnată, ceea ce i-a adus şi intrarea în tagma nobililor. În schimb, potrivit
lui Ascaniu Crişan - fostul director al Liceului “Moise Nicoară” după 1919,
familia arătată ar fi fost iniţial ortodoxă, dar a trecut la religia imperiului
pentru a beneficia de unele privilegii; chiar mai mult, numele “întăreşte
părerea (...) că e de origine română”.
Prima parte a vieţii viitoarei susţinătoare a învăţământului din zona
Aradului s-a desfăşurat în Vinţul de Jos, localitate în care tatăl ei, Toma
Tomianin, deţinea funcţia de şef al serviciului poştal. Tot acolo s-a căsătorit
cu un judecător bulgar - Marko Kacsamag. Moartea neaşteptată a soţului a
făcut ca tânăra văduvă Tomianin să-şi lege destinul, până la capătul vieţii,
de meleagurile arădene. Recăsătorindu-se, în anii treizeci din veacul al
XVIII-lea, cu o persoană din elita societăţii arădene, cu nobilul Iacob Bibics,
care îndeplinea funcţiile de vicecomite suprem şi consilier regal şi stăpânea,
totodată, mai multe moşii de pe cuprinsul comitatului, s-a afirmat, alături de
acesta, printr-o serie de acţiuni memorabile.
Activitatea reprezentativă a Margaretei Bibics s-a desfăşurat pe
teritoriul localităţii Sfânta Ana (azi Sântana), pe care o întemeiase împreună
cu soţul său, la jumătatea secolului al XVIII-lea, aducând în zonă mai multe
familii de colonişti germani. În folosul acestora, în anul 1748, cei doi au
ridicat şi o biserică în proaspăta localitate. Dincolo de menirile-i fireşti,
noua instituţie urma să se ocupe şi de “creşterea tineretului şi educarea lui în
spiritul Sfintei Biserici romane”. Sarcina le-a fost încredinţată călugărilor
piarişti, cărora Margareta şi Iacob Bibics le-au donat, în 1750, biserica şi
suma de 15.000 de florini, spre a fi folosită în procesul de învăţământ.
Scrisoarea de fundaţie a soţilor Bibics a fost confirmată de către împărăteasa
Maria Tereza în iulie 1751, iar în luna septembrie a aceluiaşi an, gimnaziul
din Sântana îşi deschidea deja porţile. În primul an de funcţionare erau
înscrişi un număr de 20 de elevi, în mod exclusiv fii de nemeşi, pentru
ceilalţi tineri existând o “şcoală trivială”. Noul lăcaş de cultură şi-a câştigat
în scurt timp recunoaşterea, spre Sântana îndreptându-se tot mai mulţi fii din
familii scăpătate şi cu blazon nobiliar.
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Moartea neaşteptată a lui Iacob Bibics, în 1754, avea să aducă şi o
serie de schimbări în privinţa gimnaziului. Printr-o luptă neobosită, care s-a
întins pe aproape două decenii, Margareta Bibics a reuşit să prelungească
dreptul de administrare a bunurilor fostului său soţ şi să facă noi donaţii
gimnaziului local, iar apoi pentru constituirea unei noi fundaţiuni.
Ultimul pătrar de veac din viaţa Margaretei Bibics s-a desfăşurat sub
semnul luptei duse pentru dezvoltarea aşezământului de învăţământ pe care
îl ctitorise împreună cu fostul său soţ, I. Bibics. Imediat după moartea
acestuia, în lipsă de urmaşi, statul a pus sechestru pe imensa avere a fostului
vicecomite suprem. Unul dintre nobilii din partea locului - baronul Georg
Fekete de Galantha, a încercat să răscumpere proprietăţile lui I. Bibics, însă
văduva acestuia, strângând o sumă importantă de bani, a reuşit să amâne
pentru destulă vreme realizarea unei astfel de intenţii. Dedicându-se, trup şi
suflet, vrednicei sale misiuni, nobila doamnă M. Bibics a avansat, încă din
1755, banii necesari pentru ridicarea clădirii gimnaziului, care a fost
terminată în 1767. Numărul tot mai mare al elevilor avea să o determine să
încheie, în 1772, un nou act de fundaţiune, donând 15.000 de forinţi pentru
înfiinţarea claselor superioare ale gimnaziului. Doi ani mai târziu,
fâcându-şi testamentul, a dispus de cea mai mare parte a averii - peste
220.000 de florini, pentru vechea sa acţiune: dezvoltarea învăţământului
local în spiritul “înaltelor cerinţe regale”.
Stabilită în urbea de pe Bega, unde fusese mutat şi liceul piariştilor,
Margareta Bibics a trecut în nefiinţă la 28 martie 1781. Fundaţia sa avea să
fiinţeze peste un veac şi jumătate.
1.2. O şcoală nemeşească. Ctitorie a vrednicilor nobili de origine
bulgară Iacob şi Margareta Bibics, gimnaziul din Sfânta Ana (azi Sântana),
şi-a aflat fundamentul în actul de fundaţiune datat 23 octombrie 1750.
Potrivit acestuia, cei doi soţi donau suma de 15.000 de florini “părinţilor
piarişti” în vederea înfiinţării unui gimnaziu cu trei clase, ce urma să se
îngrijească de ridicarea nivelului cultural al fiilor de nobili.
În cuprinsul aceluiaşi document erau precizate şi celelalte bunuri pe
care le primeau piariştii: “biserica ridicată în oraşul nostru Sfânta Ana, cu
turnul, cu clopotele şi cu toate instalaţiile”, precum şi “mănăstirea (...)
vecină cu biserica, cu toate părţile, adică cu şcolile, cu teatrul, cu biblioteca,
cu infirmeria, cu pivniţele prescrise, cu sala de mâncare (...) şi cu toate
accesoriile şi înzestrată cu toate cele necesare ale casei”. De asemenea, li se
ofereau şi câteva privilegii: “tăierea liberă a lemnelor din pădurea noastră
Harkoly şi venitul de sâmbătă al unei mori şi livadă suficientă pentru
trebuinţele de casă”. În schimb, Ordinul Piarist se obliga să trimită “un
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confesor pentru familia fondatorului, să facă un anumit număr de slujbe şi să
predea copiilor în trei clase cunoştinţele religioase şi de carte”. Primul
piarist sosit la Sântana a fost David Biro, un bun cunoscător al limbii
române, potrivit cerinţei formulate de Iacob Bibics. El a devenit şi capelanul
nobilei familii, iar apoi inspiratorul testamentului Margaretei Bibics.
Porţile noii instituţii de învăţământ s-au deschis în septembrie 1751,
fiind înregistraţi 40 de elevi. În primul deceniu de funcţionare, în cadrul
gimnaziului se şcolarizau, în medie, 25 de elevi pe an, număr ce avea să
crească în decursul anilor. Astfel, dacă în 1759 erau înscrişi 20 de elevi,
cinci ani mai târziu, numărul lor a ajuns la 45.
Printr-o nouă donaţie, făcută în 1772, nobila Margareta Bibics a
dispus de alţi 15.000 de florini pentru înfiinţarea “claselor umanioare”, care
reprezentau cursul superior al gimnaziului. Din banii aceleiaşi binefăcătoare,
în anul 1774, s-a ridicat şi un convict (internat) pentru elevii care se
şcolarizau în cadrul gimnaziului local. Împrejurările vremii au făcut însă ca
acesta să nu funcţioneze decât o perioadă de zece ani. Astfel, în timpul
răscoalei lui Horea din 1784, clădirea, şi chiar biserica piariştilor a găzduit
nobilimea din mai multe comitate, refugiată în părţile locului de teama
mâniei mulţimilor. Din raţiuni de stat, împăratul Iosif al II-lea a desfiinţat,
la 31 iulie 1788, gimnaziul local din localitatea Sfânta Ana, dispunând
transformarea acestuia în spital militar. În noile condiţii, din anul şcolar
1790/1791, piariştii s-au mutat în oraşul de pe Bega, unde aveau să-şi
continue activitatea.
1.3. Istoria Fondului Bibics. Fondul instituit de văduva Bibics prin
dispoziţiile din testamentul datat “Arad, 31 decembrie 1774” şi confirmat, la
1 martie 1776, de împărăteasa Maria Tereza, a avut o existenţă îndelungată
şi, în egală măsură, controversată, fiind subiectul unei dispute aprinse între
autorităţile comitatului Arad, pe de o parte, şi Consiliul locotenenţial de la
Viena, pe de altă parte. Vreme de aproape un secol, ambele şi-au revendicat
dreptul de administrare al acestui fond, care avea să fie în cele din urmă
folosit pentru construcţia unui “liceu de model” în oraşul Arad.
Neînţelegerile dintre judeţul-cetate Arad şi Consiliul locotenenţial de
la Viena pe seama administrării Fondului “Bibics” au început la scurtă
vreme după moartea testatoarei. Urmarea a fost că, în 1783, împăratul Iosif
al II-lea a sechestrat fondul şi l-a vărsat în “casa de stat comună a fondurilor
publice (cassa politici-fundationalis)”. Totodată, suveranul austriac a
încredinţat administrarea fondului în sarcina Consiliului locotenenţial,
pentru ca din sumele sale să se acorde burse anuale şcolarilor care erau
lipsiţi de mijloace materiale.
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La acea dată, fundaţia crescuse de la 226.653 florini, la cât era în
anul 1781, la moartea Margaretei Bibics, la suma de 240.923 florini, la care
se adăugau restanţe la dobânzi în valoare de 101.171 florini. Murind Iosif al
II-lea, autorităţile judeţului-cetate Arad au revenit asupra mai vechilor
doleanţe şi au solicitat să primească înapoi Fondul “Bibics”, pentru a-l
utiliza conform dorinţei testatoarei lui. Chestiunea avea să fie tranşată în
Parlament, care, după mai multe tergiversări şi fără a ţine cont de
contestaţiile formulate de judeţul Arad, a decis, în 1802, să reînfiinţeze
Convictul de la Oradea, a cărui administrare urma să se facă din Fondul
“Bibics”. Şi totuşi acest lucru nu avea să se întâmple întrucât constatându-se
că Fondul “Bibics” nu era îndestulător pentru scopul vizat, în cele din urmă
s-a luat decizia contopirii lui cu Fondul “Alapz”.
În acest fel, până la jumătatea veacului al XIX- lea, când Convictul
de la Oradea avea să fie desfiinţat a doua oară, din Fondul “Bibics” erau
sprijiniţi câte 25 de tineri, cu burse a câte 210 florini anual. Între anii 18491856, nimeni nu a mai beneficiat de veniturile fondului, astfel că la sfârşitul
anului 1861, capitalul cumulat al acestuia şi al celorlalte două - “Alapz” şi
“Szaraz”, se ridica la suma de 574.417 florini, din care Fondului “Bibics” îi
reveneau 440.457 florini. Odată cu intrarea în “era constituţională”,
autorităţile judeţului-cetate Arad au reluat vechea problemă a Fondului
“Bibics”. Astfel, la data de 27 mai 1867, a fost înfiinţată o comisie care
urma să elaboreze un plan pentru redobândirea fundaţiei. La data de 2
septembrie a aceluiaşi an, solicitările comisiei - între care cea mai
importantă se referea la trecerea dreptului pentru administrarea fondului
către judeţul Arad, erau deja trimise ministrului Cultelor.
Răspunsul, primit la 7 noiembrie 1867, respingea solicitarea
comisiei, arătând că fondul în cauză se află sub patronatul Măriei Sale. Până
la sfârşitul anului, autorităţile arădene au instituit o nouă comisie, care avea
să vină cu o propunere neaşteptată: înfiinţarea, în urbea de pe Mureş, a unui
“mare gimnaziu”, ca unică expresie pentru “restaurarea dorinţei
testamentare” a Margaretei Bibics, conform punctului 10 din testamentul
său. De această dată, răspunsul a fost unul favorabil, regele dându-şi
învoirea ca Fondul “Bibics” să fie folosit pentru ridicarea unui liceu în
oraşul Arad.
Lucrările, desfăşurate după planul arhitectului Josef Diecher din
Budapesta, au durat aproape cinci ani (1869-1873). La sfârşitul lor, Aradul
avea însă un admirabil aşezământ în stil renaissance, destinat actului de
învăţământ.
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2. Elena Ghiba Birta, o protectoare a tineretului studios
Nume ridicat prin voia destinului în rândul dintâi al
acelora care şi-au adus aportul în favoarea propăşirii
spirituale a neamului, Elena Ghiba-Birta s-a învrednicit de
înscrierea în eternitate ca urmare a sprijinului oferit tinerilor
studioşi de religie ortodoxă şi de naţionalitate greacă sau
română, aflaţi în imposibilitatea de a suporta cheltuielile
pentru instrucţie. Cuprinsă în testamentul său, dorinţa umilei servitoare şi-a
găsit înfăptuirea prin fundaţia care avea să-i poarte numele şi să-l ducă
dincolo de moarte. Constituia, astfel, un fond de 48.000 de florini, pus în
slujba ridicării prin cultură a celor nevoiaşi, aşa cum, sub vitregia sorţii, ea
nu reuşise să o facă.
2.1. O slujnică bogată. Personalitate de prim rang din rândul
filantropilor arădeni, al cărei nume a învins piedica uitării prin contribuţia la
valorificarea potenţialului intelectual al tinerilor ortodocşi fără posibilităţi
financiare, Elena Ghiba Birta s-a născut în 1801, în localitatea Bichiş astăzi aflată în Ungaria. Viitoarea protectoare a învăţământului grecoortodox din părţile Aradului provenea dintr-o veche familie de macedoromâni care, aflându-se în căutarea unui trai mai bun, se stabilise pe aceste
meleaguri încă de pe la jumătatea secolului al XVIII-lea, în urma izgonirii
turcilor din Ungaria şi Banat. Potrivit informaţiilor cuprinse în testamentul
Elenei Ghiba Birta, tatăl cunoscutei binefăcătoare se numea Michail Ghiba.
Grec la origine - cel mai probabil român macedonean din părţile Greciei,
acesta a servit ca preot paroh la biserica ortodoxă din Bichiş; în schimb,
soţia sa - Ana Neamţiu, era, după cum o descria şi un articol care apăruse în
anul 1879 în organul de informare al eparhiei arădene - Biserica şi Şcoala,
“o româncă get beget”, născută în zona Aradului - la Boroşineu.
Sub îngrijirea celor doi părinţi, micuţa Elena - împreună cu ceilalţi
fraţi, şi-a petrecut primii ani de viaţă în orizontul geografic liniştit şi plin de
desfătare sufletească al localităţii natale. Doar că nu peste multă vreme,
locul zilelor frumoase pe care le trăia avea să fie confiscat, pe nedrept, de un
noian de necazuri şi de greutăţi care i-au curmat bucuria de copil şi au
aruncat-o în valurile vieţii.
Pare-se, Providenţa hotărâse să încerce încă o dată tăria umană. În
urma unor nebănuite şi, totodată, nefericite întâmplări ale vieţii, copila
neajutorată - ferită până atunci de chipul hidos al vitregiilor, avea să îl
descopere în toată înfăţişarea sa, într-o durere deplină. Abia împlinise vârsta
de zece ani, când o crudă lovitură a sorţii - asupra căreia izvoarele istorice nau adus, din păcate, clarificări, i-a pricinuit o grea pierdere, lăsând-o orfană
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şi de mamă şi de tată. Mai mult decât atât, părinţii n-au putut lăsa după sine
nicio avere, iar în atare împrejurări “pruncii loru se imprasciară in tote
partile”, după cum avea să fie dezvăluit în cuprinsul unui articol omagial la
adresa viitoarei susţinătoare a învăţământului creştin-ortodox, publicat, după
moartea acesteia, în foaia bisericească arădeană. Astfel, prea mică încă
pentru a putea să ia viaţa pe cont propriu, Elena Ghiba-Birta şi-a găsit
adăpost la unele rudenii din Pâncota, unde şi-a petrecut ultimii ani ai
copilăriei - lipsită de această dată de liniştea de care se bucurase în căminul
familiei sale din Bichiş.
Odată cu despărţirea de locurile natale, Elena Ghiba-Birta a trecut şi
pragul unei lumi diferite. Pentru copila care a rămas orfană de ambii părinţi,
nu încape nicio îndoială că rosturile ştiute altădată se năruiseră
completamente, lăsând-o la mila celorlalţi. Dramatica întâmplare din viaţa
sa, dincolo de durerea pricinuită de dispariţia celor dragi, a privat-o, fără
dubii, şi de continuarea studiilor, aruncând-o în robota pentru câştigarea
traiului zilnic. În acest fel au continuat următorii ani din viaţa sărmanei
tinere, departe de toate bucuriile pe care le cunoscuse.
Ajunsă în etate, fiica răposatului preot paroh din Bichiş şi-a legat
destinul de un “mesariu” din Pâncota, “cu numele Birta”, după cum avea să
scrie peste ani organul bisericesc al Aradului. Vremurile nu duceau lipsă de
greutăţi şi cu atât mai puţin viaţa celor doi, care, nemaiputând să se descurce
“in Pancota cu venitulu celu pucinu, ce-lu aveau”, s-au strămutat în Arad.
Numai că şi în urbea de pe Mureş, unde Elena Ghiba-Birta spera să
întâlnească, după toate patimile suferite, o soartă mai blândă, norocul avea
să-i fie “totu atâtu de masceru”: în scurtă vreme de la sosirea în Arad,
bărbatul ei a murit, având să rămână iarăşi singură în faţa tuturor greutăţilor.
O altă lovitură din partea sorţii, un destin atât de crunt! Trebuind să îşi
câştige - fără a se mai putea baza de această dată pe vreun alt sprijin, traiul
zilnic, Ghiba-Birta a intrat în serviciul unui potentat al vremii, pe numele
său Emanoil Gogher, care deţinea funcţia de oficiant cameral. De la acesta a
moştenit întreaga avere, pe care, la sfatul avocatului I. Popovici, a luat
hotărârea de a o destina pentru înaintarea spirituală a tinerilor studioşi de
religie ortodoxă de pe raza a patru comitate: Arad, Cenad, Bichiş şi Bihor.
Prin testamentul său, sărmana văduvă şi-a câştigat, pe deplin, dreptul
la nemurire. Elena Ghiba Birta a trecut în nefiinţă în prima lună a anului
1864, lăsând în urmă pilda unei vieţi eterne.
2.2. Testamentul Elenei Ghiba Birta. Lipsită de urmaşi şi
luptându-se cu o boală care îi anunţa, pare-se, sfârşitul zilelor, Elena Ghiba
Birta şi-a împărţit averea lăsată de Emanoil Gogher mai multor aşezăminte
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bisericeşti - ortodoxe, romano-catolice, calvine, sociale - casei săracilor din
Arad, spitalului ce urma să fie construit, fondului pompierilor etc. Nu a omis
nici numeroasele rude, cărora le-a lăsat donaţii în valoare de peste 60.000
florini, la care s-au adăugat şi mai multe imobile. Cea mai importantă
prevedere a testamentului ei a rămas însă donaţia specială de 48.000 florini,
acordată pentru crearea unei fundaţii prin care urmau să fie sprijiniţi tinerii
ortodocşi de origine română sau greacă din comitatele Arad, Bihor, Bekes şi
Cenad pentru continuarea studiilor.
În testamentul său, întocmit la Arad, la 2 iulie 1863 - “în numele a
tot puternicului Domnului Dumnezeu”, după cum se învedera în primele
cuvinte, Ghiba Birta a început şirul dispoziţiilor manifestându-şi dorinţa de
a fi “mormântată cu toată cinstea, potrivit ritului greco-oriental neunit” şi de
a fi aşezată lângă Emanoil Gogher, căruia îi datora întreaga avere.
Primele 15 puncte ale testamentului le-a dedicat unor aşezăminte
bisericeşti, în favoarea cărora a făcut donaţii de peste 14.000 florini, şi
anume: Catedralei Greco-Orientale Române Neunite din Arad, apoi
Bisericii Romano-Catolice a Ordinului Minoriţilor, Bisericii Augustine,
Bisericii Calvine, precum şi Bisericii Greco-Orientale Neunite cu Hramul
“Sfântul Petru şi Pavel” din urbea de pe Mureş şi celor similare de la Bekes
şi Oradea. În următoarele patru puncte a lăsat câte 1.000 florini pentru Casa
săracilor şi pentru spitalul ce urma să se construiască la Arad; de asemenea,
câte 200 florini pentru breasla tâmplarilor, cea a lăcătuşilor, precum şi
pentru fondul pompierilor. În acelaşi remarcabil spirit plin de generozitate,
la punctul 20, a instituit câte 100 florini pentru “12 din cele mai sărace
văduve din Arad”. Însă marele său merit a fost dat de dispoziţiile de la
punctul 23, prin care crea un fond de 48.000 de florini pentru înfiinţarea
unei fundaţii destinată oferirii unor burse de studiu tinerilor săraci de religie
ortodoxă din comitatele Arad, Bekes, Bihor şi Cenad. Ultima parte a
testamentului a dedicat-o realizării unor donaţii către rudele sale - soră,
cumnată, nepoţi, verişori, fini etc.
Ultimele gânduri ale testatoarei au fost legate de soarta viitorilor
beneficiari ai fondului creat şi de dorinţa ca numele ei să rămână, prin
aceasta, în amintirea urmaşilor: “Întrucât am terminat acest testament, îl rog
pe Atotputernicul Dumnezeu să dea binecuvântarea sa pentru cele legate de
mine, ca tineretul care va profita din fundaţiile mele să devină toţi cetăţeni
folositori, iar mie să mi se păstreze vejnic amintirea (...)”.
Testamentul a fost întocmit în două exemplare originale, iar la
citirea acestuia şi la declaraţia testatoarei că reprezintă voinţa sa, au fost
prezente ca martori un număr de şapte persoane, între care şi Sevici Mikloş 78

primarul din acea vreme al Aradului. Ulterior, la 6 ianuarie 1864, Ghiba
Birta a făcut câteva modificări, fără a afecta însă fondul fundaţiei. Între
fundaţiile şcolare care fiinţau deja în cea de-a doua jumătate a veacului al
XIX-lea pe cuprinsul Episcopiei Aradului, cea născută pe baza contribuţiei
băneşti făcute de Elena Ghiba Birta s-a evidenţiat, “în mod deosebit, ca
activitate şi durată în procesul complex de formare a elitelor intelectualităţii
româneşti” din Crişana şi Banat.
2.3. Fundaţiunea Elena Ghiba Birta. Înfiinţată în urma dorinţei
exprese care fusese manifestată de Ghiba Birta în testamentul său (întocmit,
la data de 2 iulie 1863, la Arad), viitoarea “fondaţiune” care urma să îi
poarte numele pleca la drum cu un capital de 48.000 florini. Suma era
destinată spre acordarea, în fiecare an, a unor “stipendii” pentru câte 12
tineri studioşi şi fără posibilităţi materiale, cu scopul ca aceştia să îşi poată
desăvârşi pregătirea şcolară. În acest sens, trebuiau îndeplinite unele
condiţii.
Potrivit punctului 23 din testamentul fondatoarei, beneficiarii
trebuiau să corespundă mai multor criterii destul de riguroase. Aceştia aveau
de dovedit “că sunt de confesiune greco-ortodoxă şi de naţionalitate greacă
sau română; că sunt orfani sau că părinţii lor sunt aşa de săraci încât nu pot
suporta cheltuielile cu instrucţiunea lor; că şcoala primară o au terminat cu
astfel de rezultat, încât primirea lor în şcoala normală e sigură, iar aceia
care, ca elevi sau studenţi de şcoală normală, liceu, academie sau
universitate, au obţinut astfel de certificate despre moralitate şi progresul lor
în învăţământ, în baza cărora pot fi primiţi în cursuri superioare; că purtarea
lor morală corespunde regulamentelor şcolare”. De asemenea, tot în
cuprinsul testamentului, era precizat şi modul de funcţionare al instituţiei:
“Fondaţiunea va sta sub supravegherea unui comitet permanent al cărui
preşedinte va fi totdeauna episco-pul greco-ortodox din Arad sau locţiitorul
său, pe care îl rog să accepte preşedinţia; acest comitet, afară de preşedinte,
va fi format din 12 membri, dintre care 4 vor fi din cler şi 8 mireni; (...) din
această fondaţiune, permanent vor beneficia 12 studenţi şi elevi de
confesiune greco-ortodoxă şi de naţionalitate greacă şi română din
comitatele Arad, Bihor, Bichiş sau Cenad 200 florini stipendii”. Pe baza
acestor dispoziţii, nu mai puţin de 125 de tineri aveau să beneficieze, în
decursul a peste cinci decenii, de sprijinul Fondaţiunii “Elena Ghiba Birta”.
Prima şedinţă a comitetului administrativ al fundaţiei - dintre cele
89, câte au avut loc de-a lungul vremii, s-a ţinut la data de 25 mai/6 iunie
1870, sub preşedinţia episcopului P. Ivacicovici şi a avut ca principal scop
al său “prezentarea testamentului Elenei Ghiba Birta şi demersurile necesare
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în vederea recunoaşterii fundaţiei”.
Întreruptă pentru o vreme, activitatea comitetului a fost reluată de
abia în toamna anului 1877, sub preşedinţia lui Ioan Meţianu, tot atunci
fiind serbată şi întemeierea fundaţiei, în urma deciziei date de Tribunalul
Arad. Cu prilejul celei de-a patra şedinţe a comitetului administrativ, din
data de 19 septembrie/1 octombrie 1877, au fost desemnaţi şi primii 12
“stipendinţi” din totalul de 45 de candidaţi înscrişi “pe baza purtării celei
bune la studii şi pe baza sărăciei”. Un an mai târziu s-a trecut la redactarea
proiectului de statut al fundaţiei, care avea să fie adoptat în cadrul şedinţei
din data de 16/28 iunie 1879. În conformitate cu acesta, scopul fundaţiei era
“promovarea educaţiei şi în specie a se provede anualmente disprediece
inveţiacei fiesce-carele cu stipendiu câte de 200 f.v.a.” Activitatea
comitetului administrativ al fundaţiei s-a întrerupt la 9 ianuarie 1926, fiind
reluată la aceeaşi dată, însă de abia peste 13 ani - la 9 ianuarie 1939. A fost
şi ultima şedinţă, în cuprinsul căreia s-a hotărât ca elevele Liceului “Elena
Ghiba Birta” să se îngrijească de mormântul fondatoarei.
Contribuţia fundaţiei la răspândirea luminării culturale a tinerilor
studioşi de religie creştin-ortodoxă din părţile arădene a fost mai mult decât
meritorie. Între “stipendiştii” săi s-au numărat şi nume care aveau să devină
dintre cele mai importante în domeniile lor de activitate: Roman Ciorogariu
- director al Preparandiei din Arad şi episcop al Oradiei Mari, Marius Sturza
- medic la Viena, George Alexici - profesor la Academia Orientală din
Budapesta, Isiodor Bodea - medic la Viena şi la Cernăuţi, Ioan Petran profesor la Institutul Teologic din Arad.
3. Antónia Szögyény-Bohus, o rază de lumină a patriei maghiare
Model de modestie şi generozitate, pildă a unei vieţi
închinată pentru ajutorarea celor ajunşi în nevoie, baroana
Antónia Szögyény-Bohus a fost, fără doar şi poate, cea mai
cunoscută şi iubită personalitate caritabilă a Aradului din cea
de-a doua parte a secolului al XIX-lea. Fondatoare a primelor
creşe de pe meleagurile arădene, pe care le-a întreţinut pe
cheltuiala sa, promotoare – în acelaşi orizont geografic, a mişcării feministe
şi iniţiatoare a mai multor acţiuni în folosul năpăstuiţilor de soartă (persoane
sinistrate, copii rămaşi orfani, tinere mame fără sprijin), Antónia SzögyényBohus a rămas în amintirea posterităţii mai ales prin temerarele-i fapte în
scopul uşurării traiului dificil al deţinuţilor revoluţionari maghiari.
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3.1. Doamna carităţii. Chip reprezentativ al aristocraţiei maghiare
arădene de la jumătatea veacului al XIX-lea, care şi-a ridicat existenţa
pasageră la rangul de adevărată odă închinată carităţii. Antónia SzögyényBohus - viitoarea doamnă din Şiria, a venit pe lume la data de 6 septembrie
1803, la Pesta. Familia celei ce avea să se afirme prin remarcabila sa
activitate filantropică, făcea parte din sferele înalte ale nobilimii maghiare:
tatăl ei - Zsigmond Szögyény, avusese o strălucită carieră militară, mai apoi
fiind numit procuror regal, iar pe urmă cancelar adjunct; în schimb, în
contradicţie cu spiritul cazon şi justiţiar al acestuia, mama sa - Juliána
Pászthory, era o mare iubitoare de literatură, femeie care urmărea cultivarea
spiritului, generoasă şi înzestrată, potrivit cronicarilor vremii, cu “toate
perlele caracteristicilor umane”. Sub o atare cupolă protectoare, tânăra
Antónia a urmat Facultatea de filosofie - întâi la Universitatea din Pesta,
apoi la cea din Viena, aşezăminte în cadrul cărora a dobândit o aleasă
cultură spirituală, evidenţiindu-se, totodată, prin uşurinţa în învăţarea
limbilor străine (la terminarea studiilor vorbea, în mod cursiv, patru limbi
străine - engleză, franceză, germană şi italiană, mai apoi învăţând şi latina).
Căsătorită, în septembrie 1823, cu nobilul János Bohus - un slovac
maghiarizat, mare moşier de pe meleagurile arădene, tânăra baroană s-a
mutat împreună cu acesta la castelul din Şiria. În noul ei loc de viaţă, pe care
îl descria drept “un rai pe pământ”, Antónia avea să-şi împartă timpul între
organizarea unor întâlniri la care luau parte personalităţi culturale şi
aristocratice ale vremii şi iniţierea de acte caritabile, asemenea demersuri
reprezentând, de altfel, motorul principal al tuturor activităţilor în care se
angaja.
Până la izbucnirea luptelor revoluţionare din perioada 1848-1849,
două întreprinderi cu urmări importante în plan social au creionat
preocupările manifestate de către neobosita baroană de la Şiria: înfiinţarea
Asociaţiei Femeilor Nobile, eveniment petrecut la Arad, respectiv
deschiderea atât în urbea de pe Mureş, cât şi la Şiria, a primelor grădiniţe de
pe cuprinsul meleagurilor arădene. Ambele evenimente, care aveau să se
constituie într-un punct de plecare pentru afirmarea mişcării feministe în
zona Aradului, au avut loc în anul 1840, fiind realizate cu sprijinul contesei
Tereza Brunswick.
În acelaşi registru, memorabilă a rămas şi acţiunea desfăşurată
pentru sprijinirea celor sinistraţi în urma inundaţiilor din anul 1844. În acest
scop, a finanţat tipărirea unui album - Aradi Vészlapok, fondurile obţinute
din vânzare destinându-le victimelor inundaţiei.
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“Primăvara naţiunilor” din 1848-1849 a prilejuit declanşarea arcului
resort a unor noi categorii de activităţi întreprinse de nobila Bohus. De
această dată, vibraţia remarcabilei binefăcătoare la suferinţele semenilor a
găsit o împletire naturală cu dragostea sa pentru ceea ce însemna “patria
maghiară”. Din atare considerente, şi-a transformat unul dintre imobile - cel
aflat în faţa castelului din Şiria, în spital, spre a fi folosit de către răniţii
revoluţionari, ea însăşi ocupându-se de alinarea durerilor acestora. Acţiunile
sale temerare au continuat şi după înfrângerea armatei maghiare; trecând
peste durerosul moment al semnării capitulării de către aceasta chiar în
castelul său, baroana Bohus s-a expus unor noi pericole, ocazionate de
deschiderea unor liste de donaţii - bani, alimente, haine, în folosul
deţinuţilor maghiari. Cu toate atenţionările primite din partea autorităţilor de
a înceta strângerea de fonduri pentru aşa-numiţii “răzvrătiţi”, vrednica
aristocrată a rămas de neclintit în aceste activităţi.
Ultima etapă din viaţa Antóniei Szögyény-Bohus s-a desfăşurat în
acelaşi registru al unei implicări totale în diferite activităţi caritabile.
Bunăoară, în urma teribilei secete din 1863, care s-a abătut şi asupra Şiriei,
dârza binefăcătoare a pus bazele aşa-numitei “Fundaţii pentru împărţirea
pâinii”, cu ajutorul căreia a alinat iarăşi suferinţa celor năpăstuiţi. Faima sa
în epocă devenise într-atât de mare încât aproape că nu exista asociaţie
caritabilă care să nu-i solicite sprijinul ori să nu o îmbie de regulă cu funcţia
de preşedinte de onoare. Iar vrednica aristocrată găsea de fiecare dată destul
timp şi resurse spre mulţumirea tuturor. N-au fost mai prejos nici acţiunile
sale solitare: înfiinţarea unei şcoli pentru copiii orbi, la Arad; sprijinul dat
pentru spitalul de copii din Pesta ori cel pentru gădiniţele din Şiria şi Galşa.
Cu sufletul împodobit de multitudinea faptelor sale bune, Antónia
Szögyény-Bohus a trecut în eternitate la 5 ianuarie 1890. Actele ei aveau să
răzbată peste vremuri, înscriindu-i chipul în neuitare.
3.2. Antonia Bohus şi revoluţia maghiară. Sentimentele de
preţuire şi devotament ale baronesei Antónia Szögyény-Bohus pentru patria
maghiară s-au manifestat, cu prisosinţă, în cursul şi după sfârşitul luptelor
revoluţionare din 1848-1849, când şi-a adus un aport deosebit, prin
temerarele şi vrednicele sale întreprinderi, la alinarea suferinţelor celor răniţi
din armata naţională şi la sprijinirea materială a deţinuţilor. Prin ceea ce au
însemnat ele, acţiunile nobilei maghiare realizate în sprijinul cauzei
naţionale şi, totodată, a marii iubiri faţă de aproapele său, au fost, pe bună
dreptate, apreciate de cronicari ca fiind “sacrificii pe altarul dragostei de
ţară” (Emlékkönyv - Vilagosi Bohus Jánosné Magyar - szögyéni Szögény
Antónia, Arad, 1910, p. 31).
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Activităţile Antóniei Szögyény-Bohus - întinse pe o perioadă de
câţiva ani, au debutat încă în toiul luptelor revoluţionare, când a avut
iniţiativa transformării unuia dintre imobilele sale, situat vis a vis de castelul
de la poalele dealului, în spital pentru ofiţerii răniţi ai gărzii naţionale. Prin
grija sa şi pe cheltuială proprie, în spaţiul în care funcţionaseră până atunci o
cantină a săracilor şi o creşă - organizate tot de către ea, au fost aduse nu
mai puţin de o sută de paturi şi au fost create toate condiţiile necesare pentru
îndeplinirea destinaţiei date noului aşezământ. În acest scop, însăşi
promotoarea acestei idei a contribuit, cu toate forţele, la materializarea ei,
implicându-se direct în activitatea de îngrijire a răniţilor şi de asigurare a
resurselor materiale.
Înfrângerea armatei maghiare, urmată de acţiunile represive
împotriva conducătorilor ei - închiderea şi ţinerea acestora în condiţii
inumane, “în celule mai mizerabile decât cuştile câinilor, înconjuraţi de frig
şi chinuiţi de foamete”, după cum le era, sugestiv, zugrăvită situaţia dificilă
în cuprinsul cărţii de amintiri care-i fusese dedicată, a determinat din partea
Antóniei Szögyény-Bohus demararea unor noi acţiuni cu caracter umanitar.
În scopul uşurării condiţiilor pe care trebuiau să le îndure foştii lideri
revoluţionari în închisoare, nobila doamnă a deschis, în mai multe rânduri,
în folosul lor, liste cu donaţii în bani şi natură. Rezultatele nu au întârziat să
apară, astfel că la apelul ei, adresat tuturor “sufletelor nobile“, s-au strâns
alimente, îmbrăcăminte şi bani, spre uşurarea destinului crunt al
compatrioţilor. De altfel, aceştia şi-au manifestat recunoştinţa pentru
doamna Bohus într-un mod inedit: într-o cutie decorativă, 150 de deţinuţi au
depus fiecare câte o hârtie colorată, pe care şi-au scris numele, alături de o
poezie sau de un gând bun adresat vrednicei lor binefăcătoare din Şiria.
Acţiunile desfăşurate de nobila Bohus în sprijinul deţinuţilor
maghiari n-au rămas însă fără reacţie nici din partea autorităţilor. Acestea au
atenţionat-o în repetate rânduri să înceteze strângerea de fonduri, dar
determinarea care o caracteriza era mai puternică decât primejdia.
Asemenea fapte temerare aveau să îi aducă o eternă recunoştinţă din partea
“patriei maghiare”.
3.3. Acţiuni în sprijinul sărmanilor. Prin nenumăratele activităţi
caritabile pe care le-a iniţiat ori în care a fost implicată, Antónia SzögyényBohus s-a afirmat, cu tărie, de-a lungul timpului, înscriindu-se în memoria
contemporanilor ca o personalitate exemplară. Prezenţa sa în diferitele
acţiuni cu caracter caritabil a devenit aproape un lucru natural, astfel că în
Ungaria celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea aproape că nu exista
asociaţie care să nu fi avut legătură cu ea.
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Pentru îndeplinirea vrednicelor sale deziderate, baroneasa maghiară
a transformat adesea castelul de la Şiria într-un primitor loc de întâlnire
pentru personalităţile culturale ale vremii, pe care le-a convins să doneze
sumele de bani încasate la unele spectacole în folosul diferitelor acţiuni
caritabile care se desfăşurau. În acest fel, şi-au adus un aport important la
sprijinirea unor activităţi cu caracter caritabil personalităţi importante ale
scenei maghiare, precum d-na Schodel, cântăreaţa recunoscută internaţional,
ori actriţele nu mai puţin apreciate Kornelia Hollosi, Ernesztini Kaiser şi
Galmayer. Dincolo de găzduirea unor serate muzicale - la care un
participant obişnuit era Ferenz Lisz, ori a unor cenacluri literare, castelul din
Şiria însemna pentru nobila lui gazdă locul în care, împreună cu cei care-i
împărtăşeau idealurile, putea iniţia noi acţiuni în folosul celor nevoiaşi.
Iniţiatoare a învăţământului preşcolar în părţile arădene - a înfiinţat
grădiniţe la Şiria şi în oraşul Arad, aşezăminte ce au funcţionat pe cheltuiala
proprie a nobilei lor fondatoare, Antónia Szögyény-Bohus a făcut o
adevărată profesie din întrajutorarea celor loviţi de soartă. Fie că era vorba
de cei rămaşi fără adăposturi în urma inundaţiilor, de copiii rămaşi orfani
sau pe care familia lor nu putea să-i mai întreţină, de persoane care îi cereau
un sprijin material pentru feluritele lipsuri în care i-a aruncat viaţa, nobila
doamnă a răspuns mereu rugăminţilor. Aceeaşi admirabilă preocupare
pentru soarta celor nevoiaşi avea să o caracterizeze până în ultima clipă a
vieţii. O bună parte a averii sale avea să o testeze astfel în folosul mai
multor asociaţii şi aşezăminte, între care: Asociaţia Femeilor din Budapesta,
Spitalul de Copii din Budapesta, Refugiul din Budapesta, Orfelinatul
Gospodinelor Maghiare, Orfelinatul din Arad, Casa Dragostei şi grădiniţele
din Şiria şi Galşa.
Asemenea activităţi, care reprezentau “trandafirii de neofilit ai inimii
ei”, aveau să o învrednicească, pe drept cuvânt, cu atributul de “înger
caritabil”, cum o numea S. Prokop. Prin faptele sale, vrednica aristocrată a
lăsat generaţiilor viitoare “sentimentul iubirii, cel al carităţii care naşte
recunoştinţă, al bunătăţii miloase faţă de săraci”.
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Rectificări la sigiliile din secolul al XVIII-lea ale satului
Rogoz, comitatul Bihor
Augustin Mureşan,
Complexul Muzeal Arad
Localitatea Rogoz 1, comitatul Bihor este atestată documentar în anul
1552 . De-a lungul anilor este menţionată în documentele vremii, cu diferite
denumiri: 1552 Rogoz, 1828, 1851 Rogoz, Bélrogoz 3. De la acest sat, aşezat
pe valea unui pârâu ce străbate o zonă cu pajişti colinare 4, cunoaştem două
sigilii datând din secolul al XVIII-lea prezentate, în anul 1985, într-un
documentat studiu asupra sigiliilor localităţilor bihorene-izvoare
etnografice, zona Beliu, de către harnicul arhivist Gheorghe Mudura 5.
Primul dintre cele două sigilii şi cel mai vechi sigiliu cunoscut al
acestui sat are o formă rotundă cu diametrul de 30 mm, aplicat în ceară roşie
pe un act din 1781 6.
2

1

În întreg Evul Mediu localităţile din Zona Beliului între care şi Rogoz făceau parte din
comitatul Bihor, vezi Jakó Zsigmond, Bihar vármegye a török pusztitas előtt, Budapest,
1941, p. 381 şi Ana Ilea, Organizarea domeniului Beliu în secolul al XVIII-lea, în
„Ziridava”, XIII, 1981, pp. 149-154. Satul Rogoz de Beliu aparţine azi de comuna Craiva,
judeţul Arad, vezi: Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativ-teritorială a R.S.R.,
în „Colecţia de legi, decrete, hotărâri şi alte acte normative,1968 (1 noiembrie-31
decembrie)”, Bucureşti, 1970, p. 523-1011; Gheorghe Toduţa, Vasile Grec, Nicolae
Lujanschi, Localităţile judeţului Arad, Arad, 1972, p. 71; Mihail Toacsen, Eugen Glück,
Simion Palcu, Meleaguri arădene, Ghid turistic, 1972, p. 111; Ion Iordan, Petre Gâştescu,
D. I. Oancea, Indicatorul localităţilor din România, Editura Academiei, Bucureşti, 1974, p.
219; Atlasul localităţilor judeţului Arad, Editura Suncart, Cluj-Napoca, 2005, pp. 107-109.
2
Coriolan Suciu, Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania, II, Bucureşti, 1967, p.
82; Alexandru Roz, Kovách Géza, Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Arad,
Arad, 1997, p. 207.
3
Coriolan Suciu, op. cit., p. 82.
4
Vezi şi Harta fizică, economică şi administrativă a judeţului Arad, întocmită şi executată
de cartograf Ştefan Poenaru, 1980, Scara 1:100.000.
5
Cercetând fondul documentar „Prefectura judeţului Bihor” şi colecţia de sigilii, amblele
păstrate la Serviciul Judeţean Bihor a Arhivelor Naţionale, arhivistul Gheorghe Mudura,
publică într-un studiu bine documentat peste 90 de sigilii ale localităţilor bihorene din două
zone etnografice: Vaşcău şi Beliu, vezi Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihoreneizvoare etnografice (I), Zona Vaşcău, în „Biharea”, 9, 1981, pp. 195-209; idem, Sigiliile
localităţilor bihorene- izvoare etnografice (II), Zona Vaşcău, în „Ibidem”, 10, 1982, pp.
219-227; idem, Sigiliile localităţilor bihorene- izvoare etnografice, III, Zona Beliu, în
„Ibidem”,XV, 1985, p.397-421, extras din „Crisia”, XV, 1985, p. 397-421.
6
Serviciul Judeţean Bihor a Arhivelor Naţionale (în continuare prescurtat: S.J.B.A.N.) fond
Prefectura judeţului Bihor, inv. 41, dosar 473a, f. 3, act din 1781.
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Descriind acest sigiliu sătesc (Fig.1), autorul menţionat, îl prezintă
astfel: în câmp, ocupând şi partea inferioară destinată exergăi, pe o terasă,
două plante, probabil de porumb. În exergă, legenda: S<IGILLUM>:
POS<SESSIONIS>: ROGOZ (Sigiliul satului Rogoz <de Beliu>).
Semnificaţia: ponderea mare a culturii porumbului 7.

Fig. 1

Nu ştim exact, anul când s-a confecţionat tiparul sigilar cu care s-a
realizat amprenta sigilară descrisă mai sus, ci doar numai faptul că, în 1778,
satul Rogoz era lipsit total de sigiliu 8. Este posibil ca el să fi fost
confecţionat în anii 1779-1781. Astfel, el apare aplicat în ceară roşie pe
actul din 1781, menţionat mai sus.
În anul 1784 se aduce la cunoştinţă faptul că, sigiliul (tiparul sigilar
n.n.) satului Rogoz s-a pierdut 9. Pierderea tiparului sigilar al satului Rogoz
în 1784, ca şi cele aparţinând satelor din apropiere: Cărand, Ciunteşti şi
Coroi, toate dispărute în acelaşi an, coincid cu anul marii răscoale conduse
de Horea, satele din părţile Beliului fiind într-o stare de puternică
frământare, în munţii şi dealurile locale îşi desfăşurau activitatea ceata de
haiduci condusă de Béts Petru alias Caciora 10.
Satul îşi va confecţiona un nou tipar sigilar între anii 1785-1787,
asemănător în emblemă cu cel vechi, având aceeaşi formă rotundă, dar puţin

7

Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene - izvoare etnografice, III, Zona Beliu,
în „Biharea”,XV, 1985, p. 415.
8
S. J. B. A. N., fond Prefectura judeţului Bihor, dosar 473 a, f. 1.
9
Idem, fond Prefectura judeţului Bihor, dosar 473 a, f. 5.
10
Vezi Aradul permanenţă în istoria patriei, Arad, 1978, p. 183 şi Gheorghe Mudura,
Sigiliile localităţilor bihorene – izvoare etnografice, III, Zona Beliu, p. 401.
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mai mic (28 mm) 11. Cu el a fost confecţionat sigiliul timbrat, conservat pe
un act din 1787 12.
La acest al doilea sigiliu al satului (Fig. 2), autorul nu mai menţine
descrierea făcută ca la primul sigiliu, descifrând, în emblemă, „două spice
de grâu”. Legenda: S<IGILLUM > P < OSSESSIONIS >. ROGOZ (Sigiliul
localităţii Rogoz) 13.

Fig. 2

Semnificaţia: sugerează că ocupaţia de bază a locuitorilor este
cultivarea cerealelor.
Ambele sigilii au aceeaşi legendă care este corect citită şi redată de
autor 14. Legenda fiecărui sigiliu este scrisă în limba latină cu litere
11

Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene – izvoare etnografice, III, Zona Beliu,
p. 401 şi p. 415.
12
S. J. B. A. N., fond Prefectura judeţului Bihor, inv. 41, dosar 473 a, f. 7, act din 1787.
Un tipar sigilar din 1861 al comunei Rogoz se păstrează în colecţia de sigilii (tipare
sigilare) de la S. J. B. A. N., fond Prefectura judeţului Bihor, nr. inv. 450, vezi: Gheorghe
Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene - izvoare etnografice, III, Zona Beliu, p. 401. Acest
tipar sigilar confecţionat din alamă are o formă rotundă (22 mm), gravat în incizie. În
emblemă: o construcţie, care simbolizează clădirea morii sistematice din Rogoz, plasată pe
coamele a două dealuri. Mânerul cilindric este dotat în partea superioară cu un orificiu
pentru prindere cu şnur. Înălţimea totală a piesei sigilare: 5 cm. Legenda s-a scris în în
limba maghiară cu litere majuscule: BEEL ROGOZ KÖZSEGE 1861 (COMUNA ROGOZ
DE BELIU 1861), vezi şi Augustin Ţărău, Armorialul general al sfragisticii rurale din
Crişana, în: „Biharea”, Culegere de studii şi materiale de etnografie şi artă, XXXI/XXXIII,
2004-2006, Oradea, 2009, p. 196; idem, Sfragistica rurală din Crişana, Editura Arca,
Oradea, 2009, p. 96; Augustin Mureşan, Ioan Popovici, Sigilii săteşti şi comunale din
comitatul Arad şi împrejurimi (secolele XVII-XIX), Editura Gutenberg Univers, Arad, 2009,
p. 110.
13
Gheorghe Mudura, Sigiliile localităţilor bihorene - izvoare etnografice, III, Zona Beliu,
p. 415.
14
Vezi: Ibidem, pp. 414-415.
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majuscule cuprinzând apelativul sigilar (SIGILLUM), termenul generic care
desemnează felul localităţii (POSSESSIONIS) şi denumirea acesteia
(ROGOZ). Primul sigiliu are apelativul sigilar SIGILLUM, prescurtat cu
litera majusculă S., iar termenul care desemnează rangul localităţii
POSSESSIONIS, prin POS. Cel de-al doilea sigiliu are apelativul sigilar
SIGILLUM, prescurtat tot prin majuscula S, iar termenul care indică rangul
aşezării POSSESSIONIS, numai prin litera majusculă P.Denumirea satului
din legenda fiecărui sigiliu s-a scris în întregime cu litere majuscule:
ROGOZ. De subliniat faptul că, mărimea literelor legendei nu sunt
uniforme.
Aceste două vestigii sigilare săteşti ale satului Rogoz nu sunt datate.
Datarea lor se poate face cu ajutorul documentelor pe care le autentifică. Nu
ne propunem însă acest lucru, ci doar o rectificare sigilografică cu privire la
elementele din emblemele acestor două sigilii săteşti. Sunt probleme de
sigilografie peste care nu trebuie trecut uşor, ci supuse analizei
ştiinţifice.Erori de acest fel, există şi în alte lucrări publicate în trecut sau
mai recent.Din acest considerent – care nici măcar nu este singurul –
necesitatea imperioasă a reexaminării, în întregime, a tuturor categoriilor de
sigilii ni se pare deplin justificată. Până la o reexaminare a tuturor
categoriilor de sigilii, credem că este util a prezenta un rezultat mărunt,
obţinut de noi în urma cercetărilor asupra sigiliilor săteşti din Crişana.
Privind cu atenţie emblemele celor două sigilii, observăm unele
asemănări dar şi unele deosebiri în ceea ce priveşte redarea celor două
plante.La prima vedere a câmpului sigilar avem impresia că în emblema
primului sigiliu ar fi vorba de „două plante, probabil de porumb”, iar la cel
de-al doilea sigiliu, de „două spice de grâu”, aşa cum presupune şi le
interpretează autorul mai sus menţionat 15. Este puţin probabil, însă, ca în
anul 1781 în câmpul sigilar al primului sigiliu a cărui tipar s-a pierdut în
1784, să fie reprezentate două plante de porumb, iar în emblema noului tipar
sigilar confecţionat doar la numai, câţiva ani, prin 1787, posibil de acelaşi
meşter pecetar, plantele de porumb, să fie înlocuite, prin „două spice de
grâu”. Cele două elemente din emblema ambelor sigilii au fost de la început
şi au rămas, credem, tot timpul, aceleaşi două plante, din aceeaşi specie,
foarte asemănător reprezentate, ca simbol al localităţii. Întrebarea ce se
pune, este ce fel de plante sunt acestea ?
Ţinând cont de numele satului Rogoz, reprezentarea de pe cele două
sigilii este cât se poate de semnificativă. Astfel, cele două plante, înfăţişate
cu o oarecare stângăcie, în emblemele celor două sigilii, după părerea
15

Ibidem. În realitate, uşor de observat, în emblema celui de-al doilea sigiliu se văd două
plante în întregime, nu „două spice de grâu”.
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noastră, sunt „două plante de rogoz” 16. Aceste două plante de rogoz 17 au
rolul de „arme vorbitoare” 18, şi fac aluzie la denumirea localităţii 19, pe care
o reprezintă şi o individualizează. Toponimic rogozul, este una din plantele
florei teritoriului localităţii şi evocă natura 20.
După reprezentările din emblemă aceste două sigilii se încadrează în
categoria sigiliilor amintind de „arme vorbitoare”. În această categorie se
include spre exemplu şi sigiliul satului Căpruţa, din judeţul Arad în
imaginea căruia se află o capră, sărind peste un vârf de munte 21. Astfel este
cazul şi cu emblemele sigiliilor unor sate din judeţul învecinat Hunedoara,
precum: satul Valea Bradului 22, satul Trestia 23, satul Mesteacăn 24 ş. a. m. d.
Planta de rogoz alături de alte elemente-simbol precum barza, dar având
probabil alte semnificaţii este reprezentată spre exemplu şi în emblema
sigiliilor unor localităţi bănăţene: Becicherecul Mic, Jimbolia, Răchita 25 ş.a.
În sigilografie ca şi în istoriografie s-au efectuat noi cercetări “dar
asta nu înseamnă că ştim totul, că n-a mai rămas nimic de cercetat. Alături

16

Ne pare rău că nu suntem de aceeaşi părere cu interpretarea dată de cercetătorul
Gheorghe Mudura în ceea ce priveşte conţinutul emblemei celor două sigilii ale satului
Rogoz de Beliu, vezi Ibidem. La acea dată, cercetările sigilografice româneşti erau într-un
anumit stadiu de dezvoltare şi se pare, autorul nu era încă exact informat asupra
semnificaţiei acestui simbol.
17
Rogoz-denumire dată unor specii de plante erbacee, cu tulpina în trei muchii, care cresc
pe locuri umede. Pentru modul de înfăţişare, vezi I. Iordan, Al. Buia, Flora mică ilustrată a
R.P.R., Editura Agro-silvică de Stat, p. 579.
18
Armele vorbitoare exprimă sau fac aluzie la numele posesorului, vezi Dicţionar al
ştiinţelor speciale ale istoriei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 47. În
acest caz posesorul sigiliului fiind satul Rogoz, comitatul Bihor.
19
Autorul acestui articol şi-a exprimat opinia cu privire la elementele din emblemele celor
două sigilii ca fiind „plante de rogoz”, arme vorbitoare, care fac aluzie la denumirea
localităţii, vezi Augustin Mureşan, Ioan Popovici, op. cit., p. 110.
20
Vezi Iorgu Iordan, Toponimie românească, Editura Academiei, 1963, p. 49 şi 97.
21
Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comitat Arad, în „Cercetări numismatice”, III,
1980, p. 216, 220, şi 223, fig. 1; Stoi Demeter, Berecz Gábor, Vad és vadászat az Arad
vidéki pecséteken Kaproncza, în „Szövétnek”(Arad), XII, évfolyam, 3. (64.) szám, iunie
2008, pp.10-11; Augustin Mureşan, Ioan Popovici, op. cit., p. 54.
22
Acest sigiliu are în emblemă o vale, care trece pe lângă un munte cu brazi, vezi M.
Andriţoiu, M. Cerghedean, Sigilii săteşti în comitatele Hunedoara şi Zărand, în „Revista
Arhivelor,” anul XLVIII, vol. XXXIII, nr. 1, 1971, p. 17.
23
Sigiliul acestui sat are în câmpul sigilar, „un lan de trestie”, vezi Ibidem, p. 17.
24
Sigiliul acestei aşezări are în imagine: „o pădure cu mesteceni”, vezi Ibidem.
25
Vezi Maria Vertan, Sigilii de sate, comune şi târguri din Banatul istoric (secolele XVIIIXIX) Catalog, Editura Brumar, Timişoara, 2006, p. 28, fig. 37 (Becicherecul Mic), fig. 337338 (Jimbolia) şi fig. 484 (Răchita).
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de partea luminată, mai e încă o parte de penumbră” 26. Ea trebuie
îndepărtată şi scos adevărul la lumină.
Considerăm, că părerile diferite şi rectificările 27 din domeniul
sigilografiei, fie ele şi în cazul sigiliilor săteşti trebuiesc făcute în folosul
cercetării ştiinţifice pentru a pune corect în lumină adevăratele simboluri
reprezentate pe aceste mărturii ale trecutului istoric. În acest sens, regretata
specialistă în sigilografie, Maria Dogaru, sublinia că, „unele probleme
semnalate (în special cele privind terminologia, originea şi sensul unor
elemente gravate în câmpul sigilar), necesită, cercetări îndelungate, studii
comparate ce nu se pot realiza fără colaborarea constantă şi organizată între
specialiştii care s-au preocupat de această disciplină şi chiar şi de cei care şiau dedicat munca altor ştiinţe auxiliare ale istoriei” 28.

26

Vezi, Prefaţă la lucrarea lui Constantin C. Giurescu, Probleme controversate în
istoriografia română, Editura Albatros, 1977, p. 6.
27
Vezi, Aurelian Sacerdoţeanu, Despre un sigiliu al lui Mircea cel Bătrân. O rectificare
sigilografică, în „Revista Muzeelor,” Anul V, nr. 5, 1968, pp. 443-445.
28
Maria Dogaru, Îndreptări la lucrarea „Sigiliile mărturii ale trecutului istoric”, Bucureşti,
1976, în „Revista Arhivelor”, LVI, vol. XLI, nr. 1/1979, pp. 72-73.
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286 de ani de învăţământ în limba germană în Aradul Nou
Retrospectivă istorică

Otto Greffner,
Mario Stoica
Înfrângerea turcilor sub zidurile Vienei în 1683 de către coaliţia
austro-poloneză a însemnat o cotitură istorică importantă în configuraţia
Europei centrale şi de sud-est. Acesta a fost începutul acţiunilor militare
imperiale de mare anvergură împotriva turcilor.
Au urmat o serie de conflicte militare care au degenerat în războaie
între Austria şi Turcia. Trupele austriece, în plină ofensivă, după luptele
grele, au eliberat toată Ungaria şi Transilvania. Puterea ofensivă a trupelor
otomane de altădată a fost sensibil afectată şi ele se aflau într-o continuă
retragere spre Serbia şi centrul Peninsulei Balcanice.
Pacea încheiată la Karlowitz, în 1699, între Austria şi Turcia a
consfinţit trecerea Ungariei şi a Transilvaniei sub stăpânirea Curţii de la
Viena, fixând Mureşul ca graniţă între Imperiul Habsburgic şi Poarta
Otomană. În felul acesta, Banatul a rămas în continuare sub stăpânire
turcească. Primele colonizări germane au avut loc la nord de Mureş, imediat
după pacea de la Karlowitz (Arad, Sântana, Şiria).
Pacea a fost însă de scurtă durată, deoarece, atât turcii, cât şi trupele
imperiale, se pregăteau pentru un nou război.
Prinţul Eugen de Savoya, care preluase comanda generală asupra
trupelor imperiale austriece, a fost hotărât să respingă trupele otomane spre
inima Balcanilor, să-i învingă decisiv şi să elibereze popoarele aflate sub
stăpânire turcească. În 1716 izbucneşte un nou război austro-turc. Trupele
turceşti sunt înfrânte pe întreg frontul şi sunt într-o continuă retragere.
Victoria istorică a prinţului Eugen la Peterwardein, în apropierea
Belgradului asupra turcilor, la 6 august 1716, a deschis calea spre eliberarea
Banatului de sub stăpânire turcească.
La 26 august 1716 a început asediul Timişorii, condus direct de
prinţul Eugen. La 11 octombrie apărătorii au arborat steagul alb în semn de
predare. În urma tratativelor garnizoana turcească şi populaţia turcă au
primit dreptul de a se evacua spre sud şi de a părăsi cetatea. La 18 octombrie
1716 prinţul Eugen, în fruntea trupelor sale, a intrat în capitala Banatului –
Timişoara. După o stăpânire turcească de 164 de ani, întreg Banatul a fost
eliberat.
În urma altor operaţiuni militare în regiunea Balcanilor şi, în special,
după înfrângerea turcilor la Belgrad, a fost încheiată pacea de la
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Passarowitz, în 1718. În conformitate cu această pace şi cu prevederile ei,
Poarta (Turcia) a fost obligată să cedeze întreg Banatul, Serbia de nord şi
Oltenia Imperiului Austriac.
Pentru Banat s-a deschis un nou capitol al istoriei sale. Iată cum a
fost descris Banatul de către contemporani: „Ţinutul a fost în mare măsură
pustiu, mlăştinos şi depopulat”.
În comunicatul său către Consiliul Imperial de Război din Viena,
Prinţul Eugen subliniază aceeaşi situaţie. El propune ca provincia să fie
direct supusă administraţiei Cancelariei Imperiale ca „provincie imperială”
şi să fie urgent colonizată, în majoritate cu populaţie germanică, dar şi cu
alte etnii din imperiu.
Astfel, a început colonizarea Banatului. Au venit colonişti din toate
părţile Imperiului German, în special din sudul şi vestul Germaniei, din
Baden, Württenberg,Franconia, Pfalz, Saarland, Hessen, Bayern, din
provinciile austriece etc. Trebuie să arătăm că au venit nu numai colonişti
germani, ci şi colonişti de alte naţionalităţi, în primul rând români, care s-au
întors la vetrele lor, în special în Banatul de est, dar şi în câmpia Banatului,
unde au fost colonizaţi împreună cu alţii. Au venit bulgari (Besenova,
Vinga), slovaci (Nădlac, Peregul Mic), sârbi, francezi (Alsacia, Lorena),
italieni şi chiar şi spanioli.
Trebuie arătat că aceşti colonişti, precum şi cei de altă etnie decât
germană, au fost aşezaţi în Banat în aceleaşi condiţii şi cu aceleaşi privilegii
ca şi coloniştii germani.
După aşezarea coloniştilor germani la începutul secolului al XVIIIlea în Arad, oraşul înregistrează în anii următori o dezvoltare spectaculoasă,
atât din punct de vedere economic, social şi cultural, cât şi comunitar. Se
dezvoltă un întreg cartier german (Deutsche Stadtteil) pe lângă cel sârbesc,
român, maghiar etc., compus din meşteşugari, negustori, familii de ofiţeri
austrieci, veterani, care s-au aşezat aici după efectuarea serviciului militar,
funcţionari imperiali etc.
În aceste condiţii s-a accentuat necesitatea accesului populaţiei la
cultură şi învăţământ. O şcoală germană în Arad este consemnată
documentar în 1703, fiind înfiinţată de către călugărul minorit Kamill
Höfflich. Mai târziu, în 1745 Ordinul Minorit a înfiinţat primul gimnaziu
din Arad, cu limba de predare germană, care a fost frecventat de copiii
ofiţerilor şi soldaţilor din garnizoana oraşului, dar şi de copiii funcţionarilor,
ai meşteşugarilor, ai negustorilor etc. Avem informaţii că şcoala a fost
frecventată şi de copii ai altor naţionalităţi: maghiari, români, sârbi.
Ofiţerii din garnizoana austriacă împreună cu familiile lor, precum şi
o parte a burgheziei şi a funcţionarilor de etnie germană, simţeau tot mai
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mult necesitatea unor manifestări culturale şi a unei educaţii în limba
germană. Avem informaţii că, deja la sfârşitul secolului al XVIII-lea, a
existat în Arad o viaţă teatrală animată şi un public cunoscător de cultură.
Diferite grupări şi trupe de teatru din Viena, Budapesta şi din Bucureşti
dădeau spectacole la hanul „Crucea albă” sau „Boul roşu” din Arad sau în
garnizoana cetăţii. Încă din 1820, Franz Hirschl, om de cultură şi de teatru,
a construit în Arad primul teatru permanent din cărămidă, unde aveau loc
reprezentaţii teatrale. A fost una dintre primele clădiri de teatru din Europa
de sud-est. Clădirea există şi azi şi se află pe strada Gheorghe Lazăr. În felul
acesta, Aradul împreună cu Aradul Nou, au devenit centre ale culturii
germane. Până la mijlocul secolului al XIX-lea putem afirma cu certitudine
că, sistemul şcolar german şi cultura au avut vechi şi mari tradiţii în Arad şi
în împrejurimi.
Între 1702-1866 în oraşul Arad au rezidat 39 de primari germani, 18
primari sârbi şi 12 primari maghiari. Se poate afirma că oraşul Arad, în
secolul al XVIII-lea până la mijlocul secolului al XIX-lea, a avut un caracter
pregnant german, care s-a răsfrânt şi asupra vieţii economice, sociale şi
culturale a oraşului.
După încheierea păcii de la Passarowitz, în 1718, s-au stabilit primii
colonişti la sud de Mureş, în Aradul Nou, în apropierea micii localităţi
Schela – azi Mureşel.
Colonizarea Banatului, la propunerea prinţului Eugen, a fost
încredinţată colonelului Florimund Mercy, care a fost numit guvernator
general al Banatului de către Cancelaria imperială. Sub conducerea lui a fost
instaurată „Comisia camerală de instalare”, care a coordonat procesul de
colonizare.
Primii colonişti în Aradul Nou au fost atestaţi încă din 1720.
Coloniştii au sosit cu prioritate din regiunea Kurmainz, apoi din Franken,
din Alsacia-Lorena şi din Pfalz. Matricolele bisericeşti şi arhivele camerale
ne oferă informaţii precise despre provenienţa coloniştilor şi despre numele
lor.
Creşterea populaţiei a fost spectaculos de rapidă. Într-o perioadă
scurtă, au venit nu numai ţărani, dar şi un mare număr de meseriaşi
(meşteşugari). Astfel, în 1738, în Aradul Nou au fost înregistraţi circa 1000
de locuitori, dintre care 164 erau meşteşugari. Deja în 1725, Aradul Nou a
devenit sediul unei comisii privind colonizarea satelor germane la sud de
Mureş.
Gospodăriile germane nou înfiripate în satele colonizate, scutite de
obligaţiile feudale, s-au orientat spre o dezvoltare economică impetuoasă şi
vor rămâne mulţi ani în celula economică de bază a economiei germane
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bănăţene. Aceste supoziţii sunt valabile şi pentru celelalte naţionalităţi din
Banat ca: români, sârbi, bulgari, slovaci, maghiari etc., care sunt legaţi de
aceiaşi factori.
Noua societate germană care a luat naştere în Banat s-a bazat pe trei
factori importanţi: pe familie, pe şcoală şi pe biserică. Aceşti trei factori vor
constitui fundamentul care va garanta menţinerea etniei şvabe de-a lungul
secolelor în Banat şi îi va feri de deznaţionalizare.
În majoritatea cazurilor nu putem trage o linie despărţitoare între
oraşul Arad şi localitatea Aradul Nou. Deşi despărţite de Mureş, întotdeauna
a existat un pod care să le unească. De-a lungul secolelor s-au stabilit atât
legături economice, cât şi social-culturale care, începând din secolul al
XVIII-lea, s-au amplificat şi s-au diversificat.
Aradul Nou, cu puternicul său sector agrar şi meşteşugăresc, a fost
întotdeauna o puternică rezervă economică pentru oraşul Arad. Ţărani şvabi
(germani) şi grădinari din Aradul Nou au aprovizionat de-a lungul anilor în
mod intensiv populaţia oraşului cu cereale, grâne, legume şi produse
animaliere. În mare parte, pieţele Aradului au fost dominate de populaţia
şvăbească. Cei mai în vârstă îşi aduc aminte cum dis de dimineaţă, femeile
din Aradul Nou treceau podul cu acele cărucioare tipice trase de mână,
încărcate cu tot felul de legume, în drum spre pieţele Aradului.
O legătură reciprocă şi stabilă s-a statornicit de-a lungul anilor şi pe
linie culturală şi educaţională. Teatrul german din Arad (1820), precum şi
diferitele ansambluri de teatru ambulant care au poposit în oraşul Arad, au
atras un public numeros şi din Aradul Nou.
În 1725, în Aradul Nou s-a înfiinţat prima parohie şi a fost clădită o
primă biserică din cărămidă şi lemn, acoperită cu şindrilă, aşa cum reiese şi
din documente. A fost, desigur, o clădire modestă, care a corespuns la
început cerinţelor populaţiei.
Şcoala şi educaţia
Necesitatea accesului la educaţie şi cultură a populaţiei din Aradul
Nou s-a manifestat de timpuriu. Se simţea în mod implicit nevoia unei
şcoli. În acelaşi an cu înfiinţarea parohiei, a fost fondată şi prima şcoală
germană din Aradul Nou, cum reiese din documentele vremii. Trebuie să ne
imaginăm că de-abia după câţiva ani de la sosirea primilor colonişti în
localitate s-a afirmat necesitatea înfiinţării unei şcoli. În anul 1725 este
consemnat în matricolele bisericeşti din localitate un învăţător (Ludi
magister), finanţat de comună. Se presupune că a existat şi o clădire
adecvată, unde s-a desfăşurat procesul de învăţământ. Dacă a fost sau nu o
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clădire separată, nu ştim, dar presupunem că, a fost pe undeva în apropierea
bisericii, ca în majoritatea comunelor germane din Banat.
Referitor la şcoală şi la sala de clasă în care s-a desfăşurat procesul
de învăţământ, trebuie să ne închipuim o sală mai mult sau mai puţin
încăpătoare, mobilată simplu. Elevii stăteau în bănci lungi, iar în faţa lor
erau mese pe care se putea scrie şi o catedră cu un singur scaun, pentru
învăţător. În spatele catedrei se afla o tablă vopsită în negru, pe care se putea
scrie cu creta. Elevii scriau pe nişte tăbliţe cu griflu. Într-unul din colţurile
sălii se afla o sobă de tuci, din cărămidă sau din fontă, cu care se încălzeau
în timpul iernii. Lemnele au fost puse la dispoziţia şcolii de către comună.
De asemenea, toată instalaţia şi întreţinerea şcolii precum şi remuneraţia
învăţătorului s-au făcut în contul casei comunale. Învăţătorul avea locuinţă
gratuită pentru el şi familia lui, iar mai târziu, a primit în folosinţă o
suprafaţă de pământ arabil, loc de grădină, lemne de foc, etc.
Împărăteasa Maria Theresia, în timpul domniei sale, a pus bazele
unui sistem modern de învăţământ în cadrul imperiului, valabil pentru
majoritatea provinciilor imperiale, inclusiv în Banat, care, pe vremea aceea,
avea un statut special, fiind direct subordonat Cancelariei imperiale.
Sistemul de învăţământ introdus de Maria Theresia a alăturat statul şi
biserica, şi le-a conferit prerogative egale în exercitarea dreptului asupra
sistemului şcolar. Acest sistem a funcţionat multă vreme în Austria.
Suntem în posesia numelui primului învăţător din Aradul Nou: este
vorba de Anton Nick, care a profesat aici trei ani, între anii 1725-1728.
Această perioadă este relativ scurtă şi nu ştim de ce. Pentru un timp, numele
lui nu apare în însemnări, ca să reapară după câţiva ani ca învăţător în
comuna Jahrmarkt. Urmează o listă întreagă cu numele învăţătorilor din
Aradul Nou, cu mici întreruperi, care ne permite o orientare în dezvoltarea
sistemului de învăţământ şi a numărului de cadre didactice aflate pe post
diferenţiat pe grade şcolare, în primul rând fiind vorba de învăţământul
primar (Volksschule). După Anton Nick, urmează Christophorus Rödl, care
a profesat până în 1737. Un important rol în viaţa şcolii din Aradul Nou a
avut familia Leway, numele căreia apare de mai multe ori în însemnări, fiind
învăţători din generaţie în generaţie. Trebuie să-l amintim pe Adam Leway,
care a profesat între 1798-1810. Am putea aminti mulţi, atât învăţători
principali (Oberlehrer), cât şi învăţători secundari (Unterlehrer), trecuţi în
evidenţa matricolelor şcolare şi bisericeşti, care au jucat un rol important în
viaţa culturală şi şcolară a comunei, până la al Doilea Război Mondial. O
listă cu învăţătorii şi cu cadrele didactice care au predat la şcoala primară
din Aradul Nou, între 1725 şi 1944, va fi ataşată acestei lucrări.
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Până în anii şaizeci ai secolului al XIX-lea, învăţătorul a fost
totodată notar comunal, organist la biserică (cantor) şi slujbaş bisericesc.
Cu trecerea timpului, asistăm la o dezvoltare continuă a şcolii, creşte
numărul elevilor .Un învăţător nu mai putea face faţă cerinţelor, astfel se
cerea angajarea a mai multor învăţători. Frecvenţa elevilor a fost mult mai
mare iarna, vara scăzând, datorită faptului că părinţii îşi obligau copiii să-i
ajute la muncile câmpului sau în grădină. Începând cu 1740, în însemnări
apar doi învăţători în Aradul Nou.
În secolul al XVIII-lea, învăţătorul preda scrierea, citirea şi socotitul.
„Învăţătura creştinismului”, respectiv religia (Christenlehre), a fost predată
de preotul comunei sau de ajutorul acestuia (Kaplan). Orarul zilnic era de 34 ore de şase ori pe săptămână, iar mai târziu, în secolul al XIX-lea, numărul
de ore a crescut la 4-5 zilnic. În urma reformelor introduse de împăratul
Iosif al II-lea, limba germană devine limba oficială în învăţământ, pentru
toate gradele, înlocuind limba latină, chiar şi din administraţie.
Din însemnările vremii avem şi informaţii referitoare la remunerarea
învăţătorului. În anul 1753, un Ludimagister (învăţător), avea un salariu de
110 guldeni (galbeni) pe an, iar mai târziu, în 1774, salariul său a fost de
200 de guldeni, la care s-au mai adăugat zece stânjeni de lemne pentru foc şi
locuinţă gratuită. După apariţia Legii învăţământului, „Allgemeine
Schulordnung”, în anul 1774 are loc o reorganizare şi în Aradul Nou a
şcolilor triviale. Avem informaţii precise privind numărul elevilor şi
fluctuaţiile care au avut loc în decursul anilor. Aceste informaţii sunt
importante şi ne permit o urmărire periodică a stării învăţământului în
diferite etape. Astfel, de exemplu, în 1778-1779, în Aradul Nou au fost
înscrişi şi au frecventat şcoala 466 elevi. Învăţătorii s-au plâns de faptul că,
spaţiul şcolar este insuficient. Au fost nevoiţi să desfăşoare procesul de
învăţământ cu câte 60 de elevi în săli. Populaţia a cerut noi spaţii şcolare şi
mai mulţi învăţători. Însă, abia la începutul secolului al XIX-lea apar doi
învăţători noi.
Nu ştim cu certitudine unde se afla prima clădire şcolară în Aradul
Nou, însă după cercetări ulterioare s-a ajuns la concluzia că s-ar fi alflat la
colţul străzilor Schulgasse-Kirchengasse, în apropierea castelului familiei
contelui Zselinsky-Pallavicini-Nopcsa, o familie de „Mecena”, care a
susţinut în decursul anilor evoluţia economică şi cultural-educaţională a
populaţiei din Aradul Nou. (Azi, în amintita clădire, se află Grupul Şcolar
Forestier.).
O altă informaţie, destul de exactă, privind sistemul şcolar din
Aradul Nou ne este furnizată de „Visitatio canonica” din anul 1838. Aceasta
este o descriere, care ne informează şi despre noua clădire a şcolii,
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construită cu puţin timp în urmă, din cărămidă, care a avut trei săli de clasă
şi o curte încăpătoare. Tot aici se afla locuinţa învăţătorului, compusă din
două camere şi o bucătărie. Clădirea a fost acoperită cu şindrilă şi avea un
mic turn, în care se afla un clopot, care anunţa începutul orelor de şcoală şi
sfârşitul prelegerilor. În curte se afla o altă clădire mai mică, folosită parţial
ca grajd, pentru că învăţătorul a fost în acelaşi timp şi crescător de animale:
porci, găini, poseda chiar şi vite, unii dintre ei erau şi apicultori. Erau
conducători de cor (cantor), uneori chiar poştaşi sau funcţionari de bancă,
„numai mamoş nu” – spuneau gurile rele. De şcoală mai aparţineau o curte
şi o grădină mare de 32 de stânjeni, aceasta din urmă cultivată de învăţător
şi cantor, care mai beneficiau şi de 4 jugăre de pământ arabil care, mai târziu
se va extinde la 6 - 8 jugăre.
Acest tablou al vechiului şi clasicului învăţător din comunele
şvăbeşti din Banat se va păstra, cu mici schimbări, până în preziua celui deal Doilea Război Mondial. În cinstea acestui învăţător sătesc trebuie spus că,
secole de-a rândul, el a fost factorul principal în educarea şi culturalizarea
maselor, a fost un pilon important în menţinerea etniei poporului şi a limbii
materne germane. În vremuri grele, când puterea statală a încercat pe toate
căile să îngrădească folosirea limbii materne în administraţie şi şcoli,
cadrele didactice şi biserica, la care se adaugă şi familia, au fost principalii
piloni de rezistenţă împotriva deznaţionalizării.
Situaţia tuturor minorităţilor din monarhia Austro-ungară, după
formarea dualismului în 1867, a devenit critică. Politica statului maghiar
împotriva naţionalităţilor a atins cote maxime. La fel şi minoritatea
germană, a avut de suferit. În special asupra şcolii au fost exercitate presiuni
puternice. S-a încercat ca în satele germane să se înfiinţeze cât mai multe
şcoli maghiare. Situaţia a devenit deosebit de critică după apariţia aşaziselor „legi şcolare apponioniene” din 1907, numite aşa după ministrul
învăţământului din Ungaria, Albert Apponyi care a introdus obligatoriu
limba maghiară în şcoli. În ciuda acestor presiuni, sistemul şcolar din Banat
şi din Aradul Nou, se menţine şi rezistă în mare măsură încercărilor de
deznaţionalizare.
Creşterea populaţiei din Aradul Nou are consecinţă şi asupra
creşterii numărului de elevi. Spaţiul şcolar, în a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, nu mai corespundea de loc cerinţelor. Autorităţile comunale au fost
puse în faţa unor probleme deosebit de grele. Se cereau cu insistenţă noi
clădiri şcolare. De abia pe la sfârşitul secolului al XIX-lea au fost construite
noi clădiri. Tot atunci va avea loc separarea şcolilor de băieţi de cele de fete.
Băieţii vor frecventa cele trei şcoli, după cum urmează: „Prinzenschule” sau
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„Florianschule”, cum i se mai spunea (construită în anul 1853),
„Krauseschule” şi „Schorkschule”.
Sistemul educaţional şi şcolar al fetelor a fost deosebit de eficace şi
bine organizat la Aradul Nou, ca dealtfel şi în celelalte localităţi din Banat.
Învăţământul s-a desfăşurat în cele două clădiri (Klosterschule) ale ordinelor
călugăreşti. Începând din 1899, sistemul de învăţământ al fetelor a fost
preluat de ordinul călugăriţelor „Notre Dame”, care a condus acest
învăţământ cu deosebit succes până după cel de-al Doilea Război Mondial
când, în 1948, noul regim comunist din România instalat după război, a
procedat în mod brutal la desfiinţarea şcolii a interzis ordinul, iar
călugăriţele au fost alungate. Azi, în clădirea principală a şcolii se află o
parte a Liceului Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn”. Trebuie arătat că
toate aceste clădiri mai sus amintite au fost în funcţie până aproape în zilele
noastre.
În vederea unei educaţii mai înalte, tineretul din Aradul Nou a
frecventat Gimnaziul german din Arad, care a luat fiinţă în anul 1751 sub
auspiciile Ordinului Minoriţilor. După transformarea acestui gimnaziu în
unul maghiar, a fost în continuare frecventat sau a existat o orientare spre
şcoli de meserii. Tot aici trebuie să amintim o chestiune des uitată, şi
anume, spre sfârşitul secolului al XIX-lea a funcţionat la Aradul Nou o
şcoală privată de meserii (Gewerbeschule) în limba germană şi maghiară cu
cursuri de trei ori pe săptămână, seara, care pregătea ucenici şi calfe în
vederea obţinerii diplomei de meşter şi care a contribuit eficient la
popularizarea reputaţiei meseriaşilor din Aradul Nou. Meseriaşii din Aradul
Nou aveau o bună reputaţie, îi găsim în marile oraşe ale imperiului: la
Timişoara, Budapesta şi chiar şi în Viena. Ei erau în special zidari, tâmplari,
dulgheri, tinichigii etc. Angajaţi de marile firme de construcţii, fiind foarte
apreciaţi.
După Primul Război Mondial şi după formarea statului naţional
integral „România Mare”, anumiţi meseriaşi s-au orientat spre Vechiul
Regat şi în special spre Bucureşti. Capitala României va consemna o fază
intensivă de construcţie şi de modernizare urbanistică.
Este interesant de remarcat că, la începutul secolului al XX-lea, se
poate constata o creştere spectaculoasă a numărului de meseriaşi şi
comercianţi, de intelectuali (medici, notari, avocaţi, funcţionari, învăţători
etc.). Tot acum creşte şi se dezvoltă noua clasă a muncitorilor industriali, nu
prea numeroasă, recrutată mai ales din rândul meseriaşilor ruinaţi, aici, în
Aradul Nou şi Mureşel. Câteva date statistice raportate la numărul
populaţiei ne arată creşterea numărului de comercianţi şi meseriaşi la
începutul secolului al XX-lea. Deja din 1896 sunt consemnate în total 81 de
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firme comerciale. Câţiva ani mai târziu, în 1907 au fost 92 comercianţi la un
total de 5.000 de locuitori (fără Mureşel). În preziua celui de-al Doilea
Război Mondial, la o populaţie de circa 7.000 de suflete (inclusiv
Mureşelul), sunt consemnaţi 118 comercianţi, majoritatea dintre ei fiind
firme familiale, ca de pildă Becker, Wagner, Kompas, Straub, Albecker,
Bauer, Gehl, Andree şi altele.
Meseriile mai importante, ca pantofar, croitor, rotar, tinichigiu,
fierar, morar, tâmplar, zidar şi altele, au fost meserii deosebit de căutate, atât
în Aradul Nou, cât şi în alte localităţi. Deja în 1829 au fost în Aradul Nou
307 meseriaşi înregistraţi. În 1899 se consemnează o reducere a meseriilor,
aceasta datorită în primul rând emigrărilor în America şi pe teritoriul
Monarhiei. În 1940 este consemnată din nou o creştere a meseriaşilor, sunt
înregistraţi în Aradul Nou 426 de meseriaşi, un număr impresionant de
meşteşugari, raportat la totalul populaţiei. La toate acestea se mai adaugă un
număr de muncitori industriali, la începutul secolului al XX-lea, care au
lucrat în fabricile din Arad. Majoritatea acestor meseriaşi s-au constituit în
unităţi mici, familiale, ca de exemplu: Albecker, Klug, Kaufmann, Dengel,
Traub, Teichert, Hellinger, Becker şi altele.
Numărul relativ mare de meşteşugari, negustori, muncitori
industriali, intelectuali şi alte categorii ne arată că localitatea Aradul Nou a
devenit un centru economic, social şi cultural important din zona de nord a
Banatului şi că nu poate fi vorba numai de un centru agrar şi grădinăresc, ci
trebuie ţinut cont şi de alte ramuri economice, în care o mare parte a
populaţiei a fost activ implicată. Totuşi, economia agrară şi în special
grădinăritul, rămâne ramura principală de ocupaţie a populaţiei din Aradul
Nou şi Mureşel, până la al Doilea Război Mondial, 1939-1945.
La începutul secolului al XX- lea se consemnează o creştere a
populaţie, atât în Aradul Nou, cât şi în Mureşel, datorită, în primul rând
creşterii natalităţii, cât şi emigrării din alte localităţi. În preajma Primului
Război Mondial asistăm la un val intensiv al emigrărilor în America de Sud,
S.U.A şi Canada, acestea fiind obiectivele principale. Pleacă în primul rând
tineretul, dar şi oameni cu familie, în ideea de a câştiga mulţi bani şi apoi de
a se reîntoarce în patrie şi de a-şi pune bazele unei vieţi mai bune, de a avea
un viitor asigurat pentru generaţia viitoare. Unii au reuşit, alţii mai puţin;
mulţi au rămas definitiv în America.
Primul Război Mondial - 1914-1918 şi consecinţele acestuia
Primul război mondial a izbucnit în vara anului 1914, după
asasinarea moştenitorului la tron al Monarhiei Austro-Ungare, arhiducele
Franz Ferdinand, de către o conjuraţie sârbă la Sarajevo. Dintr-un conflict
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local între Serbia şi Monarhia Austro-Ungară, războiul s-a extins şi a
devenit un război mondial, la care s-au aliniat două tabere şi anume, pe de o
parte erau puterile centrale: Germania, Austro-Ungaria, Turcia şi Bulgaria,
iar de cealaltă parte, s-au aliniat Serbia, Franţa, Anglia, Rusia, Belgia,
S.U.A., Italia şi România. Războiul a luat sfârşit în 1918, prin înfrângerea
Puterilor Centrale, după un măcel de 4 ani.
În urma Adunării Naţionale a românilor din Transilvania şi Banat, de
la 1 Decembrie 1918, şi a prevederilor Păcii de la Trianon între Ungaria şi
Puterile Antantei, Transilvania şi Banatul au fost atribuite României.
În conformitate cu această pace, cea mai mare parte a Banatului a
fost încorporată în România. În consecinţă, şi întreg judeţul Arad a aparţinut
de aici înainte României, implicit Aradul Nou *. Înpotriva divizării Banatului
în trei părţi: România 70%, Iugoslavia 25% şi Ungaria 5%, a protestat în
primul rând populaţia germană din Banat, cei circa 640.000 de germani
bănăţeni au fost scindaţi în trei părţi. Aproximativ 400.000 de germani au
fost înglobaţi în România, 200.000 au aparţinut Iugoslaviei, iar restul au
rămas în Ungaria În ciuda protestelor, Banatul a rămas scindat. Pentru
populaţia germană aceasta a fost o catastrofă. O unitate politică, etnică şi
economico-culturală a fost ruptă şi scindată. Toate acestea au însemnat o
nouă orientare în toate domeniile economico-sociale şi cultural-educative.
Au apărut noi legi, o nouă orientare în viaţa economică şi socială, noi legi în
privinţa educaţiei şi a şcolilor.
În conformitate cu declaraţiile de la Alba Iulia ale Marii Adunări
Naţionale, de la 1 Decembrie 1918, România s-a obligat să respecte
drepturile minorităţilor naţionale, să le asigure educaţie şi şcoli în limbile
naţionale şi o egalitate în drepturi tuturor cetăţenilor.
Şi, într-adevăr, trebuie să recunoaştem că, în primii ani ai stăpânirii
româneşti, în Banat are loc o liberalizare a sistemului de învăţământ.
Sistemul şcolar german se reface şi se caracterizează printr-o dezvoltare
impetuoasă. Pe drept cuvânt se vorbeşte de o „Nouă primăvară” şi o
deşteptare naţională. Peste tot în aşezările germane apar din nou şcoli
germane. Folosind experienţa saşilor din Transilvania, referitor la şcolile
confesionale, şi aici, în Banat, apar astfel de şcoli administrate de biserici,
dar apar şi şcoli de stat germane, în localităţi unde nu au existat în trecut ori
că au fost închise.
Un prim pas în această direcţie a fost întemeierea Gimnaziului
German de Băieţi din Aradul Nou în 1920, sub conducerea directorului
Edmund Neidenbach. Şcoala a funcţionat la început la Arad, ca apoi în
*

Numai de la 1 ianuarie 1926, în baza Legii de unificare administrativă, din anul 1925.
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1921 să fie transferată în Aradul Nou într-o clădire nouă, terminată în 1923.
Profesorul Neidenbach şi-a dat toată silinţa de a înzestra şcoala din punct de
vedere material, de asemenea a căutat să asigure un corp profesoral
corespunzător. Şi, într-adevăr, şcoala a înregistrat succese frumoase.
Interesul pentru şcoală a fost mare în rândul populaţiei germane. Au venit
elevi şi din alte localităţi: Arad, Sântana, Glogovăţ, Frumuşeni, Zăbrani,
Fântânele şi altele. În 1925, şcoala a primit un internat, unde copiii din
provincie puteau să stea întreg anul şcolar. Rezultatele au fost pozitive, o
mare parte dintre copiii ţăranilor şvabi din împrejurimi au primit o educaţie
superioară în limba maternă. Din păcate, această etapă de liberalizare nu a
ţinut mult. În 1926, Ministerul Educaţiei şi Învăţământului l-a transferat pe
directorul Neiderbach de la Gimnaziul German de Băieţi din Aradul Nou la
Gimnaziul „Iosif Vulcan” din Arad. Aceasta a fost o primă lovitură dată
gimnaziului german. De aici înainte a început procesul de românizare a
şcolii. Situaţia a devenit critică, mai ales atunci când în fruntea Ministerului
Educaţiei şi Învăţământului a venit Constantin Anghelescu (1933-1937),
deoarece o serie de abandonuri şcolare au influenţat negativ situaţia şcolilor
minorităţilor naţionale. În şcolile de stat ale minorităţilor, o serie de obiecte
au fost predate în limba română. Chiar şi în şcolile primare situaţia a devenit
dramatică. În Gimnaziul German de Băieţi din Aradul Nou s-a înrăutăţit de
asemenea situaţia, majoritatea obiectelor fiind predate în limba română. În
această situaţie grea a şcolii germane, biserica a fost aceea care a intervenit
şi a preluat o mare parte a şcolilor de stat, transformându-le în şcoli
confesionale.
Tineretul german din Aradul Nou şi din alte localităţi a început să se
orienteze spre alte şcoli, spre şcoli româneşti, dar mai ales din 1927, spre
noul complex şcolar „Banatia” de la Timişoara, construit prin contribuţia
populaţiei germane din Banat. Acest complex şcolar avea şcoală primară,
gimnaziu, şcoală comercială, şcoală de meserii, şcoală pedagogică şi liceu.
„Banatia” a devenit locaşul de formare intelectuală a tinerei generaţii
germane din Banat.
În ciuda unor fenomene de romanizare – Gimnaziul German din
Aradul Nou va rămâne un centru de formare a tinerei generaţii din Aradul
Nou şi din împrejurimi. Cu timpul se caută o altă soluţie adecvată.
În vara anului 1940 se cristalizează o astfel de situaţie. Normalizarea
relaţiilor între Reichul German şi România, momentul devine prielnic
pentru o reglementare a învăţământului german. Guvernul si Grupul Etnic
German ,prin dr. Franz Kräter, încredinţează pe profesorul Karl Waldner cu
înfiinţarea unui nou gimnaziu german la Arad. În vara anului 1940 ia fiinţă
noul Gimnaziu german din Arad, cu numele de „Adam Müller
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Guttenbrunn”, fiind vorba de un întreg complex şcolar, cu şcoală primară,
gimnaziu, şcoală comercială şi de meserii. În scurt timp, prin ajutorul
părinţilor şi al organelor de stat s-a putut începe procesul de învăţământ.
Directorul Karl Waldner a reuşit să înfiinţeze un corp profesoral de valoare
şi bine închegat, având colaboratori pe profesorii Josef Schneider, Michael
Bockel, Erwin Scheipner, Josef Zirenner, Hockel. Directorul Karl Waldner,
datorită personalităţii sale deosebite, a reuşit în scurt timp să înjghebeze o
unitate şcolară de prestigiu. Având la dispoziţie şi un internat, au venit mulţi
elevi din satele învecinate germane, dar şi din aşezări mai îndepărtate, a fost
declanşată o adevărată emulaţie, o adevărată euforie în sânul populaţiei
germane înspre şcoală. Trebuie arătat că au venit, atât copii din familii mai
înstărite, cât şi copii din pături mai sărace ale populaţiei. Majoritatea dintre
ei s-au mulţumit cu patru clase gimnaziale, reîntorcându-se la gospodăriile
familiale ţărăneşti sau la meserii ori în comerţ. Mare a fost însă şi numărul
celor care au studiat mai departe în şcolile superioare din ţară, la
universităţi, etc. Raportat la numărul populaţiei, procentajul celor care au
studiat la şcoli superioare a fost deosebit de mare pentru vremea aceea. În
plină dezvoltare şi edificare se apropie sfârşitul şcolii. Războiul care se
apropie vertiginos de graniţele României va avea repercusiuni grave asupra
întregii ţări şi va orienta politica României spre o altă cale de dezvoltare,
având multe repercusiuni negative pentru viitor.
Între timp a izbucnit cel de-al Doilea Război Mondial. În 1941,
România a intrat în război alături de Germania, luând parte la campania
militară împotriva URSS-ului, în vederea recuceririi teritoriilor răpite,
Basarabia şi Bucovina. După bătălia de la Stalingrad, din iarna lui 19421943, perdută de germani şi aliaţii ei, la care au luat parte şi trupele române,
a început retragerea. După mai multe bătălii crâncene, trupele sovietice
ajung la graniţa cu România, în primăvara anului 1944.
La 23 august 1944 în România a avut loc o lovitură de stat, prin care
mareşalul Ion Antonescu, conducătorul statului a fost arestat şi s-a instaurat
un nou guvern, care a încheiat armistiţiu cu puterile aliate şi a declarat
război Germaniei. Din aliaţi, peste noapte, germanii şi românii au devenit
duşmani. Pe întreg teritoriul ţării au loc operaţiuni militare şi trupele
sovietice intră în România. O mare parte o populaţiei din România a fost
şocată de această întorsătură. În mod special înfricoşată a fost populaţia
germană din ţară şi nu fără motiv, cum se va adeveri mai târziu. Prezenţa
Armatei Roşii în ţară va ridica o serie de probleme pentru populaţia civilă.
Armata sovietică se va deda la o serie de atrocităţi atât în oraşe cât şi în
mediul rural. Frica domină opinia publică din România. Se pare că germanii
au fost surprinşi de evenimentele din România.
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Pentru a preveni ocuparea Banatului, şi a părţii de vest a ţării de
către Armata Roşie, unde a existat populaţie germană, trupe germane şi
maghiare au intrat în ţară în lunile septembrie şi octombrie, ocupând partea
de vest a Banatului cu scopul de a evacua populaţia germană spre vest.
Numai o mică parte a populaţiei s-a declarat de acord cu evacuarea, în total
au plecat 25.000 de oameni înspre Germania. În faţa Timişorii trupele
germane au fost stopate de către trupele române în colaborare cu cele
sovietice. Sosirea grosului armatei sovietice în această zonă de operaţiuni
militare a determinat pornirea unei ofensive în colaborare cu armata română
împotriva trupelor germane din vestul Banatului. După lupte grele trupele
germane reduse ca număr faţă de cele sovietice a trebuit să se retragă spre
vest. La sfârşitul lui octombrie, întreg teritoriul României a fost ocupat de
armata sovietică.
Pentru întreaga populaţie a României a început un nou capitol al
istoriei sale. Pas cu pas puterea politică în România a fost cucerit de partidul
comunist şi de organizaţiile sale. Partidele democratice au fost excluse din
viaţa politică a ţării. În curând, România a devenit republică populară, iar
mai târziu republică socialistă. Dictatura comunistă asigura procesul de
construire a unui nou sistem social-economic şi anume a celui socialist.
Aceasta a însemnat schimbări structurale economice, sociale şi culturaleducative.
Intrarea armatei sovietice în România, precum şi instaurarea
dictaturii comuniste a avut repercusiuni grave asupra întregii populaţii, dar
cel mai mult de suferit au avut germanii.
O primă măsură a fost închiderea tuturor şcolilor germane. În
consecinţă, întregul sistem de învăţământ în limba germană a fost desfiinţat.
Au urmat însă măsuri şi mai drastice. Una dintre cele mai neomeneşti
măsuri luate împotriva germanilor din ţară a fost acţiunea de deportare a
bărbaţilor şi femeilor la muncă forţată în Rusia. Este vorba de bărbaţi între
16 şi 45 de ani şi femei între 17 şi 37 ani. Se pune întrebarea, cum s-a putut
ajunge la o astfel de situaţie? La 6 decembrie 1944, primul ministru de
atunci a României, generalul Rădescu a semnat un protocol, adaos la
Convenţia de armistiţiu cu Uniunea Sovietică, ca România să pună la
dispoziţia Rusiei 100.000 de forţe de muncă, care să fie obligate să lucreze
în reconstrucţia ţării.
Deja, în octombrie-noiembrie, au fost întocmite liste de către
autorităţi cu persoane de etnie germană. Prin comunele germane circulau
zvonuri privind deportările, însă puţini au crezut. Chiar şi populaţia
românească nu a dat crezare acestor zvonuri, totuşi, acestea au devenit
realitate. În ziua de 14 spre 15 ianuarie 1945 a început acţiunea. Satele şi
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localităţile cu populaţie germană au fost blocate de unităţi militare sovietice
şi române, legăturile telefonice întrerupte, circulaţia trenurilor sistată, iar în
localităţi a început acţiunea de ridicare a bărbaţilor şi femeilor înscrişi pe
liste. Având câte un pachet subsuoară, au fost duşi până la gara cea mai
apropiată şi îmbarcaţi în vagoane de marfă, câte 40 până la 60 de persoane,
pe un frig de –20 grade Celsius. Zi şi noapte, trenurile pufăiau prin stepa
rusească şi Ucraina. Frigul, foamea, lipsa unor instalaţii sanitare şi de
medicină şi-au făcut primele victime. Ajunşi la faţa locului, în minele de
cărbuni din Donbas sau în uzinele de la Krivoirog, unii chiar în îndepărtata
Siberie, au fost supuşi unei munci extenuante, băgaţi în lagăre fără asistenţă
medicală. Dintre cei circa 50.000 de germani deportaţi din Banat, peste
9.000 nu s-au mai întors în patrie. O mortalitate mare, raportată la numărul
celor deportaţi. Ultimii deportaţi s-au reîntors de abia în 1953. Aproape că
nu exista o familie în Banat, care să nu fi deplâns pierderea unui membru.
Trebuie arătat că, populaţia românească, în ansamblu, a condamnat
deportările şi au ajutat pe unde au putut. Multe familii de români au ascuns
în special fete tinere care urmau să fie deportate, riscând chiar libertatea
personală. Au existat multe acţiuni de solidaritate, atât la oraşe, cât şi la sate,
faţă de populaţia germană.
Toate încercările unor organizaţii şi a unor personalităţi din ţară şi
străinătate de a interveni au dat greş. Intervenţiile Nunţiului papal la
Bucureşti, a şefului cultului mozaic, Dr. Fildermann, Dr. Franz Kreuter şi a
altora, au fost respinse şi au rămas fără rezultat.
Educaţia şi învăţământul în „Epoca socialistă”
Una dintre cele mai dureroase şi sensibile perioade din istoria
României a fost aşa-zisa „epocă socialistă”, „epoca de aur” a dictaturii
comuniste, care a cauzat deopotrivă suferinţe întregului popor din România,
indiferent de naţionalitate. Totuşi, trebuie arătat că cea mai oropsită şi
neîndreptăţită a fost populaţia de etnie germană din România.
După deportările în Rusia, a urmat aşa-zisa „reformă agrară” din 25
martie 1945. Prevederile acestei legi stipulau exproprierea tuturor
germanilor fără despăgubire. Au căzut sub această jurisdicţie pământurile
arabile, grădinile, viile, păşunile, casele de locuit, maşinile agricole,
animalele de casă (cai, vaci, porci), într-un cuvânt toată avuţia oamenilor a
fost înstrăinată. În felul acesta o mare parte a populaţiei germane şi-a pierdut
baza de existenţă şi a trebuit să-şi găsească alte surse de existenţă, fie în
industrie, fie în asociaţiile agrare sau în fermele de stat nou înfiinţate.
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Toate aceste măsuri au dus la o degradare politică, economică şi
morală a populaţiei germane din România, fiind împinsă spre cetăţeni de
gradul II cu mai puţine drepturi.
Pe lângă măsurile politice, economice, cetăţeneşti, în mod deosebit
de dureroase, au fost măsurile care priveau restrângerea activităţii culturale
în limba germană şi, în mod special, desfiinţarea învăţământului în limba
germană.
Aceasta a însemnat şi desfiinţarea instituţiei şcolare „Adam Müller
Guttenbrunn”, copii fiind nevoiţi să urmeze şcoli româneşti. În perioada
scurtă de funcţionare a şcolii au fost obţinute rezultate deosebite. Un mare
număr de copii din oraş şi din mediul rural au urmat cursurile acestei şcoli,
punându-şi în felul acesta bazele unei pregătiri intelectuale deosebite. Mulţi
dintre ei au urmat şcoli superioare, universităţi, şi altele, în ţară sau în
străinătate. Amintim câţiva dintre ei: Dr. Franz Michael Dengel, Michael
Bartel, profesor de muzică, Eugen Ackermann, inginer agronom, Sebastian
Ackermann, inginer agronom, ambii cu reputaţie, Dr. phil. Otto Greffner,
profesor universitar, cercetător ştiinţific şi autor de cărţi. Elsa Ilias-Botto,
reputata cercetătoare chimistă, lucrează de mai mulţi ani în cercetarea
farmaceutică din Germania, ing. Roderich Philippi, arhitect cu reputaţie
deţinând posturi de conducere în Austria, Georg Schadt, arhitect, sculptor de
renume mondial. Multe opere plastice ale lui împodobesc bisericile şi
catedralele din Londra, Windsor, Toronto, etc. Inginerul Josef Stumper,
profesorul Wendelin Suck, dr. Helga Widock, cunoscuta dermatologă,
preotul Paul Ziehle, sunt unii dintre cei care s-au format în acest mediu al
şcolii, punându-şi baza de pregătire aici.
Majoritatea dintre cei amintiţi mai sus, precum şi alţii, trăiesc azi în
Germania, unii încă activi, alţii în pensie, exceptându-l pe Georg Schadt,
care trăieşte în Canada, unde este activ şi azi ca sculptor.
Şcoala a fost închisă, însă spiritul ei trăieşte mai departe. Foştii elevi
ai şcolii s-au organizat într-o societate a foştilor elevi şi în fiecare an se
adună în diferite localităţi. Vin foşti elevi din toate colţurile lumii: din
Germania, America, Austria, Australia.
Perioada de funcţionare a institutului şcolar „Adam Müller
Guttenbrunn” a fost unul din punctele culminante ale învăţământului şi
culturii în limba germană a populaţiei din zona Aradului. Personalul didactic
în frunte cu directorul Karl Waldner au ştiut în scurt timp să facă din şcoala
germană un locaş de cultură cu deosebit prestigiu. Ne bucură nespus de mult
că şcoala germană din Aradul Nou a reprimit vechiul nume şi suntem
convinşi că procesul de învăţământ în această instituţie va decurge în spiritul
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şi concepţia acestui mare european, care a fost Adam Müller Guttenbrunn,
în spiritul înfrăţirii tuturor naţionalităţilor.
Deabia a început redresarea economică şi morală a populaţiei
germane şi, iată, o nouă lovitură. În anul 1951 a avut loc evacuarea forţată a
unei părţi a populaţiei din zona de graniţă cu Iugoslavia şi deportaarea
acesteia. Majoritatea celor deportaţi au fost germani, o altă parte români şi
alte elemente nesigure pentru regim.
Circa 40.000 de germani au fost aşezaţi în regiunea aridă a
Bărăganului, în câmp deschis, fără locuinţă. Aici trebuia să transforme
pămînturile necultivate şi părăsite, de stepă, în pământ roditor. La început a
trebuit să-şi construiască case, în majoritate din lut, erau de fapt mai mult
nişte colibe, unde te fereai de frig, de vânt şi de căldura mare din vară.
Munca grea şi lipsa unei asistenţe medicale a dus la creşterea mortalităţii
între cei deportaţi. Circa 8.000 nu s-au mai întors la vetrele lor. Un procentaj
mare, aproape un sfert din deportaţi.
În anul 1954 are loc o cotitură în politica partidului şi a statului faţă
de populaţia germană din ţară, conducerea partidului şi a statului a ajuns la
concluzia că populaţia germană trebuie încadrată, fiind o populaţie harnică,
în procesul de construire a socialismului. În această direcţie se iau o serie de
măsuri. Prin decrete ale Marii Adunări Naţionale, hotărâri ale C.C. al
Partidului, o parte ale bunurilor expropriate au fost retrocedate: casele,
grădinile. De asemenea, au fost acordate drepturi politice şi cetăţeneşti egale
cu celelalte naţionalităţi.
De mare importanţă au fost concesiile făcute în direcţia şcolii şi
culturii germane. Numărul şcolilor germane a crescut vertiginos, grădiniţe,
şcoli primare, şcoli de meserii, gimnazii şi licee. O parte din vechii
învăţători şi profesori au fost reprimiţi şi reabilitaţi. Pe linie culturală a fost
permis să se sărbătorească datini şi obiceiuri. Din nou a fost voie să se
sărbătoreasă Kirchweiul, balurile germane ale portului popular, sărbătorile
religioase (Crăciunul, Paştele, Rusaliile).
A fost o perioadă de deschidere şi liberalizare a sistemului comunist
în România, ceea ce a adus multe simpatii României, mai ales când, şi pe
planul politicii externe, România a demonstrat o cale proprie şi s-a distanţat
de Moscova. În curând însă, s-a aflat că a fost o politică abilă a lui
Ceauşescu, de a primi credite favorabile din apus.
Fără îndoială, această politică de liberalizare s-a făcut simţită şi în
zona Aradului cu populaţie germană. Copii germani din şcolile româneşti au
revenit în şcolile germane redeschise. Mare a fost afluenţa în special spre
şcolile primare. Au lipsit clădirile, dar mai ales învăţătorii şi profesorii.
Pedagogi inimoşi şi profesori ca Michael Pfaff şi dr. Wolf în Timişoara şi
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Josef Schneider în Aradul Nou, în limita posibilităţilor au clădit un nou
sistem de învăţământ german. Lipsa cadrelor didactice a pus învăţământul
german în faţa unor probleme deosebit de grele. În Timişoara şi Aradul Nou
au luat naştere noi centre şcolare germane. Pentru a ameliora lipsa de cadre
didactice germane s-a procedat la înfiinţarea unei şcoli pedagogice în limba
germană în Aradul Nou.
Deja, în primele zile ale lunii august 1950, Ministerul
Învăţământului a emis decretul de înfiinţare a şcolii pedagogice. Avînd în
vedere timpul scurt până la începerea cursurilor, Direcţiunea, în frunte cu
Martin Schiller şi Josef Schneider, au fost puşi într-o situaţie deosebit de
critică. Cu ajutorul părinţilor din Aradul Nou şi a cadrelor didactice, a
meseriaşilor din satele germane şi din Aradul Nou a fost îndeplinit
dezideratul şi, în anul şcolar 1950-51 a putut fi deschisă şcoala. A fost o
muncă gigantică, tot mobilierul a fost recrutat din donaţii.
În primul an au fost admişi 40 de elevi, atât fete cât şi băieţi. Deabia
din 1951 s-a procedat la înfiinţarea unui internat, care să adăpostească elevii
din alte localităţi. Merite deosebite în organizarea şcolii îi revin primului
director, Mathias Schiller, precum şi inspectorului şcolar Pankratz Beller,
din Inspectoratul judeţului Arad, care au depus o muncă titanică în vederea
organizării şcolii. De remarcat este şi munca de pionierat depusă în primii
ani de existenţă a şcolii de către cadrele didacatice din acea vreme. A
funcţionat următorul corp profesoral: Matematică - Josef Schneider,
cunoscut profesor de matematică din oraş, Germana - profesoara Gisela
Stromlich, Româna - Ioana Blănaru, Rusă - Ilarion Auslander, Istorie Adalbert Tringl, Ştiinţe ale naturii - Andreas Eisele, Chimie şi muzică Franz Marx, Fizică - Peter Maurer, Desen - Octavian Dubinsky, Sport Peter Blatt. Un ajutor substanţial în organizarea învăţământului în limba
germană şi a şcolii din Aradul Nou a fost dat de inspectorul şcolar Pankratz
Beller.
În anul următor, 1951-52 au fost admişi din nou 40 de elevi. Aceştia
au fost din păcate ultimii candidaţi de învăţători, deoarece în anii următori
şcoala se va transforma în liceu teoretic şi elevii din clasele inferioare vor
studia după un nou program şcolar şi vor finaliza studiile cu examenul de
bacalaureat. În anii următori şcoala va suferi schimbări structurale, va
funcţiona ca Liceul nr. 4 , apoi Liceul nr. 6 şi, în final, ca Liceul industrial
nr. 10, când îşi va pierde aspectul de şcoală de cultură generală.
La sfârşitul anilor 50 şi la începutul anilor 60 ai secolului trecut
apare o nouă generaţie de cadre didactice la şcoală, cu pregătire academică
la diferite universităţi din ţară, în special Timişoara şi Cluj, înlocuind prima
generaţie de după război, care a ieşit la pensie.
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Prin venirea acestor dascăli şi profesori tineri se face simţită o nouă
dinamică în muncă. Va creşte nivelul de predare şi întreg procesul de
instruire va situa şcoala pe o treaptă superioară de dezvoltare, fapt cunoscut
şi adeverit de rezultatele obţinute la diferite ocazii ale întrecerilor şcolare,
olimpiade la diferite materii, etc. şi recunoscute şi de forurile superioare ale
învăţământului, Inspectoratul şcolar şi citat de Ministerul Învăţământului.
Tot mai mulţi copii români se înscriu la acest liceu german şi termină şcoala
cu examenul de Bacalaureat în limba germană. Relativ mare a fost numărul
absolvenţilor din liceu care au pătruns în învăţământul superior universitar,
la diferite politehnici şi institute superioare din ţară.
Este meritul conducerii şcolii şi, în special al corpului didactic, care
a activat la această şcoală că a reuşit să ridice instituţia la un standard
superior, rivalzând, în sensul bun al cuvântului, cu oricare dintre şcoli din
oraş sau din zona de vest a ţării.
Directorul profesor Josef Schneider, om cumpătat şi cu prestigiu
datorită cunoştinţelor sale profesionale, a ştiut să stângă în jurul său un corp
didactic de mare valoare, pe care-l merită să-l amintim: Peter Friedrich,
profesor de fizică şi matematică, Paula Dorner, profesoară de limba
germană, Maria Bohn, profesoară de limba germană, Franz Stumper,
profesor de limba germană, Elisabeta Maurer-Frisch, profesoară de
matematică, dr. Otto Greffner, profesor de istorie şi filozofie, Herbert
Philipp, profesor de gerografie, Friedrich Sliacsan, profesor de chimie,
Helena Bod, profesor de ştiinţe ale naturii, Ursula Sachen, Beter Blatt, Biro
Bela, iar mai târziu Strfan Ziegler profesori de sport.
Mai târziu, la aceştia se mai adaugă Frederike Hum, Anna
Teichert,Willi Kerner, Franz Straub, Anton Vormittag, Hans Breier,
Theresia Teichert şi alţii. Aceştia din urmă provin din foştii elevi ai şcolii
care au studiat în diferite instituţii de învăţământ superior din ţară şi au
revenit la şcoală.
În curând perioada de liberalizare şi deschidere spre vest a luat
sfârşit şi România s-a reîntors într-o fază de încrustare a relaţiilor politice,
economice şi sociale. La începutul anilor '70, noua orientare didactică de
partid s-a resimţit puternic pe tărâm educaţional şi cultural. Drepturile
minorităţilor au fost simţitor îngrădite. Şcolile germane şi ale altor
naţionalităţi au fost desfiinţate şi transformate în secţii ale şcolilor
româneşti. O nouă linie a naţional-comunisnului instaurată în România a
încercat să sustraagă populaţia de la neajunsurile zilnice, de la sărăcie şi de
frustrare ale drepturilor cetăţeneşti.
A fost introdus în România şcoala unică socialistă, pe bazele celei
mai extremiste ideologii socialiste ale timpului. Şi în Aradul Nou, şcoala
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germană a fost ataşată şcolii româneşti, sub direcţiune română. Învăţământul
s-a defăşurat în două secţii: română şi germană.
În virtutea respectării adevărului trebuie arătat că procesul de
învăţământ s-a desfăşurat fără prea multe probleme şi în condiţii normale. În
această ordine de idei trebuie să acordăm recunoştinţă direcţiunii de atunci,
Petru Clepe şi, în special lui Vasile Popovici, care nu au făcut diferenţe între
cele două secţii şi au condus şcoala cu multă abilitate.
Deja în 1972-73 acest experiment a luat sfârşit şi cele adouă secţii au
devenit independente. S-a revenit la liceul german sub denumirea de Liceul
Industrial nr. 10.
Situaţia devine critică începând din deceniul al şaptelea al secolului
XX. Atunci începe intensificarea procesului de emigrare a populaţiei
germane spre Germania. Părăsesc şcoala elevii, împreună cu părinţii lor, dar
părăsesc şcoala şi cadre didactice. O mare pierdere pentru şcoală. Corpul
profesoral, altădată omogen, începe să se descompună. Părăsesc şcoala
personalităţi marcante ale şcolii germane, ca profesorul Peter Friedrich cu
soţia, Anna, şi ea cadru didactic şi familia, Franz Stumper, Friedrich
Sliacsan, Franz Pretz şi Anna Dissler-Teichert, foşti directori, Herbert
Philipp, Anton Vormittag, Willi Kerner, Hans Breier, Friederike Hum,
Franz Straub, şi alţii, toţi profesori. Otto Greffner, profesor de istorie şi
filozofie, a căzut în dizgraţie şi i s-a interzis să mai predea în învăţământ,
lucrând în ultimii ani la Muzeu şi la începutul anilor '80 i s-a permis să
emigreze în Germania.
Constelaţia şcolii s-a schimbat în mare măsură. Au venit cadre tinere
noi, atât pentru secţia germană, cât şi pentru cea română. Cadrele pentru
secţia germană, unii dintre ei, au considerat şcoala ca o trambulină în
vederea plecării în Germania.
Marea cotitură. Răsturnarea dictaturii, 1989
La sfărşitul anilor '80 situaţia economico-socială şi politică în
România se înrăutăţeşte extrem şi atinge cote necunoscute. Lipsesc cele mai
elementare produse alimentare ca uleiul, zahărul, carnea, chiar şi pâinea a
fost pe alocuri raţionalizată. A crescut nemulţumirea populaţiei faţă de
regim. În ţară au avut loc mişcări de protest împortiva acestei situaţii.
Regimul dictatorial cu ajutorul organelor de stat, securitate, miliţie,
procuratură, a înnăbuşit orice încercare de protest, cu brutalitate. Dictatura
comunistă a lui Ceauşescu a căutat să iasă din această criză economică şi
politică aruncând toată povara pe umerii poporului. „Industrializarea
socialistă“ practicată într-un ritm excesiv de regim, a îndatorat ţara la
maximum. Regimul a căutat să plătească aceste datorii externe prin produse
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agrare sustrase de pe piaţa internă, populaţia rămânând fără produse
alimentare de bază, acestea fiind exportate în contul datoriilor.
Situaţia devine atât de critică, încât la mijlocul lunii decembrie 1989
la Timişoara izbucnesc grave tulburări sociale care se transformă într-o
răscoală a populaţiei împortiva regimului comunist. Scânteia revoltei a fost
dată de evacuarea forţată a preotului reformat din Timişoara, Laszlo Tokes,
de către organele securităţii, la care populaţia timişoreană s-a opus. Cu
repeziciune revolta s-a extins asupra întregului oraş. Forţe înarmate ale
statului au căutat să înnăbuşească revolta care s-a transformat cu repeziciune
într-o revoluţie populară împotriva regimului. Au căzut morţi şi mulţi răniţi
dintre cei care au participat la revoluţie. În final, populaţia Timişorii, la
acare s-au aliat şi cei de la Arad, a reuşit prin forţe proprii să se elibereze de
dictatura comunistă. Răscoala de la Timişoara a fost primul semnal victorios
de răsturnare a regimului. La 22 decembrie 1989 a izbucnit revolta şi la
Bucureşti împotriva regimului comunist şi împotriva dictaturii lui Nicolae
Ceauşescu. Revoluţia din Bucureşti a pus capăt dictaturii comuniste din
România şi ţara a intrat într-o nouă fază de dezvoltare, a fost adoptat un
sisten democratic, ţara s-a transformat într-un stat democrat.
Transformări fundamentale au avut loc nu numai pe plan politic şi
economic, ci şi pe plan educaţional, cultural şi şcolar.
Sistemul educaţional şcolar în spiritul dogmelor comuniste a fost
abandonat şi s-a trecut la valorificarea vechilor tradiţii ale şcolii româneşti şi
ale culturii mondiale.
În această direcţie au avut loc transformări strucutrale importante în
învăţământul de toate gradele din România. Aceste schimbări au avut loc şi
la Liceul German din Aradul Nou. Educaţia a fost pusă pe noi fundamente.
Au apărut noi programe şcolare, noi manuale şcolare şi în limba germană.
La început, după schimbarea regimului, datorită exodului masiv al
populaţiei germane din România, s-a crezut că zilele şcolii germane din
Aradul Nou sunt numărate şi că sunt puţine posibilităţi de a menţine şcoala.
Cu timpul s-a demonstrat însă chiar contrariul. După primii ani de
zguduitură şi de căutare de drum, totul a intrat în normal. La şcoală au fost
aduse cadre tinere, mulţi dintre ei cunoscători de limba germană. Populaţia
locală a demonstrat un interes mereu crescând pentru limba şi cultura
germană, aşa încât s-a format o instituţie şcolară şi totodată culturală de
mare prestigiu pentru oraşul Arad şi împrejurimi.Vin elevi din toate părţile
judeţului şi s-a format o şcoală bilingvă germano-română, cu secţii pentru
începători, pentru avansaţi şi, în fine, pentru cei de limbă maternă, care
învaţă toate materiile în limba germană.
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Începând din 1991 şi după restructurarea şcolii în liceu teoretic de
limbă germană, numărul elevilor a crescut continuu. În anul şcolar 1990-91
au fost 550 elevi care au frecventat şcoala iar în anul 2000-2001 numărul lor
a crescut la 1126. Aceasta creştere demonstrează că se merge pe cale bună şi
că şcoala a devenit un important furnizor de tineri absolvenţi care posedă
limba şi cultura germană, având multiple posibilităţi de a se angaja în
economie, în cercetări ştiinţifice, în învăţământ, etc.
Începând din 1999 şcoala poartă numele renumitului scriitor german
din Banat, Adam Müller Guttenbrunn, în felul acesta se revine la vechiul
nume purtat în trecut de şcoala germană din Arad.
Adam Müller Guttenbrunn o fost o figură impozantă a culturii
germane din secolul trecut. Dramaturg, scriitor, publicist, director de teatru
la Viena. Născut la 22 octombrie 1852 în Guttenbrunn (Zăbrani), judeţul
Arad, dintr-o familie săracă, fiind copilul nelegitim al Evei Muller şi al lui
Adam Luckhaup. A urmat şcoala primară în comuna natală între 1859-1862.
În 1864 îl găsim ca elev la Gimnaziul Piarist din Timişoara pe care însă nu îl
termină. Mai târziu îl găsim la Sibiu, unde lucrează la un atelier (magazin)
de frizerie unde a învăţat meseria de felcer (pe vremea aceea unii frizeri
făceau şi anumite servicii medicale). Ca elev particular a frecventat
Gimnaziul Bruckenthal din Sibiu. S-a întors după trei ani acasă la
Guttenbrunn, hotărât să plece şi să „cunoască lumea largă”, la început cu
gândul să plece la Viena, pe atunci capitala Monarhiei, oraş cu rezonanţă
politică şi culturală. În 1870 îl găsim la Viena, ca ajutor medical în cabinetul
doctorului Ulrich şi paralel a absolvit şi Şcoala Comercială din Viena. Îl
găsim apoi în oraşul Linz, angajat la o societate de telefoane. Revine la
Viena, studiază şi frecventează bibliotecile şi muzeele din capitală şi ia parte
activă la mişcarea culturală vieneză. În mod special se interesează de teatru,
scrie piese de teatru, regizează şi pune în scenă. Înfiinţează renumitul teatru
„Raimund” din Viena pe care-l conduce mulţi ani. A fost primul teatru
popular din imperiu care a făcut posibil, datorită preţului scăzut al biletelor,
să fie vizitat de pături sărace ale populaţiei. Activitatea lui este foarte variată
şi multilaterală. De mare importanţă sunt romanele sale istorice şi cele care
privesc pământurile natale (Heimatromane). De pildă: „Marea migraţiune a
şvabilor” sau „Clopotele patriei” sau „Crepusculul zeilor”. Amintim în
continuare scrierile sale istorice: Trilogia „Lenau”, despre marele poet
german, sau Trilogia „De la Eugenius la Josefus”, o documentaţie istorică.
De asemenea amintim romanul său autobiografic „Meşterul Iacob şi copii
lui”. Acestea sunt numai câteva din scrierile sale. A scris numeroase
articole în revistele culturale şi în ziarele vremii. A fost un animator al
culturii spre păturile de jos ale populaţiei. A contribuit prin scrierile sale la
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deşteptarea naţională şi culturală a populaţiei germane (a şvabilor din
Banat). Prin scrierile sale a condamnat asuprirea naţională în AustroUngaria, a subliniat deseori în scrierile sale prietenia faţă de poporul român.
Cu alte cuvinte a fost un precursor al spiritului european de azi. A murit la
vârsta de 71 de ani în 1923 la Viena, unde este şi înmormântat. La
înmormântarea lui au luat parte foarte mulţi bănăţeni. De remarcat este că el
a ajutat mulţi tineri din Banat, indiferent de naţionalitate, să-şi facă studiile
la Viena.
Adam Muller Guttenbrunn este una dintre cele mai remarcabile
personalităţi ale literaturii germane din Banat. El este scriitor, foiletonist,
critic literar, critic de teatru, publicist şi politician cultural. Cu el începe
istoria literaturii din Banat.
S-a născut ca Adam Muller la 22 octombrie 1852 în Zăbrani, una
dintre cele mai mari comune câmpeneşti din Banat. Urmează şcoala în
comuna natală şi apoi la Timişoara, dar eşuează în gimnaziu datorită limbii
maghiare. Se întoarce în comuna natală şi devine ucenicul frizerului
(felcerului) din comună. Despre anul de gimnaziu din Timişoara scrie astfel:
„Aşa am rămas în fine corigent în gimnaziu, nu a fost îndeajuns nici
pentru un examen, deoarece am fost adormit, am chiulit de la ore şi m-am
dus la canalul Bega la pescuit.”
Între 1870-1873 el urmează o şcoală comercială în Viena, dar
lucrează şi ca voluntar într-o ambulanţă chirurgicală. Termină şcoala
comercială în anul 1873, ocupă un post în Linz, cu toate că îi era dor de
patrie. El scrie:
„Dorul meu pentru Banat, pentru patrie, a fost mare. Şi acum ar fi
timp. Nu am fost ferm hotărât, să nu întreprind această călătorie, nu înainte
de a deveni cineva. Studentul corigent, medicul secundar, un comerciant
ratat, norocul meu că nimeni nu ştia, nu avea voie să ajungă acasă ca
pretendent pentru un post, trebuia să aibă răbdare, până când obţinea acest
post. Asta a priceput şi mama şi nu mă mai chema acasă. Dar ea a trimis o
şuncă după alta şi mulţi cârnaţi bănăţeni”.
Adam Muller Guttenbrunn va deveni funcţionar în Linz. Serviciul
său îi dădea posibilitatea de a se recicla spiritual şi pentru dezvoltarea
poetică. Prima dată el scrie drame şi piese de teatru. În jurnalul său
consemnează:
„În vraja datoriei” a fost prezentat în 12 şi 14 ale lunii (noiembrie
1879) sub aplauze furtunoase ale casei. Toate aşteptările mele au fost mult
întrecute, de opt zile eu sunt un obiect de admiraţie în Linz”.
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În 1903 a publicat antologia „Lupta germană” cu trei povestiri:
„Micul şvab”, „Unguroaica”, „Vitejii din Karlsdorf” (Comuna Karl) – un
fragment din romanul „Clopotele patriei”.
În mai, anul 1907 Adam Muller Guttenbrunn îşi vizitează patria
bănăţeană după 30 de ani de absenţă. Zguduit şi revoltat de asuprirea
naţională el scrie „Amurgul idolilor, o imagine culturală din Ungaria de
azi”. Acest roman este primul din creaţia sa, în centrul căruia stă Banatul. El
notează în jurnalul său:
„Este ca şi testamentul meu către patrie…Căci acesta este ţelul şi
scopul cărţilor mele, de a introduce pe aceşti şvabi în literatură”.
Tema cărţii se desfăşoară în Ungaria acelui timp. Prin figura
inginerului Trauttmann, care a petrecut un timp îndelungat în America şi
care acum s-a întors din nou în Banat, Adam Muller Guttenbrunn trăieşte
evenimentele din patria sa şi din capitala maghiară. Acasă, în comuna natală
elevii cântă şi se roagă numai în limba maghiară, fără a înţelege ce spun.
Acelaşi lucru se întâmplă şi cu adulţii, mai ales cu ţăranii, că funcţionarii
şovini vorbesc numai ungureşte. Trauttmann îşi dă seama că pentru acest
lucru de vină este instigarea politică şi şovinismul vehement.
În 1910 Adam Muller Guttenbrunn publică povestea „Micul şvab”.
Este povestea unui fiu de ţăran şvab cu accente puternice autobiografice. În
întâmplările băiatului este intercalată o imagine de cultură foarte concretă
din Banat şi Transilvania.
În acelaşi an apare romanul „Clopotele patriei”, într-o oarecare
măsură o poveste a romanului „Amurgul idolilor”. El descrie viaţa,
caracterul, munca şi regiunea populaţiei germane bănăţene. Din traiul şi
activitatea oamenilor din Karlsdorf se ridică pericolul îndoit: situaţia grea a
minorităţii naţionale, ameninţarea existenţei ei naţionale şi forţa naturii, a
Dunării, care inundă totul. Karlsdorf, un nume fictiv stă pentru comuna
bănăţeană, pentru locuitorii ei, arătând cum se luptă cu forţele naturii
dezlănţuite, cu puhoiul fluviului, cum îşi apără cu nepăsare faţă de moarte
pământul lor drag şi cum se gândesc din nou la reconstruirea comunei
inundate, cum ei în final nu vor să cedeze patria lor, indiferent de ce se va
întâmpla.
Adam Muller Guttenbrunn începe, în mai 1911, editarea
calendarului „Prietenul de casă şvăbesc”, care nu dorea nimic altceva, decât
să distreze şi să instruiască, să indice drumul prin aceste timpuri grele.
Între 1913-1917 Adam Muller Guttenbrunn publică romanele
istorice despre şvabii bănăţeni. Prima carte este „Marea migraţiune
şvăbească”, în care el explică cauzele emigrării şvăbeşti:
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„Este ruşinos, cum s-au purtat francezii acolo… De pe câmpurile şi
de la recoltat ei au prins băieţi germani şi i-au cărat cu sila. Fiecare iepure
din câmp a fost mai mult respectat decât un om. Niciodată n-au ştiut cui
aparţine următoarea recoltă: soldaţilor francezi sau celei proprii, suedezilor
sau imperialilor”.
„Josef germanul” (1917) este cel de-al treilea volum al unei trilogii
şi tratează reformele monarhului iluminat ca de exemplu:
„… încât el a declarat în statele sale, un deceniu înainte de Revoluţia
Franceză drepturile omului, a desfiinţat iobăgia ţăranilor, a anulat cenzura
veche a iezuiţilor pentru toate tipăriturile şi a acordat libertatea presei.
Predecesorii săi au ridicat palate şi biserici… El a dat drumul la jumătatea
servitorilor săi din curtea domnească, a redus cheltuielile…şi palatele, pe
care le-a ridicat, s-au numit... spital general, casă de nebuni, cămin pentru
copii orfani, institut pentru surdo-muţi, casă pentru invalizi, orfelinat
general, azil general”.
Cea mai frumoasă carte despre patrie a lui Adam Muller
Guttenbrunn este romanul „Meşterul Jakob şi copiii săi” (1918). În aceasta
este vorba despre o descriere plăcută a modului de viaţă a şvabilor din
Banat. El descrie în mod consecvent istoria familiei sale, cât şi propria sa
evoluţie. El scrie:
„Din păcate nimic nu este inventat. Cine vrea, o găseşte în ea pe
mama mea, cât şi pe mine… Şi evoluţia mea aventuroasă merită să fie
descrisă. Soarta îl ridică pe fiecare, care vrea să devină ceva în lume”.
Acest roman prezintă o imagine a casei părinteşti, o imagine senină a
familiei, a tinereţii scriitorului, imagine care este lărgită, devenind una a
comunei. Cititorul trăieşte satul şvăbesc bănăţean în a doua jumătate al
secolului al XIX-lea, la munca sa şi la sărbătorile sale. Secerişul şi hramul
bisericii, nunta şi şezătoarea trezesc la o viaţă literară.
Ultima creaţie (1920) lui Adam Muller Guttenbrunn este trilogia
„Lenau”, deoarece el se simte legat de Nikolaus Lenau prin patria
bănăţeană.
Adam Muller Guttenbrunn moare în data de 5 ianuarie 1923 la o
vârstă de 71 de ani şi este înmormântat la cimitirul central din Viena.
Creaţia literară a lui Guttenbrunn este apreciată şi de către literaţii
români. Astfel susţine Lucian Blaga:
„Clopotele patriei” este titlul caracteristic pentru întreaga sa creaţie,
titlul uneia dintre cele mai des citite opere. Imagini patriarhale, încărcate de
amintiri şi clopote, trec în faţa cititorului – şi printre aceste clopote care bat
din depărtare, există şi clopote româneşti, printre păşuni şi câmpii, pe care
pasc şi lucrează animale, există şi păşuni şi câmpii româneşti.”
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Azi, viaţa şi activitatea lui poate fi urmărită în detaliu în muzeul
memorial „Adam Müller Guttenbrunn” din Zăbrani. Suntem convinşi că atât
elevii, cât şi cadrele didactice din şcoală poartă cu respect şi mândrie
numele acestui mare om de cultură din Banat.
În momentul de faţă funcţionează în cadrul Liceului Teoretic
German „Adam Muller Guttenbrunn” din Aradul Nou 53 de clase, dintre
care 16 clase la ciclul primar, 19 la ciclul gimnazial, 16 la ciclul liceal şi 2
cu frecvenţă redusă.
Pe planul educaţional şi cultural, sarcină principală a şcolii, s-au
obţinut o serie de succese, mai ales în ultimul timp, de pildă:
În anul şcolar 1997-1998 un număr de 13 elevi ai şcolii noastre s-au
calificat la faza naţională a olimpiadelor şcolare. Dintre aceştia s-au întors
cu premii şi menţiuni următorii:
Premiul II- Anca Pordea – clasa a XI-a – Chimie;
Premiul III. – Roşu Melitta- clasa a VIII-a Limba germană maternă;
Christian Ingrid – clasa a XI-a Limba germană maternă;
Stupariu Sonia- clasa a X-a Limba germană modernă:
Menţiuni speciale:
Dumescu Patricia- clasa a XI-a Limba germană modernă;
Marian Melania – clasa a X-a Limba germană maternă;
Menţiuni:
Dârlea Cristina – clasa a VII-a Limba germană maternă:
Cociuba Bernadeth- clasa a XI-a Limba germană modernă;
Veliciu Manuela- clasa a IX-a – Limba germană modernă;
Holub Irina- clasa a XI-a – Limba germană modernă:
În anul şcolar 1998-1999 numărul elevilor calificaţi la fazele naţionale ale
olimpiadelor şcolare a fost de 26, dublându-se faţă de anul şcolar precedent,
dintre care 11 au obţinut premii şi menţiuni, după cum urmează:
Premiul I
Sonia Stupariu – clasa a XI-a – Limba germană modernă
Premiul II
Holub Irina – clasa a XII-a – Limba germană modernă;
Marian Melania - clasa a XI-a Limba germană maternă;
Premiul III
Pordea Anca – clasa a XII-a Chimie;
Roşu Melitta – clasa a IX-a Limba germană maternă;
Menţiuni:
Ioţi Maria – clasa a IX-a Limba germană modernă;
Mascan Andreea – clasa a XI-a Limba germană modernă;
Ruha Ildiko – clasa a XI-a Limba germană modernă;
116

Stângă Maria – clasa a X-a Limba germană modernă;
Sisko Camelia – clasa a X-a Limba germană modernă;
Veliciu Manuela – clasa a X-a Limba germană modernă.
Un număr de 25 de elevi s-au calificat pentru faza naţională a
olimpiadelor şcolare în anul şcolar 1999-2000.
Dintre aceştia au primit premii şi menţiuni după cum urmează:
La germană ca limbă modernă:
Premiul II
Clasa a IX-a - Ligia Pau;
Clasa a XII-a Sonia Stupariu;
Menţiuni:
I
Clasa a XI-a Anca Halja;
II
Clasa a IX-a Anca Roja;
III
Clasa a XII-a Anca Cuţitoi;
IV
Clasa a XII-a Andreea Mascan;
Premii de grup :
I
Clasa a IX-X-a Ligia Paul;
I
Clasa a XI-XII-a Camelia Sisko.
Eleva Sonia Stupariu din clasa a XII-a a luat parte la Olimpiada
Internaţională din Croaţia la materia Limba germană ca limbă modernă,
ocupând, dintre 43 de participanţi locul al 18-lea. Ea ne împărtăşeşte
următoarele:
„Primăvara la Zagreb
La început a fost euforia selecţionării în echipa care va reprezenta
România la Olimpiada internaţională de limba germană din anul 2000 de la
Zagreb.
Au urmat apoi emoţiile, febra pregătirilor, în care momentele de
entuziasm se intersectau cu frământările, cu spaima de a nu fi la înălţimea
aşteptărilor.
A urmat ceea ce noi am numit „Primăvara de la Zagreb” – o
experienţă unică, o întâlnire a zeci de tineri din diverse colţuri ale Europei,
pe care, dincolo de deosebirile de limbă, educaţie, obiceiuri, i-au unit timp
de câteva zile dragostea şi interesul pentru limba germană.
La Zagreb am înţeles ce înseamnă spiritul de competiţie într-o
întrecere în care nu conta că eşti dintr-o ţară mică sau mare, dintr-o ţară
dezvoltată sau mai puţin dezvoltată. Singurul lucru care conta erau
cunoştinţele de limba germană, imaginaţia, capacitatea de transpunere a
unor idei.
Prima seară la Zagreb, de fapt o etapă „hors concours” a fost
dedicată prezentării de către fiecare echipă a ţării sale. În afara ocaziei pe
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care am avut-o de a cunoaşte specificul şi obiceiurile altor ţări, ne-am
bucurat să vedem aprecierile pozitive la adresa prezentării pe care echipa
noastră a făcut-o României.
Scenariul nostru, prezentat în costume naţionale româneşti, săseşti şi
maghiare s-a axat pe prezentarea nu a unei Românii geografice, ci a unei
Românii spirituale şi multiculturale, şi fiind în preajma Sărbătorii Paştelui,
s-a încheiat cu un montaj al obiceiurilor noastre de Paşti.
Marele câştig pentru toţi tinerii prezenţi la Olimpiadă a fost
concursul pe echipe, desemnate prin tragere la sorţi, care ne-a pus, pe unii
pentru prima dată, în faţa unei concepţii inedite: aprecierea performanţei
colective, a performanţei echipei şi nu a performanţelor individuale.
Promovând spiritul de echipă, Olimpiada a constituit de fapt o pregătire a
noastră pentru viaţă, pentru integrarea în societate, într-un colectiv în care
fiecare trebuie să dea ce are mai bun, în care performanţa echipei înseamnă
realizarea, împlinirea fiecăruia dintre membrii săi.
Subiectul incitant care ne-a fost propus pentru dezbatere la Zagreb a
fost „Când sunt destul de mare pentru a schimba lumea”. Piesa-eseu pe care
am prezentat-o cu echipa din care au mai făcut parte un elev croat, unul
bulgar şi unul albanez a fost centrată pe ideea că suntem destul de mari
pentru a schimba lumea atunci când suntem uniţi, atunci când forţele binelui
se întâlnesc pe aceeaşi baricadă în lupta împotriva urâţeniei şi răului care
macină această lume.
Consider ca premiile I şi II, precum şi cele două menţiuni obţinute
de echipele din care au făcut parte reprezentantele României sunt, înainte de
toate, o recunoaştere internaţională a valorilor şcolii de limba germană din
România.
Pentru mine personal, gândul la premiul obţinut la Zagreb nu va
putea fi niciodată despărţit de recunoştinţa pe care o port pentru formaţia
mea, profesorilor de la Liceul German din Arad, în mod deosebit
profesoarei de limba germană Marieta Nimăt.
Îmi doresc ca rezultatele obţinute de elevii români la Zagreb 2000 să
fie un imbold pentru generaţiile care ne vor urma şi le urez mult succes în
întrecerea continuă cu ei însuşi, spre gloria şi prestigiul şcolii româneşti”.
La limba germană ca limbă maternă:
Menţiuni:
Clasa a VII-a - Cristina Lamoş;
Clasa a XII-a Melania Marian;
Clasa a X-a - Linda Retezar;
În anul şcolar 2000 - 2001 25 de elevi s-au calificat la fazele naţionale al
olimpiadelor şcolare, dintre care au obţinut premii şi menţiuni după cum
urmează:
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La Limba germană modernă:
Premiul I: Trifu Andreea din clasa a IX-a C;
Premiul II: Paul Ligia din clasa a X-a D.
Menţiuni:
Danci Roxana din clasa a XI-a C;
Halja Anca din clasa a XII-a D;
Ioti Maria Oana din clasa a XI-a C;
Stanga Maria din clasa a XII-a C;
Sisko Camelia din clasa a XII-a D;
Veliciu Manuela din clasa a XII-a D.
Premii pentru lucrare de proiect:
Premiul I Damian Bogdănel din clasa a XII-a C;
Premiul II Veliciu Manuela din clasa a XII-a D;
Premiul III Paul Ligia din clasa a X-a D;
Premiul III Sisko Camelia din clasa a XII-a D.
La limba germană maternă:
Premiul I Gerhardt Astrid din clasa a X-a A;
La chimie:
Menţiune: Agotici Vlad din clasa a X-a B.
Colaborarea între Liceu si Forumul Democrat al Germanilor
din Arad
Forumul Democrat al Germanilor din Arad a fost înfiinţat în 1990,
când şedinţa de înfiinţare cât şi primele adunări au avut loc în încăperile
„Liceului German”. De atunci a existat o strânsă colaborare între aceste
două instituţii: Forumul, care se ocupă de nevoile minorităţii germane pe
teritoriul judeţului Arad şi Liecul German, care se ocupă de educarea
copiilor şi a tinerilor germani rămaşi în ţară, cât şi a copiilor şi a tinerilor a
populaţiei majoritare, cărora de mici copii le-au fost transmise limba şi
cultura germană.
Deoarece Forumul Democrat al Germanilor din Arad îşi are sediul în
incinta Liceului „Adam Müller Guttenbrunn” din Arad – şi asta deja de 11
ani – a existat de la început o colaborare foarte strânsă. Profesori din Liceu
sunt membrii ai Forumului, cât şi elevi din clasele mai mari.
Forumul a avut acces la o sală de clasă, sala veche audio-video, care
era deschisă pentru membrii Forumului cât şi pentru elevii şcolii. Mai târziu
această încăpere a fost mutată în „Clubul” (Pivniţă) şcolii. Aici au avut loc
şi manifestări comune: Balul de Anul Nou, Balul Mascat, Balul Valentine,
prezentare de diapozitive, diferite prezentări literare, Balul Katharina,
serbări de Crăciun etc.
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Cea mai mare serbare a fost desigur Hramul Bisericesc (Kirchweih).
Această sărbătoare a reînviat datorită Forumului şi fiecare conducere a şcolii
a fost de acord ca manifestarea să aibă loc în curtea şcolii (sau în caz de
ploaie în sala de sport). Desigur o astfel de manifestare nu ar fi existat fără
tineret. Perechile îmbrăcate în port tradiţional german parveneau în cea mai
mare parte din rândurile elevilor Liceului „Adam Müller Guttenbrunn”.
Astfel au învăţat să respecte, să înţeleagă şi să transmită obiceiuri şi tradiţii.
Colaborarea dintre Liceu şi Cercul Cultural Banat-JA din Arad
Cercul Cultural Banat-JA a fost înfiinţat în 1990 de studenţi, care şiau propus ca obiectiv motivarea tinerilor pentru a rămâne în Banat, respectiv
România şi de a nu emigra. “JA” (DA), care este o prescurtare de la „Junge
Akademiker” (Tineri academicieni) devine astfel un JA (DA) pentru Banat,
pentru România.
De când există C.C. Banat-JA Arad, există şi colaborarea cu şcoala.
Obiectivele C.C. Banat-JA s-au apropiat dorinţelor şi intereselor
membrilor săi, de-alungul timpului, dar FĂRĂ să fi uitat care este obiectivul
iniţial.
Membrii C.C. Banat-JA Arad sunt în mare parte elevi ai Liceului
„Adam Müller Guttenbrunn” Arad, sau foşti elevi ai şcolii.
Mulţi dintre ei au avut posibilitatea să călătorească în străinătate,
prin Banat-JA. De exemplu există o activitate vastă a grupei de dans
popular, care a avut succese mari prin serbările din Germania, Belgia,
Danemarca, Austria sau Slovacia, cât şi prin relaţiile interculturale aşa
apărute. Atât membrii grupei de dans popular sunt elevi ai Liceului, cât şi
conducătorul grupei, care se ocupă de ea cu mult entuziasm. În prezent
repetiţiile de dans se ţin tot în sala de sport a Liceului. (Multe mulţumiri!).
Realizări mari le are şi grupa de teatru. Aşa de exemplu a luat în anul
2000 premiul I la „Concursul de cântece şi sketch-uri” din Oradea. Aceasta
nu ar fi fost posibil fără participarea elevilor pasionaţi de teatru a acestei
şcoli.
Mulţumim tuturor care ne-au ajutat şi ne vor ajuta, şi sperăm la o
colaborare bună în continuare.
Sperăm că liceul nostru, Liceul Teoretic „Adam Müller
Guttenbrunn” din Arad, să fie şi în mileniul trei o bază a învăţământului
preuniversitar din Arad şi ne dorim ca toţi angajaţii şcolii cât şi elevii să
mărească prestigiul şcolii.
Referitor la elevii şi absolvenţii care au primit burse în străinătate
putem aminti pe următorii: Melitta Roşu – o bursă pentru un an la
Gimnaziul Kant din Weil am Rhein în Germania. Absolventa Anca Pordea,
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o bursă de studiu la Universitatea din Rouen, Franţa. Absolventa Christian
Ingrid, care este a doua arădeană care a primit o bursă de studiu la
Universitatea Harvard din Boston, S.U.A. şi care a declarat bucuroasă
următoarele: „După examenul de admitere, spre marea mea surprindere am
fost chemată, în ianuarie 1999 la un interviu pentru Universitatea Harvard
din Boston. De Paştele catolic am aflat că am fost acceptată ca bursieră
integrală. La început n-am putut să înţeleg ce înseamnă aceasta, căci până
acum majoritatea celor acceptaţi au fost matematicieni, iar eu voi studia
literatura”.
Pe lângă cei mai sus amintiţi, un mare număr de absolvenţi care au
reuşit să intre la universităţi şi instituţii de învăţământ superior din ţară şi
străinătate. Şi în felul acesta putem afirma că şcoala din Aradul Nou are
perspectivă de viitor.
Şcoala germană din Aradul Nou a fost în tot cursul existenţei sale de
286 de ani un important centru al învăţământului şi al culturii germane şi
universale în zona Aradului. Un aspect important care nu trebuie uitat este
că şcoala a fost mereu deschisă şi pentru alte naţionalităţi, fapt ce reiese din
matricolele şcolare. Spiritul dominant în şcoală de-a lungul anilor, care şi
azi este prezent, este colaborarea între naţionalităţi şi copii de etnii diferite,
frecventând aceeaşi şcoală.
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Istoriografia Preparandiei din Arad (1818-1912) 1
Doru Bogdan
Liceul Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal” Arad
1. Motivaţii
Preparandia din Arad, şcoală cu statut de primat cultural-pedagogic
la nivel naţional, fiind cea dintâi şcoală pedagogică din ţară în care se preda
şi se învăţa în limba română, şi-a exprimat acest statut, prin fapte care au
fixat-o în spaţiul învăţământului şi culturii româneşti ca pe o instituţie cu
valoare de reper.
Era şi firesc ca o asemenea şcoală să stârnească sensibilităţi şi
preocupări la nivelul cărturărimii epocii sale care, în timp, s-a exprimat în
pagini menite a-i releva contemporanilor dar şi posterităţii, momentele
notabile din devenirea ei istorică 2.
O reprivire asupra cărţilor, studiilor şi articolelor consacrate istoriei
Preparandiei pune în lumină motivaţiile care explică literatura într-atât de
bogată şi reprezentativă dedicată istoriei acestei şcoli.
În primul rând, istoriografia acestei instituţii a avut ca o primă
determinaţie dorinţa şi interesul autorilor de a-i explica geneza, de a-i releva
dimensiunea axiologică, adică valorile, idealurile care i-au amprentat
existenţa şi i-au sigilat marile împliniri. Se urmărea deci ca trecutul acestei
şcoli să fie fixat şi în plan istoriogafic pentru ca astfel nu doar mentalitatea
elitelor culturale ci şi cea publică, într-o măsură cât mai mare, să îl reţină şi
în dreaptă consecinţă să îl preţuiască. Un alt mobil al scrierilor legate de
Preparandia din Arad a fost dat de preocuparea privind apărarea şcolii în faţa
unor politici care vizau desfiinţarea ei. Adesea, aceste scrieri au îmbrăcat
forma unor memorii care îşi au începuturile încă din 1828 şi s-au continuat
chiar în jurul anilor 1925-1927, apoi în 1981 şi în anii 1998, 2001, 2005.
Acest gen de literatură istorică nu forjează atât istoria începuturilor şcolii,
cât mai ales marea operă cultural pedagogică, de dimensiuni naţionale, pe
care a realizat-o „Înalta Şcoală Pedagogicească a naţiei române din Aradulvechi”. Sistemul argumentativ al unei astfel de literaturi istorice venit
1

Studiul de faţă va fi continuat de evoluţia scrisului istoric referitor la Preparandia din Arad
pentru perioada 1912-2012.
2
Vezi în acest sens studiul nostru „Geneza Preparandiei din Arad în conştiinţa
intelectualităţii laice (cărturari şi pedagogi) 1812-2003” în Vasile Popeangă, vocaţie de
intelectual, editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2007, pp. 197-234.
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dinspre vechimea şcolii este dublat de impactul benefic pe care activitatea ei
l-a avut asupra destinului şcolar şi cultural al românilor bănăţeni, bihoreni şi
ungureni şi mai larg al tuturor românilor, mai ales după 1918. Memoriile
înaintate autorităţilor imperiale sau prezidenţiale, respectiv guvernamentale
şi parlamentare au fost proba unei atitudini de rezistenţă culturală menită a
stopa promovarea unor proiecte anticulturale, antipedagogice ce vizau
desfiinţarea unei instituţii care s-a impus nu doar ca una din „podoabele
Aradului” 3, ci şi ale Transilvaniei şi în general ale învăţământului şi culturii
româneşti.
Au fost elaborate volume de sine stătătoare, studii şi articole, relative
la istoria şcolii pedagogice din Arad în cei două sute de ani şi pentru a
sublinia funcţia modelatoare şi deci formativă, integrativ-axiologică, pe care
a împlinit-o cu consecvenţă şi devotament această instituţie. Nu pot fi omise
din rândul motivaţiilor care au generat în timp lucrări, studii şi articole pe
teme de istoria Preparandiei din Arad şi faptul că în spaţiul cultural-şcolar al
Aradului, îndeosebi, dar nu numai, cercetători care au abordat o astfel de
tematică istorică, în spiritul unor mari înaintaşi, au lucrat cu entuziasm, cu
vocaţie chiar, în descifrarea altor pagini din trecutul atât de bogat şi eroic al
acestei şcoli. Alăturăm acestor consideraţii de ordin motivaţional, de natură
se explice progresul scrisului istoric relativ la tema mai sus prezentată şi
descoperirea, în cadrul arhivelor din ţară, dar mai cu seamă din afara ei(fosta
Iugoslavie- Carloviţ şi Ungaria-Budapesta) a unui volum impresionant ca
număr, şi valoare de documente referitoare la istoria Preparandiei şi a şcolii
româneşti bănăţene şi arădene. Istoriografia Preparandiei a fixat
coordonatele majore ale travaliului cultural- pedagogic desfăşurat de ea,
relevându-i deopotrivă rolul ei major, în formarea intelectualităţii româneşti
(învăţători, preoţi, educatoare), în formarea şi afirmarea conştiinţei
naţionale, respectiv, în cultivarea cu fervoare a solidarităţii naţionale şi a
credinţei în dezrobirea şi întregirea politico- statală a românilor. Miile de
pagini axate tematic pe istoria Preparandiei relevă rolul pe care corpul
pedagogic format în atmosfera acestei şcoli l-a avut în promovarea culturii şi
a şcolii româneşti, afirmându-se ca un dinamic şi permanent factor menit a
înlesni integrarea românilor acestor părţi de locuri în lumea culturii şi a
valorilor general româneşti. Şi astfel, prin ea, procesul închegării unităţii
româneşti în plan cultural – spiritual dobândeşte tot mai mult dinamism,
3

Expresia i-a aparţinut fostului primar al Aradului din 1912 Varjassy Lajos rostită cu
prilejul Centenarului Preparandiei- vezi ăn „Românul” an II, nr.244, 4/17 noiembrie 1912,
p. 5.
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într-atât, încât drumul spre 1 Decembrie 1918 a fost pregătit constant şi cu
mult devotament şi de oastea dăscălimii pregătită la Arad.
Indiscutabil, un impuls considerabil, l-au dat scrisului istoric axat pe
problematica Preparandiei şi momentele ei aniversative, respectiv
sărbătorirea unui anumit număr de ani de la înfiinţare. La loc distinct, în
acest sens, s-a înscris aniversarea centenarului Preparandiei din Arad.
Sărbătoarea a avut loc în ziua de sâmbătă, 16 noiembrie 1912. Presa
românească din Arad „Românul”, „Biserica şi Şcoala” au consacrat, în
numere speciale, festive, relatarea în extenso, pe 16-19 pagini desfăşurarea
festivităţilor prilejuite de acest moment care a întrunit atributele unei reale
sărbători naţionale a şcolii şi culturii româneşti din Transilvania. Nu putem
să nu menţionăm că marile gazete româneşti precum „Telegraful Român”,
„Transilvania”, „Gazeta de Transilvania” au consemnat şi ele sărbătoarea
Preparandiei din Arad precum şi presa maghiară locală „Aradi Hirlap” şi
„Aradi Közlöny”.
Corpul profesoral al şcolii condus de vrednicul şi înţeleptul său
director Roman Ciorogariu, pătruns de responsabilitatea ce-i revine în faţa
unui asemenea eveniment care trebuie să lase urme durabile posterităţii,
conştienţi cu toţii fiind că au şansa unei întâlniri de excepţie cu ISTORIA, sau întrunit într-o şedinţă încă din aprilie 1907 4. În cadrul acesteia au elaborat
o hotărâre înaintată şi aprobată de sinodul eparhial arădean în 1908, în care
era menţionată în contextul întâmpinării sărbătoririi centenarului,
necesitatea elaborării de către cei doi profesori ai Institutului Pedagogic –
Teologic ortodox român din Arad, Dr. Avram Sădean şi Dr. Teodor Botiş a
unei monografii, care să redea istoria şcolii în cei 100 de ani de existenţă.
În urma unor asidue investigaţii ştiinţifice realizate în arhivele din
Viena şi Budapesta de către Avram Sădean şi în arhivele locale arădene de
către Teodor Botiş pentru anul 1912, la momentul sărbătoresc, totuşi, ei nu
au putut desăvârşi lucrarea monografică. Au fost elaborate însă două studii,
e adevărat, unul extins pe 150 de pagini precum au fost: „Cei dintâi ani din
trecutul şi viaţa Preparandiei (şcolii normale) greco-ortodoxe din Arad”
(semnat de cei doi autori) şi „Apostolatul primilor profesori ai
Preparandiei din Arad” semnat de Dr. Avram Sădean 5.
4

Vezi Roman Ciorogariu (1812-1936). Studii şi documente. Prefaţă, episcopul Vasile
Coman. Studii V. Popeangă şi Gh. Liţiu. Publicarea documentelor Andrei Caciora, V.
Popeangă şi Mircea Timbus, Oradea, 1981, p.186.
5
Cea dintâi lucrare a apărut în „Anuarul Institutului Pedagogic Teologic ortodox român din
Arad” pe anul 1911-1912, anuar apărut sub direcţiunea lui Roman Ciorogariu. Cel de-al
doilea studiu, apărut sub formă de broşură la tipografia Diecezana, în 1912 fiind în fapt o
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Aceste două tipărituri care au întâmpinat, în plan istoriografic,
sărbătorirea centenarului şcolii pedagogice din Arad vor prefaţa în fond,
monumentala lucrare monografică, de amploare la care năzuiau cei doi
autori laolaltă cu întregul grup profesoral al şcolii şi înaltul ierarh al
episcopiei arădene din vremea aceea, episcopul Ioan Ignatie Papp. Moartea
neaşteptată a Dr. Avram Sădean, în 18 octombrie 1914, pe frontul din
Galiţia, a impietat sensibil elaborarea Istoriei Preparandiei într-un timp
oportun. I-a revenit sarcina colegului său Dr. Teodor Botiş să finalizeze
această operă. Şi astfel, de astă dată, în contextul aniversării a 100 de ani de
la înfiinţarea Institutului Teologic ortodox român din Arad, în toamna anului
1922, apare sub semnătura sa, la Tipografia Diecezana din Arad,
monumentala lucrare monografică ce se întinde pe spaţiul a 739 de pagini:
Istoria Preparandiei (Şcoalei Normale) şi a Institutului Teologic ortodox
român din Arad. Pentru prima dată în istoriografia românească, în cuprinsul
unui singur volum sunt monografiate cele două instituţii şcolare:
Preparandia din Arad (în spaţiul a 499 de pagini) şi Institutul Teologic
ortodox român din Arad (în spaţiul a 339 de pagini).
Pentru că prezentarea şi analiza conţinuturilor lucrărilor ce definesc
istoriografia Preparandiei din Arad la momentul 1912 va face obiectul
paginilor următoare, notăm în acest loc, doar atât: dincolo de caracterul
omagial al acestor producţii istoriografice menite a exprima printr-un
lăudabil efort investigator, starea de gratitudine, firească, faţă de
întemeietorii acestei şcoli, autorii Avram Sădean şi Teodor Botiş, nu au
compromis câtuşi de puţin exigenţele ştiinţifice care, inerent, trebuie să
primeze în lucrări cu caracter istoric. Într-un cuvânt, spre cinstea autorilor
lor, n-au fost lucrări de ocazie, iar ei înşişi, de asemenea, n-au fost istorici de
ocazie! Avram Sădean deşi a fost profesor de Limbă şi Literatură română, iar
Teodor Botiş fiind preot şi profesor de religie, pasionaţi de istoria şcolii, s-au
dovedit a fi stăpâni pe metodologia cercetării istorice şi deopotrivă exegeţii
unei impresionante şi vaste documentaţii ştiinţifice, arhivistice „sine ira et
studio”, aşa încât, opera lor istoriografică întruneşte atributele unor realizări
culturale şi ştiinţifice riguros gândite şi elaborate. Ea s-a impus, pentru
aceste calităţi, ca reper esenţial în istoriografia temei, rămânând până în ziua
de astăzi, în absenţa arhivei celor două şcoli, pierdută fiind în mare parte, ca
valorificare editorială a discursului festiv rostit în după amiaza zilei de 16 noiembrie 1912
de către autorul dr. Avram Sădean. Veniturile rezultate din vânzarea acestei broşuri urmau să
intre în fondurile Fundaţiunii Ţichindeal - Moise Nicoară, constituită cu prilejul
Centenarului Preparandiei.
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veritabilă sursă de documentare 6. Nu întâmplător marele savant Nicolae
Iorga a avut cuvinte de laudă la adresa celor doi autori, iar Academia
Română a premiat impresionantul volum monografic apărut în anul 1922 şi
pe autorul lui Teodor Botiş 7.
Şi tot în contexte aniversare, pentru şcoala pedagogică din Arad,
considerăm că a apărut şi alte două lucrări referitoare la trecutul ei atât de
glorios şi demn de a fi aşezat în pagini de istorie.
În rândul acestora integrăm, prima încercare de monografie a istoriei
şcolii realizată de învăţătorul Iuliu Vuia, fost absolvent al ei, promoţia 1881.
Acesta a tipărit în 1887 broşura „Fragmente din istoricul pedagogicului.
Studiu istorico pedagogic”. Lucrarea a apărut la Imprimeria Cosanici
&Popovici în Panciova. Deşi, această broşură de 67 de pagini, autorul în
nota specifică vremii i-o dedică „în semn de adâncă stimă şi adoraţiune
ilustrităţii sale, Înalt Preasfinţitului Domn Ioan Meţianu, Episcopul
Aradului”, apreciem, ţinând cont de faptul că în toamna anului 1887 se
împlineau 75 de ani de la înfiinţarea Preparandiei precum şi de ataşamentul
şi iubirea pe care autorul o nutrea şcolii sale, că această lucrare a fost gândită
şi tipărită într-un asemenea context aniversar. Pentru că presa vremii nu
consemnează nici o acţiune în toamna anului 1887 consacrată unui
asemenea eveniment, surprinzător şi totuşi explicabil într-o vreme în care
tendinţele de manifestare a vieţii naţionale din regatul Ungariei dualiste erau
blocate de politica deznaţionalizantă a cercurilor guvernamentale, noi
credem că nu greşim a spune despre lucrarea învăţătorului Iuliu Vuia că ea
fost izvorâtă din pornirile cugetului său plin de gratitudine faţă de
Preparandia din Arad care, în 1887, împlinea trei pătrare de veac.
Din aceleaşi considerente sărbătoreşti, aniversative apreciem şi
apariţia, în 1964 la Editura Didactică şi Pedagogică din Bucureşti a
monografiei Preparandia din Arad semnată de trei dascăli ai ei, prestigioşi
prin activitatea didactică şi mai ales prin cercetarea trecutului şcolii ca şi a
învăţământului din Transilvania, Banat şi părţile Aradului: Vasile Popeangă,
Eduard I. Găvănescu şi Victor Ţârcovnicu. Volumul a omagiat, în aprecierea
6

Prof. Vasile Popeangă aprecia lucrarea lui Teodor Botiş ca cea mai izbutită monografie,
dintre câte s-au scris până astăzi, referitoare la istoria Preparandiei. Vezi Vasile Popeangă
Studii despre Preparandia din Arad, Vasile Goldiş University Press, Arad, 2011, p. 148.
Textual a spus: În viziunea autorului acestor consideraţii „monografia elaborată de Teodor
Botiş este cea mai reuşită lucrare închinată Preparandiei până în anul aniversării a două
secole de la înfiinţarea ei”.
7
Vezi articolul „Un om de merit şi o răsplată” în Biserica şi Şcoala, an LX, nr. 4, 1
noiembrie 1936, p. 7.
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noastră, împlinirea, în 1962, a 150 de ani de existenţă a Preparandiei. Vasile
Popeangă, ne povesteşte în puţine cuvinte din lupta şi peripeţiile, chiar
umilinţele pe care a trebuit să le îndure de la mai marii cenzurii vremii
pentru ca volumul să apară. Chiar dacă autorii nu au putut menţiona, din
motive ideologice, că acest volum îl închină unui moment aniversar din
viaţa şcolii arădene încărcată de atâta triumf cultural, împărtăşim
convingerea că motivul, impulsul care i-a determinat pe autori la un travaliu
investigator atât de onorant şi lăudabil a fost cinstirea şcolii lor la 150 de ani
de viaţă. Ne ajută să ne lansăm într-o asemenea supoziţie faptul că „în anul
1957 a fost organizată o manifestare culturală în sala mare a Palatului
Cultural – (din Arad)” spune V. Popeangă, ca un simbol aniversativ al
împlinirii a145 de ani de la înfiinţarea, în 1812, a Preparandiei din Arad 8.
Prin urmare, dacă la 145 de ani de existenţă şcoala pedagogică din Arad 1957- condusă de Ed. I. Găvănescu şi V. Popeangă şi-a marcat, fie şi
simbolic, sărbătorirea, evident că împlinirea a 150 de ani de la înfiinţare nu
putea să nu se bucure de o cinstire pe măsură. Şi ea a fost exprimată printrun volum monografic, de certă valoare ştiinţifică care, chiar dacă a apărut la
doi ani după eveniment a fost scris întru cinstirea şcolii (1962). După
aproape o jumătate de veac de la apariţia în 1922 a monografiei lui Teodor
Botiş, volumul Preparandia din Arad, a îmbogăţit literatura pedagogică şi
istoriografia învăţământului din România cu o lucrare de referinţă.
Din această enumerare, fie ea şi secvenţial-enunţiativă a celor mai
reprezentative lucrări integrabile în sfera istoriografiei Preparandiei din Arad
care a avut drept mobil aniversarea unui număr de ani din viaţa acesteia,
integrăm şi monografia „Ţichindeal, Gură de Aur” semnată de Doru Bogdan
şi Liviu Mărghitan, apărută la editura „Viaţa arădeană” în 2000 cu prilejul
împlinirii a 225 de ani de la naşterea lui Dimitrie Ţichindeal, întâiul ei
director „senior”, cel care i-a marcat destinul prin personalitatea, viaţa şi
faptele sale demne de un erou al culturii româneşti de la începuturile
modernizării ei.
2. Trăsături ale istoriografiei Preparandiei din Arad
Istoriografia Preparandiei din Arad este dată de totalitatea lucrărilor:
volume, broşuri, studii, articole care au apărut de-a lungul vremii, în cei
aproape 200 de ani şi care tratează istoria ei, fie în totalitate, adică de la
8

Vasile Popeangă, op.cit., p. 89. Prof Ed. I. Găvănescu în Însemnările sale, zilnice, mss,
consemnează că volumul a fost gândit şi realizat ca un omagiu la împlinirea a 150 de ani de
existenţă.
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începuturile ei din 1812, fie pe durata unei anumite secvenţe temporale.
Integrăm în aria istoriografiei acestei şcoli deopotrivă şi scrierile referitoare
la o anumită dimensiune a activităţii ei sau la viaţa şi profilul pedagogic şi
cultural al unor cadre didactice sau foşti absolvenţi ai şcolii, care prin
realizările lor merituoase s-au impus în cultura şi civilizaţia românească, în
istoria şcolii şi învăţământului românesc arădean, şi nu numai, ca nume de
referinţă.
Studiul atent al scrierilor ce abordează istoria şcolii pedagogice din
Arad pune în lumină câteva constatări. În primul rând, istoriografia
Preparandiei din Arad este foarte bogată ca număr de scrieri şi de certă
calitate ştiinţifică. Aceste caracteristici exprimă atracţia şi interesul pe care
le-au stârnit trecutul acestei instituţii şcolare în rândul atâtor intelectuali
care, realmente, au fost captivaţi de opera culturală împlinită de această
şcoală, de contribuţia ei, incontestabilă, adusă în procesul complex de
evoluţie în sens modern, a culturii româneşti, în general, a vieţii naţionale a
românilor din ţinuturile bănăţene, bihorene şi ungurene.
Autorii care au abordat în scrisul lor şi istoria Preparandiei din Arad
au aparţinut ca formaţie intelectuală, preponderent academică, ştiinţelor
umaniste. Nu putem să nu menţionăm că începuturile istoriografiei
Preparandiei le datorăm lui Dimitrie Ţichindeal, luminatul cărturar cu studii
medii teologice şi pedagogice şi învăţătorului Iuliu Vuia. Istoriografia şcolii
însumează autori de la cei cu studii juridice (C. D. Loga) cu studii teologice
universitare (Teodor Botiş, Ştefan Pop, I. B. Mureşianu, Pavel Vesa) de
asemenea autori cu studii de filozofie şi filologie (Petre Pipoş, Avram
Sădean, D. Ioanovici, Anton Ilica) la cei cu studii de pedagogie (Onisifor
Ghibu, Vasile Popeangă, Victor Ţârcovnicu) şi până la cei cu studii de istorie
şi geografie (Cornelia Bodea, Caius Lepa, Eduard I. Găvănescu, Nicolae
Roşuţ, Nicolae Bocşan, Ladislau Gyémánt, Viorel Faur, Liviu Mărghitan,
Doru Bogdan).
Indiferent de formaţia intelectuală a autorilor care au tratat, în
manieră monografică, sau secvenţial tematic istoria şcolii, lucrările lor s-au
impus în circuitul istoriografic românesc, atât prin eşafodajul argumentativ,
impresionant, rod al unei laborioase documentări ştiinţifice cât şi prin
spiritul critic-analitic şi de interpretare modernă a informaţiei, rod al unei
exegeze istorice de tip ştiinţific. În ceea ce priveşte documentarea ştiinţifică
nu este câtuşi de puţin superfluu să precizăm că s-a realizat atât în instituţiile
de profil din ţară (arhive, biblioteci, muzee) Arad, Oradea, Sibiu, Cluj,
Timişoara, Bucureşti cât şi din străinătate, respectiv Viena, Budapesta,
Carloviţ.
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Istoriografia Preparandiei din Arad, în aprecierea noastră, poate fi
divizată cronologic, în două mari perioade: perioada de până la anul 1912anul sărbătoririi centenarului ei şi perioada de după 1912. Considerăm că
lucrarea monumentală a lui Teodor Botiş Istoria Şcoalei Normale
(Preparandiei) greco-ortodoxe române şi a Institutului Teologic grecoortodox român din Arad deşi a apărut în 1922 o putem integra în cadrul
primei perioade având în vedere că temeiurile ei şi efortul investigatorarhivistic întreprins între anii 1908-1912 de profesorii Avram Sădean şi
Teodor Botiş a fost stimulat de marea aniversare a şcolii din anul 1912.
Adăugăm, la acest considerent, şi faptul că, în bună parte, structura şi chiar
numeroase pagini din volumul semnat de cei doi colegi şi apărut cu acel
prilej, Cei dintâi ani din trecutul şi vieaţa Preparandiei (Şcoalei
Normale) greco-ortodoxe române din Arad, se regăsesc şi în volumul
monografic semnat doar de Teodor Botiş 9.
Studierea istoriei Preparandiei din Arad în baza documentelor
arhivistice a apărut la sfârşitul deceniului al XIX-lea (1887) şi s-a afirmat, cu
evidenţă, în istoricul an 1912. Nu greşim dacă afirmăm că momentele
aniversare: 75 de ani în 1887; 100 de ani în 1912; 150 de ani de la
înfiinţarea şcolii în 1962 au impulsionat şi au dinamizat eforturile unor
spirite pedagogice, pasionate de istorie şi captivaţi de prestigiul cultural al
şcolii de a studia mai profund şi mai exigent trecutul ei spre a-l valorifica
publicistic, prin elaborarea unor monografii, cât mai complete.
Şcoala, în anii, imediat următori Marii Uniri a trăit momente
deosebit de dificile. A fost nevoită să le traverseze sub spectrul desfiinţării în
perioada anilor 1925-1927, în condiţiile în care procesul de statificare a
şcolilor confesionale câştiga tot mai multă aderenţă în spaţiul transilvan. În
Arad, începând din anul 1923 funcţionau trei şcoli pedagogice româneşti:
Şcoala Normală confesională (vechea Preparandie a lui Ţichindeal-aşa a
rămas ea în conştiinţa publică) condusă de T. Botiş, Şcoala de învăţătoareeducatoare (1920) condusă de Consuela Laugier şi Şcoala Normală de stat
înfiinţată la 1 septembrie 1923 condusă de Ştefan Ciuceanu. Fuziunea Şcolii
Normale confesionale cu Şcoala Normală de stat pecetluită prin actul din 14
aprilie 1927 semnat de Titus Patriciu,directorul învăţământului normal din
9

Eduard I. Găvănescu în Însemnările lui cu caracter memorialistic face remarca, la care şi
noi subscriem, că Teodor Botiş s-a folosit mult şi de munca harnicului său coleg, Avram
Sădean. Din acest motiv pleda pentru coautorat la monografia şcolii apărută în 1922 şi a
dascălului –erou Sădean, căzut, prea devreme, pe frontul războiului mondial, în octombrie
1914. Vezi, Arhiva personală a profesorului Ed. I. Găvănescu aflată în posesia noastră.
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Ministerul Instrucţiunii şi episcopul Grigorie Comşa al Aradului 10 a
însemnat apariţia în Arad a unei noi instituţii pedagogice de nivel mediu care
purta denumirea: Şcoala Normală de învăţători „Dimitrie Ţichindeal”.
Toate eforturile episcopiei Aradului respectiv ale episcopilor I. I.
Papp, Grigorie Comşa, ale protopopului Gheorghe Ciuhandu, ale ministrului
de culte Vasile Goldiş şi ale directorului Teodor Botiş au fost zadarnice. Nau putut convinge în faţa argumentelor politicii de statificare şi a celor de
ordin financiar, pentru ca vechea Preparandie să dăinuie, ca şcoală
pedagogică confesională. Această situaţie, delicată, pentru şcoală, cu
tensiunile şi neliniştile ei a adus cu sine şi un nemeritat con de umbră pe
care l-a resimţit scrisul istoric tematizat pe istoria şcolii. Acest recul
istoriografic, cum l-am putea numi, integrabil în spaţiul temporal interbelic,
a fost uşor luminat, totuşi, de serbările iniţiate de marele gazetar şi om
politic Sever Bocu întru cinstirea lui Dimitrie Ţichindeal căruia, la
Becicherecul-Mic, i s-a ridicat şi dezvelit într-un cadru solemn, în 4
decembrie 1932, cu o participare populară numeroasă, în ciuda unor condiţii
meteorologice nefavorabile, două monumente sub formă de cruce ridicate în
marginea satului, la intrare, precum şi în cimitirul satului 11.
Într-un asemenea context sărbătoresc a fost editată broşura cu
caracter monografic de 35 de pagini, „Dimitrie Ţichindeal” semnată de
Traian Topliceanu, profesor la Şcoala Normală de băieţi din Timişoara şi
apărută la Editura „Tipografia românească”, Timişoara, (1932). Această
broşură valorificând doar o literatură edită a avut drept scop de a reactualiza
la nivelul conştiinţei publice, figura de dascăl şi animator cultural a lui
Dimitrie Ţichindeal, şi în special în rândul conaţionalilor săi bănăţeni.
Aceluiaşi imperativ i-au răspuns şi lucrările apărute tot sub formă de broşuri
în 1930 „Figuri bănăţene” semnată de Vincenţiu Bugariu şi în 1938
„Crâmpeie din evoluţia pedagogiei bănăţene”, semnată de Marius
Bucătură. Cu toţii, aceşti trei autori, erau convinşi că resuscitarea „orgoliului
regionalist” bănăţean trebuie să reaprindă în mentalul colectiv românesc,
zonal, sentimentul apartenenţei Banatului şi ţinuturilor ungurene, printr-un
trecut glorios de înaintaşi celebri, la făurirea destinului cultural şi politic
10

Anuarul Şcolii Normale din Arad pe anul şcolar 1926-1927. Despre întregul proces de
tratative şi convorbiri între Ministerul Instrucţiunii şi Episcopia ortodoxă-română din Arad,
patroana Şcolii Normale confesionale vezi mai detaliat la Vasile Popeangă, Studii despre
Preparandia din Arad, pp. 189-190.
11
Vezi despre aceasta, pe larg, în ziarul „Vestul”, (din Timişoara), din 5/17 decembrie 1932,
precum şi la Doru Bogdan, Liviu Mărghitan, „Ţichindeal, Gură de Aur”, Editura „Viaţa
arădeană”, Arad, 2000, pp. 141-142.
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naţional. Strădaniile lor, adevărat modeste ca amploare şi lipsite complet de
noutatea informaţiei documentare erau reacţiile fireşti la starea de
ingratitudine şi ignoranţă pe care au constatat-o pe bună dreptate, reproşând
contemporanilor că „la noi cultul morţilor nu s-a împământenit încă” drept
pentru care „ne comportăm atât de nerecunoscători faţă de binefăcătorii
noştri cari în foarte multe împrejurări ne-ar putea îndruma prin pilduitoarea
lor activitate” 12. Indiscutabil, lucrările mai sus amintite se integrază în
cadrul literaturii de popularizare, menită, în viziunea autorilor să disemineze
în rândul unui public cititor, cât mai larg, virtuţile, ideile şi faptele care au
definit viaţa trudnicilor înaintaşi, trezitori ai conştiinţei naţionale şi luptători
fervenţi pentru cultură, şcoală şi biserică naţională la românii părţilor
extrem-vestice şi care au fost: Mihail Roşu, Paul Iorgovici-Brâncoveanu,
Dimitrie Ţichindeal, Constantin Diaconovici Loga, Damaschin Bojincă,
Vincenţiu Babeş, Alexandru Mocioni, Andrei Mocioni, Ştefan Velovan, Iuliu
Vuia, Emanuil Ungureanu, Aurel C. Popovici. Intenţiile lor au fost de natură
să-i scoată la lumina cunoştinţei din nemeritatul anonimat în care au căzut
acele emblematice modele de gândire, simţire şi vieţuire, autentic
românească, care au brăzdat, cu prestigiul lor de binefăcători ai neamului,
istoria perioadei sfârşitului de secol al XVIII-lea şi până la desăvârşirea
idealului unităţii naţionale.
Acest gen de literatură, precum în bună parte şi istoriografia şcolii de
până în anul 1912, este impregnată de o scriitură ce respiră atmosfera
istoriografiei postromantice, în care notele de patetism şi culoare afectivemoţională se resimt. Această caracteristică este expresia dorinţei de a
convinge nu doar prin puterea informaţiilor cu valoare de argument ci, şi
printr-un limbaj care ar putea să şi emoţioneze. Paginile unei astfel de
literaturi exprimă şi trăirile autorilor în faţa evenimentelor, a faptelor şi deci
a eroilor care le-au săvârşit şi pe care ei le narează, le explicitează sau le
evaluează. O asemenea trăsătură, a unui astfel de gen istoriografic, nu
afectează, câtuşi de puţin probitatea ştiinţifică a lucrărilor care o compun.
Acesta este şi cazul volumelor semnate de Iuliu Vuia, Avram Sădean şi
Teodor Botiş şi prezentate, succint, mai sus, care au explorat şi au valorificat
un preţios, reprezentativ şi bogat fond documentar arhivistic, absolut inedit
şi care conferă acestor opuri statut de reuşite istoriografice, incontestabile.
Integrăm în cadrul istoriografiei acestei şcoli şi lucrări sau studii,
articole care recompun portretul unor dascăli, sau foşti absolvenţi ai şcolii
12

Vincenţiu Bugariu, „Figuri bănăţene”, cu o prefaţă de P. Nemoianu, Editura Aurel
Bugariu (f.a.), p. 110.
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care prin viaţa şi împlinirile lor au conferit un prestigiu şcolii înseşi şi
deopotrivă culturii şi învăţământului, nu doar din părţile care au gravitat în
jurul ei ci, mai larg, învăţământului românesc. Este, mai mult decât evident,
din punct de vedere metodologic că adesea unele lucrări centrate pe
relevarea, cu mai multă stăruinţă a rolului unor foşti profesori ai şcolii în
special, dar chiar şi a unor foşti elevi ai şcolii, vehiculează în spaţiul lor şi
multe informaţii referitoare la şcoală ca expresie a unei culturi
organizaţionale, pedagogice. Tangenţele, interferenţele sunt cât se poate de
fireşti şi deci inerente, şi tocmai acest fenomen ne îndreptăţeşte să opinăm
pentru o extensie a definiţiei acestei şcoli, ca de altfel a oricărei alteia, în
sensul că dascălii care au slujit-o ca şi actori ai procesului educaţional, ca şi
foştii ei elevi, ca receptori ai mesajului instrucţional-educativ, deveniţi ei
înşişi obiect de cercetare istorică, au format comunitatea pedagogică a şcolii,
într-un cuvânt şcoala înseşi. Aşa încât, ne este relativ greu să disociem
istoria şcolii de istoria corpului profesoral care a onorat-o prin activitatea lui
sau chiar de istoria unor foşti elevi-absolvenţi, care au onorat învăţământul
şi cultura românească în cei 200 de ani de existenţă.
Referinţe cu caracter istoric relativ la activitatea Preparandiei şi în
speţă a grupului de profesori întemeietori tutelaţi de Dimitrie Ţichindeal,
directorul lor, se află şi în scrierile unor pasionaţi cercetători ai istoriei
Eparhiei Aradului, aşa cum au fost în secolul al XIX-lea şi al XX-lea clericii
Vasile Mangra, Roman Ciorogariu, Gheorghe Ciuhandu, Ştefan Pop,
Gheorghe Liţiu, iar în ultimile două decenii ale secolului nostru Mircea
Păcurariu şi Pavel Vesa. Opera într-atât de bogată şi reprezentativă a acestor
autori se integrează istoriografiei ecleziastice tratată pe larg, într-un volum
separat de Pavel Vesa 13.
Lucrările mai sus enunţate întemeiate şi ele pe o asiduă şi minuţioasă
13

Pavel Vesa, Incursiuni în istoriografia ecleziastică arădeană, Editura Gutenberg
Univers, Arad, 2004; idem, Episcopia ortodoxă română a Aradului. Istorie. Mentalitate.
Viaţă cotidiană, Editura Presa Universitară, Cluj-Napoca, 2006; idem, Episcopia Aradului
între 1786-1830, Editura Arhiepiscopiei Aradului, 2010; idem, Episcopii Aradului 17062006, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2007; Mircea Păcurariu, Dicţionarul Teologic
român, ediţia a II-a, revizuită şi întregită, Bucureşti, 2002; Ştefan Pop, Frământări
româneşti în jurul scaunului episcopesc ortodox de la Arad, Tipografia Diecezana, Arad,
1929; Gheorghe Ciuhandu, Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ, Arad, 1934; idem,
Schiţe din trecutul românilor arădeni din veacul al XVIII-lea, Arad, 1934; idem, Doi
Ioanovici pe tronul episcopesc de la Arad, Arad, 1929; Teodor Botiş, Pagini din istoria
dezrobirii în „Triumful ortodoxiei la Arad”, Tipografia Diecezană Arad, 1929; Roman
Ciorogariu, Aradul de odinioară în „Triumful ortodoxiei la Arad”, Tipografia Diecezană
Arad, 1929; Gh. Liţiu, Românii arădeni în frământările anilor 1848-1850, Arad, 1947.
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explorare a fondurilor documentar arhivistice locale, din ţară dar şi din
străinătate sunt reale contribuţii istoriografice la reconstrucţia portretului
instituţional al Preparandiei din Arad şi a mai multor profesori ai ei, în
contextul mai larg al mişcării de emancipare cultural-spirituală a românilor
din secolul al XIX-lea. Aceste volume şi studii au îmbogăţit sensibil
istoriografia arădeană impunând-o, decisiv, în spaţiul mai larg al
istoriografiei româneşti.
Un adevărat reviriment istoriografic cu privire la istoria Preparandiei
din Arad s-a înregistrat în perioada de după 1964. Istorici şi istorici ai
învăţământului românesc din părţile Aradului şi ale Banatului şi istorici
ecleziastici care s-au apropiat de istoria Episcopiei Aradului au trudit cu
pasiune şi au reuşit să îmbogăţească literatura de specialitate cu volume,
studii şi articole care s-au impus ca veritabile repere istoriografice. Aşa cum
era şi firesc Liceul Pedagogic din Arad, din perioada anilor 1960 şi după,
avându-l în frunte ca director pe profesorul Vasile Popeangă, a fost-îl numim
noi- centrul care a conceput şi a lansat proiecte istoriografice de
amplitudine. Vasile Popeangă, directorul şcolii pedagogice, spirit dinamic,
pasionat, energic, perseverent şi hotărât în a finaliza cu succes proiecte
culturale, cucerit de tradiţia istorică şi culturală, a şcolii în fruntea căreia se
afla, a coagulat în jurul său colaboratori pasionaţi şi cu multă experienţă în
domeniul cercetării istorice. Aşa ne explicăm apariţia în 1964, a volumului
Preparandia din Arad. Cartea a fost rodul unei munci în echipă a trei
profesori de prestigiu care au slujit şcoala pedagogică din Arad cu devoţiune
şi profesionalism, în linia marilor lor predecesori. Vasile Popeangă, Eduard
I. Găvănescu şi Victor Ţîrcovnicu 14, după 42 de ani de la apariţia lucrării
monografice a lui Teodor Botiş (1922), au pus în circuitul istoriografiei
învăţământului românesc transilvan, şi nu numai, noi informaţii istorice dar
şi nuanţări exegetice asupra rolului pe care această instituţie şcolară l-a jucat
în istoria emancipării românilor în secolul al XIX-lea şi mai cu seamă în
îmbogăţirea patrimoniului pedagogic românesc. Este, apreciem noi, meritul
definitoriu al acestei cărţi de a fi subliniat, apăsat şi cu argumente
persuasive, locul distinct şi contribuţia acestei şcoli în efortul de racordare
precum şi a învăţământului românesc la exigenţele şi tendinţele pedagogice
14

Vezi despre biografiile lor la: Melente Nica, Eduard I. Găvănescu în Anton Ilica, Evoluţia
Şcolii Normale din Arad, Arad, 1998; Vasile Popeangă, Eduard I. Găvănescu în „Studii
despre Preparandia din Arad”, Vasile Goldiş University Press, Arad, 2011, pp. 206-210;
Doru Bogdan, Eduard I. Găvănescu. Cărturar şi pedagog în „Adevărul”, Arad, 2003, 3
noiembrie, p.4; Vasile Popeangă, Victor Ţârcovnicu slujitor devotat al şcolii în „Studii din
domeniul ştiinţelor educaţiei”, Vasile Goldiş University Press, Arad, 2007, pp. 319-340.
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moderne din Europa secolului al XIX-lea.
Liceul Pedagogic din Arad, din vremea conducerii de către Vasile
Popeangă 15, îşi adjudecă cu temei meritul de a fi fost fermentul în jurul
căruia s-au lansat alte proiecte publicistice, istoriografice. În linia unei
frumoase tradiţii marcate de numele demnilor săi înaintaşi: Roman
Ciorogariu, Iosif Olariu şi Teodor Botiş sub redacţia şi coordonarea
directorului ei începând din 1968 şi până în 1978 au apărut Anuarele
Liceului Pedagogic, veritabile surse documentar-istorice referitoare la viaţa
şi deci istoria şcolii în acest deceniu. Menţionăm faptul că în Anuarul
dedicat anului şcolar 1968-1969 este prezentată populaţia şcolară dintre anii
1945-1969 incluzând aici şi studenţii Institutului Pedagogic (universitar) cu
durata de doi ani. De asemenea, în Anuarul pe anul şcolar 1977-1978 este
prezentată populaţia şcolară pe perioada 1973-1978. Tot de numele Liceului
Pedagogic în colaborare cu Casa Corpului Didactic din Arad este legată şi
apariţia revistei „Catedra”. În aceste două periodice (anuarele Liceului
Pedagocic şi „Catedra”) laolaltă cu revista „Ziridava” a Muzeului Judeţean
Arad au fost publicate multe medalioane monografice dedicate unor distinse
15

Vasile Popeangă s-a născut în 22 decembrie 1920 într-o familie de harnici plugari în
comuna Leleşti, jud. Gorj şi a decedat în Arad, la o vârstă de 91 de ani, în 18 ianuarie 2012,
înmormântat fiind în cimitirul „Eternitatea”. A urmat cursurile Şcoalii Normale din Târgu
Jiu şi după ce a paticipat la cel de al 2-lea război mondial, pe frontul de Vest, purtând rănile
pe corpul său, va urma cursurile Facutăţii de Filologie-Filozofie din cadrul Universităţii din
Bucureşti. După doi ani de profesorat la Nădlac, în toamna anului 1950, ajunge profesor de
Pedagogie la Liceul Pedagogic din Arad. Din 1954 va fi director adjunct pe lângă eminentul
dascăl şi director Eduad I. Găvănescu. Din 1960 şi până în 1978 va fi directorul Liceului
Pedagogic din Arad, aşa încât din cei 32 de ani de dascăl al acestui liceu, 24 a fost director.
A fost, până în 2012, cel mai longeviv director al şcolii din trecutul ei de 200 de ani. Dascăl
de vocaţie, director exemplar prin autoritatea sa morală şi profesională a fost adeptul lui
„ordo et raţio”. Popeangă a întrunit în personalitatea sa cele trei dimensiuni pe care le-a
onorat cu calificativul excelent: dascălul, directorul şi cercetătorul pasionat asiduu, al
fenomenului pedagogic, al istoriei învăţământului arădean dar şi al celui transilvănean.
Nimeni ca el nu a cercetat, sporind sensibil baza documentar-arhivistică, Şcoala românească
din părţile Aradului între 1721-1918; de asemenea istoria Eparhiei ortodoxe române a
Aradului a intrat în aria cercetărilor sale laolaltă cu subiecte din domeniul sociologiei
educaţiei. Vasile Popeangă a lăsat o bogată şi preţioasă operă scrisă, aşa încât, numele său
stă demn în istoriografia românească ca şi în istoria pedagogiei româneşti. A fost cel mai
prolific cercetător al Aradului ultimilor 50 de ani (1964-2011). A onorat cu cinste Şcoala
Pedagogică din Arad, sporindu-i, prin activitatea sa prestigiul ei. Vezi pe larg despre
activitatea sa în volumele omagiale ce i-au fost dedicate: Vasile Popeangă. Vocaţie de
intelectual, coord. prof. Anton Ilica, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2007 şi
Şcoală-Cultură-Naţiune. Omagiu dascălului şi cărturarului Vasile Popeangă, coord.
prof. Doru Bogdan, Editura University Press „Vasile Goldiş”, Arad, 2010.
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personalităţi ale Preparandiei precum: Petre Pipoş, Teodor Ceontea, Ion
Tuducescu, Atanasie Şandor, Dimitrie Constantini, Roman Ciorogariu,
Traian Mager, Iosif Stanca, Petre Vancu, Nicolae Ştefu, Ion Vidu, Teodor
Mariş, Ioan Aron, Nicolar Roşuţ, Eduard I. Găvănescu. Trebuie menţionat
că, la mijlocul deceniului al VIII-lea, odată cu venirea profesorului Nicolae
Roşuţ la conducerea Muzeului Judeţean Arad (1975) această instituţie s-a
constituit, prin tactul şi decenţa imprimate de directorul ei relaţiilor pe care
le-a dezvoltat cu instituţii similare dar şi cu înalte instituţii academice din
Cluj-Napoca, Bucureşti, Iaşi, Sibiu, Timişoara, Alba-Iulia, într-o veritabilă
cetate culturală a Aradului, care a impulsionat cercetarea istorică. Prin
revista „Ziridava”, muzeul arădean şi mişcarea istoriografică, concentrată în
jurul lui şi a conducătorului său, s-a impus atât pe plan naţional cât şi în
afara ţării, revista circulând, chiar, şi în spaţiile istoriografice nu doar
limitrofe ci şi în cele occidentale. Revista „Ziridava” are în conţinutul ei zeci
de pagini referitoare la istoria Preparandiei din Arad, a dascălilor ei, aşa
încât a devenit o sursă importantă de documentare pentru cercetarea
trecutului acesteia.
Istoria Preparandiei a devenit subiect de investigaţii şi pentru
cercetători şi cadre academice din Cluj-Napoca, Oradea, Timişoara.
Amintim aici lucrările de sine stătătoare dedicate istoriei învăţământului
precum cele semnate de: Victor Ţârcovnicu, Istoria învăţământului din
Banat până la anul 1800, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978
şi Contribuţii la istoria învăţământului românesc din Banat (1780-1918),
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970, de P. Radu-D. Onciulescu,
Contribuţii la istoria învăţământului din Banat până la 1800. Lucrările de
sinteză dedicată mişcării luminilor în Banat semnate de Nicolae Bocşan,
Contribuţii la istoria iluminismului românesc, Editura Facla, Timişoara,
1986 precum şi cea semnată de Ladislau Gyémánt, Mişcarea naţională a
românilor din Transilvania 1791-1848, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1986
sunt opere reprezentative ale scrisului istoric din ultimele două decenii ale
secolului al XX-lea, prin noutatea informaţiei, prin modernitatea discursului
istoric, exegeza, cu adevărat ştiinţifică, modernă. În paginile acestor lucrări,
găsim, din abundenţă, informaţii şi interpretări nuanţate asupra trecutului
Preparandiei arădene şi al locului ei, important, pe care l-a avut în afirmarea
conştiinţei identitare româneşti din faza târzie a iluminismului românesc şi
perioada preromantică a liberalismului românesc din părţile Aradului,
Banatului şi Crişanei.
Toate aceste volume apărute în răstimpul anilor 1970-1986,
valorificând o masivă informaţie documentar-arhivistică, internă şi externă,
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precum şi o literatură de specialitate au întregit substanţial portretul culturalistoric şi pedagogic al acestei şcoli, fixând în termeni mult mai nuanţaţi, prin
promovarea comparatismului şi a statisticii istorice, profilul Preparandiei
din Arad şi al dascălilor ei.
Nu putem să nu menţionăm în acest context volumele devenite, le-aş
numi eu „cărţile de aur” ale istoriei învăţământului românesc arădean
semnate de Vasile Popeangă şi care au devenit repere de bibliografie istorică
obligatorie pentru orice cercetător care vrea să studieze mişcarea naţională a
românilor arădeni, bănăţeni, bihoreni şi ungureni de la începutul secolului al
XVIII-lea şi până în 1918, aflată într-o conexiune intimă cu istoria şcolii
româneşti arădene: Un secol de activitate şcolară românească în părţile
Aradului 1721-1821, Arad, 1974; urmată de Şcoala românească din părţile
Aradului la mijlocul secolului al XIX-lea (1821-1867), Arad, 1979 şi apoi
de Şcoala românească din părţile Aradului între 1867-1918, Arad, 1976.
Aceste trei volume reprezintă, în fond, monografia învăţământului românesc
arădean de la 1721 la 1918 concepută şi realizată într-o manieră academică,
cu rigoare ştiinţifică, de necontestat, de către Vasile Popeangă. Această mare
operă a sa l-a impus ca pe cercetătorul cel mai avizat al istoriei
învăţământului românesc arădean aşa precum, pentru Banat, a fost colegul şi
prietenul său Victor Ţârcovnicu 16. Nu putem să nu menţionăm apariţia în
1984 a volumului colectiv Episcopia Aradului, apărut sub coordonarea lui
Vasile Popeangă în care sunt rescrise pagini din trecutul Preparandiei şi al
unora dintre profesorii ei care şi-au legat destinul lor şi de al Eparhiei
Aradului şi a structurilor ei instituţionale (D. Ţichindeal, C. D. Loga, Iosif
Iorgovici, Ioan Mihuţ, Dimitrie Constantini, Alexandru Gavra, Atanasie
Şandor, Teodor Ceontea, Roman Ciorogariu, Teodor Botiş). Din opera
voluminoasă a profesorului Vasile Popeangă din perioada de până în anul
1989 nu putem omite volumul Studii din domeniul disciplinelor
pedagogice, Arad, 1983, unde în partea dedicată istoriei literaturii didactice
a supus unei atente analize şi prezentări a modului în care s-a predat
pedagogia în preparandiile din Transilvania începând desigur cu studiul ei în
Preparandia din Arad. De asemenea, a repertoriat, manualele de pedagogie,
psihologie şi logică care au apărut şi au fost folosite în acest tip de şcoli din
Transilvania pe toată durata secolului al XIX-lea până la anul 1918. În
16

Lui Victor Ţârcovnicu, profesorul Vasile Popeangă i-a dedicat, sub semnul admiraţiei şi al
preţuirii, un emoţionant, cald şi consistent portret, cu titlul „Victor Ţârcovnicu, un devotat
slujitor al şcolii” în volumul Vasile Popeangă, „Studii din domeniul ştiinţelor educaţiei”,
Editura „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2007, pp. 319-339.
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peisajul literaturii didactice româneşti Preparandia din Arad, prin harnicii şi
reputaţii ei profesori, începând cu cei din prima generaţie, de la 1812 şi
continuând cu urmaşii lor precum Alexandru Gavra, Atanasie Şandor, Lazăr
Petrovici, Petre Pipoş, Teodor Ceontea, Ioan Petranu, Iuliu Vuia, Ioan
Tuducescu, Nicolae Ştefu, Petru Vancu, Nicolae Boşcaiu, Iuliu Grofşoreanu,
Iosif Stanca, Iosif Moldovan ş.m.a. a fost o prezenţă notabilă, afirmând
frumoase şi generoase iniţiative şi apreciate izbânzi editoriale.
Studiul literaturii istorice referitoare la Preparandia din Arad
dezvăluie constatarea că un număr de lucrări, broşuri, studii şi articole au
fost consacrate istoriei şi activităţii unor prea puţine distinse figuri de dascăli
care au marcat istoria şcolii şi a culturii naţionale. Între cei care s-au bucurat
de o atenţie, mai specială au fost dintre profesorii întemeietori doar Dimitrie
Ţichindeal şi Constantin Diaconovici Loga, apoi Alexandru Gavra, Atanasie
Şandor, Roman Ciorogariu, Petre Pipoş 17.
În finalul acestor consideraţii menite a sublinia câteva din
caracteristicile, particularităţile ce definesc istoriografia Preparandiei din
Arad, nu putem să nu împărtăşim şi constatarea şi observaţia istoricului
Remus Câmpeanu, pe deplin validată şi de lucrările istorice apărute în
secolul XIX şi până în perioada interbelică, (1938) atingând istoria
Preparandiei, şi anume că ele abordează „istoria interioară a şcolii”,
axându-se pe prezentarea şi exegeza vieţii interne a şcolii, a planului de
învăţământ, a modului de organizare şi desfăşurare a examenelor, a vieţii de
internat, a activităţii profesorilor etc. Ele nu prezintă „istoria exterioară”,
adică a impactului pe care şcoala l-a avut asupra comunităţii, întrucât, cu
adevărat ea „a pompat în fluxul vieţii sociale ca adevărată inimă a
comunităţii, într-un ritm mereu ascendent, cadre didactice…” 18. În
aprecierea noastră, cei care au reuşit, în mare măsură, să depăşească stilul
tradiţional de scriere a trecutului Preparandiei din Arad şi să o prezinte din
perspectiva unei „istorii exterioare” sunt V. Popeangă, D. Onciulescu, V.
17

Rămâne în sarcina viitorului, spre a fi readuse în lumina lor portretele celorlalţi dascăli ai
şcolii precum Iosif Iorgovici, Ioan Mihuţ, Dimitrie Constantini, Avram Sădean, Teodor
Botiş, Traian Magier, Terenţiu Olariu, Caius Lepa, Ştefan Ciuceanu, Eduard I Găvănescu,
Vasile Popeangă, Nicolae Roşuţ şi încă mulţi alţii. Fie din lipsă de informaţii documentare
suficiente, fie dintr-un mai slab ataşament faţă de aceştia, probabil, ei nu se bucură nici
măcar de câte o micromonografie la care dăruirea şi jertfa lor depusă pe altarul acestei şcoli,
prestigioase, îi recomandă pe deplin. Eternizarea lor în litera tipărită bine meritată,
întruneşte, cu certitudine valenţele unei lucrări care ar readuce în conştiinţa publică dar şi
culturală, de azi şi de mâine, lumina unor modele de conduită şi vieţuire pilduitoare.
18
Remus Câmpeanu, Intelectualitatea română din Transilvania în veacul al XVIII-lea,
Presa Universitară Clujeană, 1999, pp. 75-76.
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Ţârcovnicu, P. Radu, Nicolae Bocşan, Ladislau Gyémánt, Viorel Faur, I. B.
Mureşan. Lucrările şi studiile acestora au subliniat tocmai consecinţele
benefice pe care le-au antrenat acţiunile Preparandiei, prin dascălii şi
învăţătorii ei, în mediul socio-cultural românesc aşa cum ele sunt probate de
mărturiile documentare.
3. Momente. Autori. Realizări în istoriografia Preparandiei din
Arad între 1812-1912
În paginile de mai jos vom prezenta producţiile istoriografice
referitoare la Preparandia din Arad în secvenţa temporală de 100 de ani,
cuprinsă între 1812-1912. Din punct de vedere metodologic, criteriul care
prezidează la tratarea acesteia este cel al succesiunilor cronologice. În
interiorul lui vom promova şi metoda comparatistă, stabilind ineditul şi
necesarele similitudini, continuităţi şi discontinuităţi în scrisul istoric relativ
la şcoala din Arad.
Începuturile istoriografiei Preparandiei din Arad din această perioadă
sunt legate de numele primului ei director („senior”) Dimitrie
Ţichindeal. El a avut inspiraţia, fericită, să consemneze într-o broşură cu
titlul: „Arătare despre starea acestor noao introduse sholasticeşti
instituturi ale naţiei româneşti, sârbeşti şi greceşti”, apărută la Buda în
1813, în Tipografia Universităţii ungureşti din Pesta 19, principalele date
legate de începuturile şcolii, rosturile ei în viaţa neamului. Sunt prezentaţi în
cuprinsul ei principalii donatori, sprijinitori şi deci binevoitori ai şcolii din
vremea sa, principalii profesori întemeietori şi disciplinele de învăţământ
care au fost predate în şcoală. Deopotrivă, lucrarea conţine succinte
informaţii şi despre profesorii preparandiei sârbe din Sânandrei şi a celei a
grecilor (macedo-românilor) din Buda deschisă în 10 noiembrie 1812.
În broşura sa Dimitrie Ţichindeal, pentru prima dată, a precizat faptul
că „în shoală Preparanzii învăţăturile după rânduiala Domnului mai marelui
19

Broşura era scrisă în limba română cu caractere chirilice. În 1912, pr. prof. director
Roman Ciorogariu o retipăreşte, după textul original, cu litere latine în volumul lui Teodor
Botiş, Avram Sădean, „Cei dintâi ani din trecutul şi viaţa Preparandiei (Şcolii Normale)
din Arad”, pp. 156-192. Deşi nesemnată pe foaia de titlu, dar semnată în interiorul unei
„poezii”, prin descifrarea unui acrostih care dă numele Cichindeal. În 1998 Anton Ilica în
volumul „Evoluţia Şcolii Normale din Arad”, republică broşura „Arătare …” Arad, 1998.
În rândurile ce urmează, pentru că asupra broşurii lui Ţichindeal nu s-a insistat cu o
prezentare nuanţată şi mai extinsă, credem că este oportun în acest capitol să evidenţiem,
mai detaliat, începuturile deloc uşoare, chiar dramatice ale şcolii aşa cum ni le prezintă
însuşi directorul ei.
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Shoalelor în limba Românească au început”. Este aici cea dintâi confirmare
venită dinspre directorul şcolii care atestă caracterul românesc al
Preparandiei din Arad adeverit de predarea tuturor „învăţăturilor”, a
disciplinelor în limba română. Ţichindeal confirmă că deschiderea festivă a
şcolii în „3 noiembrie 1812 (stil vechi-15 noiembrie stil nou-n.n.) cu mare
solemnitate înaintea multor feaţe Noble şi cinstite” (adică autorităţi,
demnitari locali-n.n.). Ţichindeal relevă „starea vrednică de jale a Educaţiei
(creşterei) pruncilor din lipsa învăţătorilor nespornici” adăugând că „… cea
mai mare parte a norodului acestuia, în necinste, în întuneric şi în mare
mişelătate zace, mai mult din lipsa educaţiei cei cuviincioase şi bune, decât
din alte oricare pricini” (pp. 158-159). Sublinierea unei atari stări culturale,
de altfel constatată şi de consilierul cesaro-crăiesc şi inspectorul general
şcolar al şcolilor ortodoxe din Ungaria Ştefan Uroş Nestorovici a devenit, în
viziunea catehetului Preparandiei arădene, una din cauzele care l-au
determinat pe „Prea milostivul Împăratul nostru ca un adevărat iubitoriu de
neamul omenesc şi ca un râvnitoriu al binelui de comun” (p. 159) să
porunciască „ca trei Naţionalnice de Căpetenie Shoale pentru Preparanzi una
adecă în Aradu vechiu pentru Români, alta în Sent-Andrei pentru Sârbi iar a
treia în Pesta pentru Greci să se introducă” (p. 159). Dimitrie Ţichindeal
adresează cuvinte de apreciere la adresa împăratului, precum şi la adresa
altor două persoane care şi-au legat numele de începuturile Preparandiei din
Arad: Ştefan Uroş Nestorovici şi căpitanul oraşului, mai apoi
bürgermeisterul (primarul-n.n.) Sava Arsici devenit şi „localnic director
pentru trebile ceale din afară ale Shoalelor Preparande Româneşti”.
Apreciem că nimeni până la el, n-a descris într-o manieră atât de
realistă, de sinceră situaţia mai mult decât dezolantă, dramatică în care se
aflau şcolile româneşti din Banat la sfârşitul secolului XVIII şi început de
secol XIX. Pentru a ilustra această situaţie aduce drept exemple starea
edificiului şcolar din localitatea Ţernit-Hazul (Cerneteaz, azi aproape de
Timişoara) pe care-l prezintă astfel: „…acolo, adică în Ţernit-Hazul, e
shoală de vre-o câţiva ani nu numai desgrădită, deslipită şi descoperită, ci e
şi numai cu trei păreţi iar cel de către miazănoapte păreate lipseaşte, poate fi
că pentru aceea ca să fie pruncilor mai răcoare în shoală mai vârtos iarna”
(p. 167). Evident, că, dincolo de ironia pe care a exprimat-o, cu o evidentă
tentă critică, Ţichindeal în partea finală a acestei descrieri ea impresionează,
şi chiar şochează pe orice lector, prin descrierea unor realităţi şcolare
tulburătoare şi aproape greu de conceput. Această stare, aproape de
neimaginat, în care se afla învăţământul românesc la răscrucea veacurilor
care prefaţau naşterea şi expansiunea lumii moderne l-a determinat pe
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directorul preparandial să afirme: „… de voieşti să şti în sat unde e shoala?
nu întreba pe nime, ci du-te apoi vei afla o casă nu departe de Besearică,
desgrădită, descoperită cu ferestrile sparte, şi cu hârtie lipite, să ştii că aceea
e shoala”. Şi pentru a nuanţa, deductiv, situaţia şcolii româneşti bănăţene,
iată cum a continuat: „… dacă în Parohia acestui de acum D. Protoprezbiter
al Timişoarei s-au aflat (astfel de stări-n.n.) lesne puteţi a vă închipui ce iaste
prin alte locuri” (p. 167). Acesta a fost Ţichindeal, dascălul şi preotul
curajos în a spune durerile în care trăiau românii epocii sale din punct de
vedere cultural şi care dureri le puneau şi pe seama unor dascăli şi preoţi
care neglijau şcoala. N-a ezitat a arăta că „… mulţi prunci adunaţi la shoală
şăd singuri în shoală fiindcă Dascălul e dus cu Popa la vre-o două, trei
pomeni – sau la Casa oraşului de face socoată sau sau dus la vânat şi acuşi
vine. Săracii pruncii! Ce fac ei în astă shoală? se bat, se sudue (înjură-n.n.),
îşi rump hainele …” (pp. 167-168).
Interesante sunt aprecierile pe care le-a făcut însuşi consilierul
crăiesc Ştefan Uroş Nestorovici asupra capacităţilor şi conduitei primilor
elevi ai Preparandiei, aprecieri consemnate de Ţichindeal astfel: „mulţi
dintre Preparanzi se află la minte ageri (aceaia înăscută iaste Românilor), şi
au o mare aplecăciune şi voie ca să înveaţe” (p. 179). Ţichindeal s-a dovedit
plin de gratitudine faţă de „patronii”, binevoitorii şcolii care au oferit
acesteia „inemesci daruri şi ajutorinţe părinteşti”. Şi „pentru ca să nu fie
numele lor zăuitate (păcat ar şi fi), ci în veac cu bucurie să se răcorească şi
pre tablele inimei spre veacinică pomenire, tipărite să rămână” (p. 175), el
le-a consemnat după cum urmează: patroni, binevoitori din rândurile
clerului („feaţele besericeşti”):
• Augustin Petrovici, arhimandritul Sfintei
Mănăstiri a Bezdinului şi asesor al Consistoriului
Timişoarei-20 fl au cinstit pe seama Preparanzilor celor
orfani.
• Mihail Emanuilovici, protopresviterul Oradiei
Mari şi preşedintele Consistoriului-a cinstit şcoala cu
Pentacostarion Românesc.
• Isaia Mihailovici, egumenul Sfintei Mănăstiri a
Bezdinului şi asesor al Consistoriului Timişoarei a dăruit
un clopot, 2 sfeşnice pentru Consens (adică consiliul
profesoral-n.n.), 10 perechi de călindare. Preparandului
Petru Scăiuşan văzându-i sporul la învăţătură şi dăruirile
sufleteşti cu care a fost împodobit, de faţă fiind la primul
examen, l-a cinstit cu: pălărie, cizme, lanchel, prusluc
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nădragi de postav.
• Moise
Manuilovici,
egumenul
Sfintei
Mănăstiri a Hodoşului şi asesor a Consistoriului Eparhiei
Aradului a dăruit un dolaf (dulap, armariu) pentru arhiva
consiliului profesoral.
• George Chirilovici, protoprezviterul Şiriei şi
asesor a Consistoriului Eparhiei Aradului a donat cărţi
bisericeşti şi Ceaslov, Liturghier, Psaltire, Octoih, Minei
mare, Mapa Ţării Ungureşti, predicele de peste an.
• Ioan Tomici, protoprezviterul Caransebeşului
şi asesor al Consistoriului Vârşeţului „a donat 21 de
Octoice mici”.
• Ioan Popovici, protoprezviterul Butenilor a
donat 50 fl. pentru plata scaunelor.
Pe lângă aceşti binevoitori, patroni ai şcolii sunt amintiţi şi cei
aparţinând mirenilor („feaţele mireneşti”) după cum urmează:
• Ludovic Redai, administrator al comitatului
Bihor. Fiind însă în Arad, cu prilejul (analizei-n.n.)
mutării Aradului în alt loc 20 a mijlocit ca toţi cei patru
profesori ai şcolii să ia în contul cheltuielilor de cazare
etc-Cvartir în termenii epocii-să primească câte 80 fl pe
an.
• Ştefan Hatvani, profesor, directorul Academiei
Oradiei.
• Sava Arsici, căpitanul, bürgermeisterul
Aradului „care casa sa la început pentru shoale numai pre
15 luni o făgăduise. Însă, după sfârşitul examenului
dintâiu, de 5 luni, văzând sporiul Preparanzilor celor
iubitori de osteneală căşile sale în veci le-au cinstit, ba
încă în declaraţie, îndată după examen s-au legat că va
zidi sholi de iznov (noi-n.n.) după planul ce i se va pune
înainte de la locurile ceale înalte” (p. 177).
• Ştefan Georgevici, căpitanul magistratului
Timişorii, a oferit 50 de bucoavne nemţeşti şi ungureşti
elevilor săraci (orfani).
20

Într-adevăr, Ţichindeal menţionează că în perioada înfiinţării Preparandiei s-au reluat
discuţiile, iniţiale încă, din vremea împărătesei Maria Tereza de a se muta, în zona
localităţii, de azi, Zimand sau Utviniş din motive de inundaţii ale Mureşului.
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• Pavel Ioanovici, primar şi avocat public a
oferit o mapă mare a Europei.
• Naum Dera, primarul cetăţii Pesta a dat 12
minee mari româneşti.
• Atanasie Cristian, negustor din Arad, „pe un
Preparand, dintre cei mai aleşi cu mâncare în cinste, cu
milă părintească la masa sa îl hrăneşte”.
• Dimitrie Marcovici, negustor din Arad,
„aşişderea cu mâncare şi cu conac (cazare-n.n.) în cinste
şi peste toată vremea curgerii shoalelor pre un Preparand
sărac îl grijaşte”.
• Iosif Bercea, primarul („chinezul”) satului
Monoştur un ceaslov şi patru miei la Maialul (sărbătoare
de primăvară-n.n.) a Preparanzilor a cinstit.
• Doamna („jupâneasa”) Stanca, soţia lui Sava
Arsici, două table cu linii mari şi scaune în shoala cea
dintâi, cu cheltuiala ei a făcut.
• Doamna Marta Ţinţitoaia, 100fl a cinstit
pentru scaunele din a doua shoală. De asemenea „pe un
Preparand pe toată durata sholii cu mâncare şi conac
(cazare) îl îngrijeşte”.
Între binevoitorii şcolii Ţichindeal a ţinut să-l amintească şi pe
George Gruici vânzătorul de cărţi a Universităţii Ungureşti din Pesta, carea
oferit cărţi la preţuri „foarte lesne”. Tot el a oferit 80 fl profesorilor şcolii în
contul Cvartirului. Cu bani, 200fl au contribuit şi negustorii din Oradea, cu
200 fl un locuitor din Şiria, cu 50 fl egumenul Isaia Mihailovici al Sfintei
Mănăstiri Bezdin iar încă trei fraţi ai aceleiaşi Sfinte Mănăstiri au contribuit
cu 50 de fl. Iosif Gavrilovici, Gedeon Popovici, Porfirie Iaşici, Pavel
Bozitovaţ au contribuit cu 50 fl. Anton Bernatfi, baron, posesorul
domeniului Boldor (din Banat-Timiş) a oferit 50 fl pentru ridicarea unui
convict (internat) pentru preparanzi. Ţichindeal nu uită să menţioneze şi
atitudinea vrednică a comunităţii Aradului „care încă din vremea
introducerii Institutului aicea nu numai că pe toţi Preparanzii, părinteşte i-au
cuprins şi de atunci încoace precum de mâncare, veştminte, încălţăminte şi
alte trebuincioase cu cuvios preţ îi ţin” (p. 178). Au fost alături de institut şi
de nevoile lui „osebiţii patroni …, mai bătrânii preoţilor, adică domnii
protoprezviteri ai Eparhiei Timişoarei. Dimitrie Mihailovici al Lipovei,
Emanoil Atanasievici al Jebelului, Ioan Petrovici al Belinţului, Filip
Ioanovici al Făgetului, protoprezbiterii Eparhiei Vârşeului, Petru Ioanovici
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al Oraviţei, Ioan Tomici al Caransebeşului, Ştefan Atanasievici al Lugojului,
protoprezbiterii Eparhiei Aradului vechi: George Alexici al Aradului, George
Chirilovici al Şiriei, Teodor Popovici al Zărandului, Grigorie Chituţa al
Boroş-Ineului, Ioan Popovici al Butenilor şi Constantin Petrovici al
Totvărădiei, protoprezbiterii Consistoriului Oradiei Mari: Teodor Drimbo al
Luncii, Nicolae Popovici al Papmiezului, Teodor Balint al Beiuşului, Teodor
Balint al Meziadului, Constantin Popovici al Beliului”.
Ce conduită admirabilă din partea lui Ţichindeal de a fi consemnat
sub semnul unei nedisimulate preţuiri şi gratitudini până şi sub formă
versificată numele tuturor celor ce cu mult sau mai puţinul lor au fost alături
de nevoile, deloc puţine şi uşoare, pe care le-a resimţit institutul
preparandial la începuturile lui. Constatăm o admirabilă şi emoţionantă
solidaritate în jurul şcolii a întregii comunităţi a Aradului de la începutul
secolului al XIX-lea, ca şi a întregii elite ecleziastice ori laice, solidaritate
care s-a impus ca unul din semnele şi fenomenele ce exprimă spiritul lumii
moderne şi în sânul naţiunii române aflate pe drumul trezirii ei la conştiinţa
de factor creator de destin propriu. Sub tăria unor sentimente de caldă
gratitudine Ţichindeal s-a adresat, patetic, tuturor ostenitorilor şi făcătorilor
de bine pentru şcoală astfel:
„Cine poate mulţumii pentru ostenealele voastre
Ori în ce am voi cu inima
Să vă arătăm a noastre recunoştinţă
Însă nu ştim Vouă cum cântă
Cântări de biruinţă
Lăudându-vă.
Numai unul Dumnezeu
La toţi să vă plătească
Nu vă fie nici un rău
Binele să vi-l dăruiască
Că mult vă osteniţi” (p.183)
Ţichindeal a precizat limpede că în „Şcoala Preparandicească din
Arad” s-au pregătit „preoţi şi dascăli luminaţi”. Aceasta dublă misiune pe
care a mărturisit-o însuşi profesorul şi directorul ei şi pe care şcola şi-a
asumat-o, împlinind-o timp de zece ani, până în 1 noiembrie 1822 când în
Arad s-a înfiinţat Şcoala Clericală, adică Semainarul Teologic Ortodox
Român. Această notă distinctă care a definit istoria şcolii pedagogice în
primii zece ani de activitate a fost de natură a evidenţia că şcoala a fost şi un
generator de intelectualitate ecleziastică, într-atât de necesară pentru viaţa
spirituală la nivelul atâtor comunităţi parohiale care erau lipsite de preoţi
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români, iar dacă îi aveau în unele parohii, formaţia lor intelectual-teologică
era destul de modestă. Despre calitatea pregătirii preoţimii oferită de
Preparandia din Arad mărturiseşte cu sinceritate surprinzătoare unul din
preoţii mai în vârstă şi militantul naţional Ioan Şerb(an) Popovici, piosul
protoprezbiter al Zarandului care a susţinut lupta iniţiată de Ţichindeal şi
continuată de Moise Nicoară. În 5 ianuarie 1828, acest curajos, demn şi
neînfricat cleric patriot a avut puterea să spună: „cu credinţa mea …
mărturisesc că prin introducerea Shoalelor Preparande din Arad Epoha Prea
Iubitei Naţii Româneşti s-a câştigat căci de atunci vedem nu numai că
dascălii acestui institut crescuţi sunt cu mult mai vreadnici, mai luminaţi …
Şi chiar preoţimea Românească din Preparanzi luată la aşa treaptă a culturii
vine cât singuri, noi, bătrânii ne mirăm de aceasta” 21.
Nu putem încheia aceste consideraţii de ordinul semnificaţiilor
acestei prime scrieri care inaugurează, prin informaţiile oferite de Ţichindeal
drumul pe care el însuşi l-a inaugurat, drumul istoriografiei şcolii, fără a
sublinia felul în care el însuşi, întâiul ei director, a perceput-o din
perspectiva impactului pe care Preparandia îl va avea asupra devenirii
istorice a naţiunii române. Pentru Ţichindeal Preparandia din Arad era
„Shoala unde Preparanzii care se mărginesc spre Educaţia cea de lipsă
tinerimei şi diregătoria Dăscălească asuprea-şi a primi voesc de comun întru
toate punerile înainte de îndreptări şi morale învăţături, de săvârşit şi mai
vârtos Practiceaşte se pot îndeletnici şi atâtea sporuri au mod loruşi agonisi,
cât şi ei după ce vor păşi la treapta Învăţătoriei (Dăscăliei) pre pruncii cei ce
vor fi lor încredinţaţi să-i poată cu bun folos îndrepta şi povăţui” (p. 157).
Ţichindeal, observăm că defineşte şcoala prin scopul, respectiv
funcţiile şi finalitatea activităţii educativ-didactice pe care a avut-o ea:
formarea învăţătorilor pentru „îndreptarea povăţuirea cu bun folos” a
tinerilor lor încredinţaţi. Pentru Ţichindeal, Şcoala Preparandă din Arad,
înfiinţată în timpul vieţii sale i-a prilejuit stări sufleteşti de mare bucurie şi
împlinire cărora le-a dat expresie sub formulele: „Multe veacuri au trecut şi
aşa şcoală românii n-au avut” (p. 190), „vistierie sfântă şi veacinică” (p.
185). Pentru Ţichindeal Preparandia a reprezentat deschiderea unei epoci
aurite, a „norocirii cea de comun a toată naţia Românească” (p. 184).
Reţinem, astfel, că Ţichindeal a fost, iarăşi cel dintâi „istoriograf” care a
fixat locul Preparandiei din Arad în configuraţia culturii şi a învăţământului
românesc, ca o şcoală neasemuită, o şcoală cu statut de primat cultural, o
21

Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Arad, Colecţia pr. Ştefan Crişan, Preparandia,
dos. 8/1819-1836, fila 60.
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şcoală de care românii, în toate veacurile lor de până la 1812, n-au avut.
Pe urmele lui Ţichindeal, fostul său coleg, devenit în 1830 director al
şcolilor din districtul Caransebeşului şi al regimentului de graniţă,
Constantin Diaconovici Loga, în al său Epistolariu românesc 22, a
tratat şi „Începutul Şcoalelor Preparande din Arad pentru Români şi din
Sombor 23 pentru Sârbi”. Din puţinele referinţe pe care ni le oferă marele
dascăl şi cărturar, apreciat ca fiind un „Şincai al Banatului”, pentru rolul său
avut în dezvoltarea numărului de şcoli ce s-au ridicat în această provincie,
aflăm definiţia pe cale Loga a dat-o şcolii Preparande precum şi informaţii
legate de deschiderea şcolii, profesorii ei şi disciplinele pe care le-au predat;
deasemenea, aflăm structurile instituţionale şi persoanele care au condus
buna activitate a celor trei preparandii înfiinţate cu aprobarea „prea
luminatului împărat Francisc I”.
În viziunea lui Constantin Diaconovici Loga „Locul luminării unde
învaţă cei ce vor să se gătească pentru treapta Învăţătoriei se numeşte
Şcoala Preparandă Pedagogică Naţională”, „Aşa şcoală pentru Învăţători
Româneşti s-au deschis la Arad, iară pentru Învăţărori sârbeşti la Sombor, cu
puterea Înaltei Rezoluţii purcese precum una din al 13 lea Septembrie, anul,
1811, Nro.11093, alta Rezoluţie din al 19 lea Septembrie anul 1812,
Nro.10573”(p.380).
Constantin Diaconovici Loga dând o definiţie foarte clară a
Preparandiei din perspectiva funcţiei, a misiunii ei fundamentale: pregătirea
învăţătorilor, este cel dintâi autor care, făcând pomenire de începuturile
fondării şcolii pedagogice din Arad invocă, precizează înaltele rezoluţii
imperiale, indicându-se numărul de înregistrare data, luna şi anul emiterii lor
de către instituţiileîn drept. Acest fapt denotă că el le-a văzut în arhiva şcolii
pe care o îngrijea, la început „seniorul”, directorul şcolii, începând cu
Ţichindeal, mai apoi Ioan Mihuţ, şi din 1816 până în 1821 Constantin
Diaconovici Loga. În urma lui vor face trimiteri la aceste rezoluţii imperiale,
în lucrările lor, Iuliu Vuia, şi respectiv Teodor Botiş.
În cele trei pagini ale sale dedicate „Începutului Organizaţiei
Şcoalelor Preparande din Arad pentru Români”, Constantin Diaconovici
Loga în contextul amintirii celor dintâi profesori ai şcolii: Ţichindeal, Ioan
Mihuţ, Iosif Iorgovici, referindu-se la sine spunea: „În Şcoala aceasta
22

Apărut la Tipografia crăieştii universităţi din Buda, în anul 1841.
C. D. Loga a greşit, căci iniţial, Preparandia Sârbească s-a deschis la Sânt-Andrei -o
spunea, aceasta, chiar rezoluţiile imperiale şi însuşi Ţichindeal în „Arătare…”. E adevărat
că, mai târziu, preparandia sârbă se va muta la Sombor (Zombor).
23
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Preparandă din Arad care la anul 1812 în al 3 lea noiembrie s-au deschis, eu
cel dintâiu ca Profesor am intrat şi aci 18 ani am predat Gramatica
Românească, şi Sârbească că aci învaţă şi unii dintre sârbii din Banat”. Prin
această, foarte importantă informaţie, Constantin Diaconovici Loga este cel
dintâi şi după ştiinţa noastră singurul, care a precizat, fără echivoc, faptul că
în Şcoala Peadgogică din Arad au studiat şi tineri sârbi.
După enumerarea celor trei colegi, profesori ai şcolii şi ai
disciplinelor pe care le-au predat, cunoscând devoţiunea lor pentru şcoală,
truda lor depusă pentru viitorul neamului românesc, sub semnul unui pios
omagiu- căci toţi la anul 1841, când Constantin Diaconovici Loga îşi
tipăreşte Epistolariul erau trecuţi la cele veşnice, a încheiat scurta lui relatare
despre istoria şcolii astfel: „Aceşti profesori (Ţichindeal, Iorgovici, Mihuţn.n.) s-au făcut Întâia jertfă a luminării Neamului Românesc din această
Şcoală Preparandă, şi s-au mutat la Soarele dreptăţii. Fie lor veacinică
aducere aminte”. (p.382). Aceste cuvinte sunt, în fond, expresia celei dintâi
omagieri, în literatura istorică consacrată Preparandiei, pe care un fost dascăl
al ei i-a adus-o celor dintâi dascăli-colegi. În cuvinte puţine, Constantin
Diaconovici Loga a subliniat trăsătura definitorie a conduitei acestor „stâlpi”
ai Preparandiei-jertfelnicia-trăsătură care a devenit emblema însăşi a şcolii
arădene, pe toată durata ei biseculară, primită ca o sfântă moştenire de la
înaintaşi-părinţii fondatori.
Integrăm în seria volumelor care vorbesc despre Preparandia din
Arad şi volumul demn de o antologie a gândirii pedagogice româneşti
„Diregătoriul bunei creşteri- spre îndreptarea multor Părinţi şi bun
folosul Tinerimei Române”, ţesut de Damaschin T. Bojincă, jurat
advocat, apărut în 1830 la Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti din
Buda.
Nicolae Bocşan, istoricul clujean, care şi-a consacrat o bună parte
din cercetările sale pe problematica iluminismului românesc, cu specială
privire la cel din Banat, a apreciat volumul lui Damaschin Bojincă ca fiin
„un mic tratat de educaţie” şi deopotrivă „prima scriere de acest gen în
literatura noastră” 24.
În aprecierea aceluiaşi istoric Diregătoriul „ ... rămâne una din
cercătările remarcabile, poate cel mai complet şi elaborat tablou al
modelului uman al iluminismului românesc”.
24

Damaschin Bojincă, Scrieri. De la idealul luminării la idealul naţional, Studiu
introductiv, selecţie de texte şi note de Nicolae Bocşan, Editura Facla, Timişoara, 1978, p.
98.
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Scrierea lui Bojincă este prin excelenţă o pledoarie pentru o filozofie
a educaţiei în parametrii iluminişti, care viza creşterea omului luminat,
creator de cultură, pentru a deveni astfel autor „al bunei norociri şi fericiri”,
ca să păstrăm limbajul epocii. Lucrarea nefiind decât o complilaţie din marii
autori precum Thomas Morus, Columella, Kant, Göethe, Villaume, Petru
Maior, Volatire ş.a 25, a reprezentat în epocă şi nu numai un elaborat care a
gândit, în viziune specific iluministă, idealul omului luminat de la
începuturile culturii române moderne.
Această carte, în aprecierea noastră, este cea dintâi din întreaga
literatură consacrată istoriei Preparandiei din Arad căreia, i-a fost dedicată în
mod special, în semn de profund omagiu, pentru meritele ei nepieritoare
aduse înălţării culturii române.
Deşi acest volum, semnat de tânărul jurist bănăţean Damaschin
Bojincă, nu conţine strict date istorice despre Preparandie, noi o integrăm,
totuşi, în spaţiul istoriografiei. De ce? Pentru că nimeni până la el nu şi-a
exprimat omagiul faţă de şcoală într-o maieră într-atât de plastică, de caldă,
patetică şi totuşi atât de profund, de emoţionant chiar, învederându-i
rosturile şi meritele excepţionale. Mărturie în acest sens sunt următoarele:
„Nemărginit ar trebui să fiu de astă a descria folosul, care din Tine Înclite
(mărite -n.n.). Colegiu! Se revarsă spre români. Ci/ca să nu mă văd multe a
fi cuvântat, zic: precum eu, aşa şi Ginta română de acum cunoaşte: că Tu eşti
fântâna luminării, Tu eşti tatăl cultivirii, Tu îndemnătoriu Tinerimei Române
spre nalte Ştiinţe. Tu alungătoriu întunerecului, Tu răurătoriu fragedelor
plante române, Tu rumpătoriu lanţelor de asupriri, Tu apărătoriul, Tu
scutitoriul învăţăturilor, Tu ecsemplu de urmare a tot Poporiul, din carele
unele comunităţi au şi supt zelul cătră cultură, şi sau însuflat de spiritul
(Duhul) adeveratei naţionalitate, Tu dătătoriul de caracter naţional al
românilor, Tu auctorul bunei norociri româneşti 26”(p. XII-XIV).
Indiscutabil, vocabularul folosit de autor pentru a descrie funcţiile cultutalnaţionale prin care Preparandia din Arad s-a făcut într-atât de remarcată, în
25

Ibidem, p. 99. Pentru satutul ei de pionerat în cultura noastră, pentru actualitatea multor
idei şi valori pedagogice ce au fost puse în circulaţie, pentru că ea este o carte devenită rară
şi greu accesibilă cititorilor interesaţi de modelul creşterii tinerimii române, din cauza
scrierii ei cu caractere chirilice, ar fi de dorit ca ea să fie retipărită, cât mai grabnic, în grafie
latină. Credem că „datorinţele părinţilor către copii; „a copiilor către părinţi”, „datorinţele
copiilor către învăţători”, „datorinţele pruncilor către ei înşişi”, sunt cele patru secţiuni ale
volumului se impun a fi retipărite. Ele sunt de natură să stârnească, astăzi, interesul cultural
şi pedagogic al celor trei vectori principali ai bunei creşteri: părinţi-învăţători-copii.
26
Am redat, întocmai, citatul, respectând însăşi ortografia epocii.
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doar 18 ani de activitate (1812-1830) aparţine, prin excelenţă, limbajului
specific luminilor româneşti din Banat şi Transilvania.
Este revelatoare şi informaţia pusă în circulaţie, pe linia lui
Ţichindeal, potrivit căreia monarhul austriac Francisc I apreciat de autorul
volumului ca „întemeietorul” Preparandiei a devenit părintele şi fondatorul
ei. În acest sens, mărturisitoare este nota de la subsolul paginii XIV din carte
unde se spune: „prin Intimatul Înaltului, Consiliu Regiu Colegiu
Locotenenţial Unguresc din data de 9 noiembrie 1813, N.26500 prin care
Majestatea Sa Sacratissimă- se numeşce Părintele şi Fundatorul a Institutului
celui nou, prin carele şcoalele de L.G. n.u (legea greacă neunită, adică
ortodoxe-n.n.) întru mai bună aşezare se pun”.
Impactul într-atât de benefic pe care l-a avut această şcoală asupra
culturii şi luminării românilor din aceste regiuni a fost de natură să fie
perceput de însăşi întreaga comunitate a naţiunii române. Şi această
percepţie, intuită şi profeţită, de Petru Maior chiar din anul 1812, în a sa
Istorie celebră, a fost surprinsă de Bojincă spunând: „deci Inclite Colegiu de
învăţături pedagogice, cumpănind bunătăţile tale şi fericită mergere înainte
întru învăţături care din tine se revarsă, precum eu aşa şi toată Ginta română
de acum cunoaşte”(p.XII-XIII; subl.n.n.). Această menţionare a faptului că
naţiunea română cunoaşte lucrarea Preparandiei demonstrează că şcoala s-a
impus, în rândul, elitei, dar mai ales în conştiinţa publică, prin învăţătorii şi
preoţii pe care i-a format şi care au dus cu ei învăţăturile şcolii, împlinindule în zecile de şcoli săteşti româneşti pe care, treptat, au început a le ridica.
Şi astfel robia, şi întunerecul neştiinţei se micşorează şi sporeşte lumina
culturii, a educaţiei în rândul românilor şi mai ales conştiinţa drepturilor ce
li se cuvin ca fiinţe născute libere.
Finalul volumului mărturiseşte că autorul lui „cumpănind la
bunătăţile şi la fericita mergere înainte întru învăţături care din Tine se
revarsă pe Naţia română judecai mai cu cuviinţă a închina cărticica mea cea
pentru Bună creştere Tinerimei române întocmită Ţie vrând cu acestea aţi
face mângâiere pentru ostenelele cele în creşterea sau formarea învăţătorilor
tinerimei puse şi a mă arăta mulţămitoriu pentru îndemnul ce milai dat în
tinereţele mele spre înalte învăţături şi spre a mă face credinciosul bunelor
tale intenţii” (p.XV-XV).
Ne permitem să lansăm în acest context o ipoteză, în prelungirea lui
Nicolae Albu, atribuind acest volum nu doar patriotului-jurist Damaschin
Bojincă ci şi învăţătorului de pe atunci, din anul 1830, al şcolii româneşti
din Pesta, Ştefan P. Niagoe. Năcuţi aproape în acelaşi an, 1801-1802,
deveniţi buni amici, trăind în cele două oraşe ale Ungariei, având preocupări
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intelectual-culturale, împărtăşim credinţa că limbajul care populează primele
12 pagini, îndeosebi, ale volumului, plin de căldură şi chiar veneraţie pentru
Preparandie, nu putea fi decât expresia preţuirii (şi a) unui fost elev al şcolii,
pătruns de o adevărată adoraţie pentru ea. În descrierea meritelor
Preparandiei se resimte şi o adâncă trăire sufletească, plină de ataşament şi
gratitudine care, îndeosebi sunt reflectate în cuvintele reproduse mai sus: „...
a mă arăta mulţemitoriu pentru îndemnul ce milai dat în tinereţele mele spre
înalte învăţături şi spre a mă face credincios bunelor tale intenţii”(subl.n.).
Să observăm că mărturisirea este la persoana I singular, menţionând de
„tineretile mele”. Or, în 1830, Ştefan P. Niagoe era tânăr, avea în jur de 2830 de ani. Precizarea „tinereţile mele” ne duce cu gandul, apreciem noi, la
cei doi ani de şcoală petrecuţi în Preparandia din Arad (1820-1822).
Asociem, deci, numele lui Ştefan P. Niagoe, autorul primelor
calendare româneşti pe anii 1829, 1830, 1831, 1832 apărute la Pesta pe când
era învăţător la şcoala românească de acolo, numelui ilustrului Damaschin
Bojincă. Cartea însăşi, în totalitatea ei, este o pledoarie, prin comentarii
adânci şi pertinente, pentru educaţia tinerimii. Or, să recunoaştem că Ştefan
P. Niagoe prin însăşi profesia şi formaţia sa pedagogică era „un chemat” în
realizarea unei scrieri tematice pe teme de filozofia educaţiei. Asadar, în
viziunea noastră tînărul învăţător, format în ambianţa Preparandiei, Ştefan P.
Niagoe, putea „sta” în preajma amicului său Damaschin Bojincă pentru
elaborarea unei cărţi dedicate „cu cea mai umilă reverinţă mult folositorului
şi împărţitorului de luminare Regiului Colegiu Preparandicesc din Arad”. De
altfel, şi harnicul cercetător Nicolae Albu, încă din 1943 lansase, cel dintâi, o
asemenea ipoteză, pe care însă n-a explicat-o în studiul său „Un satelit al
Şcolii Ardelene: Ştefan P. Niagoe” 27. Nicolae Albu în articolul pomenit
spune: „O lucrare în care a pus suflet dascălul şcoalei române din Pesta e
Diregătoriul bunei creşteri cunoscută prin ediţia de la 1830 publicată de
Damaschin Bojincă în Buda”. Şi mai departe, continuă „Până acum (în anul
1943-n.n.) numai Iuliu Moisil şi Constantin Diaconovici-recte Iuliu Vuiarecunosc semipaternitatea lui Ştefan P. Niagoe asupra cărţii”. Cercetări
viitoare, cu certitudine, vor lămuri această problemă, cu atât mai mult, cu
cât, enigmatică rămâne întrebarea pe care o lansăm, cu temei: De ce n-a
apărut pe carte şi semnătura lui Niagoe, având în vedere relaţiile bune
statornicite între ei doi pe vremea când erau la Pesta?!
Nimeni până la apariţia Diregătoriului…, şi cutezăm a spune nici
chiar după 1830 n-a explicat într-o manieră mai plină de umilinţă şi de
27

Publicat în Revista Transilvania, an 74, 1943, nr.7-8, pp. 600-601.
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gratitudine, de altfel pe linia comportamentului dominat de „mitul bunului
împărat”, geneza, întemeierea Preparandiei ca un dar imperial. Vocabularul
din cuvântul ”„Inclite Regiu Colegiu a Muzelor Române!” un astfel de
cuvânt de omagiu adus Împăratului, omagiu întratât de abundent în formule
protocolare, de slăvire şi mulţumire aduse monarhului este o probă mai mult
decât concludentă pentru ideea mai sus afirmată. Cuvintele care redau
întemeierea institutului pedagogic din Arad prezentat în contextul
confruntărilor militare ale Franţei napoleoniene cu statele europene, exprimă
adoraţia şi preţuirea pentru monarhul Francisc I. Le redăm mai jos:
„Preadreptul Părinte şi Preabunul nostru Împărat Franciscus care neadormit
veghează spre fericirea credincioşilor şi supuşilor săi, nu arareori oftă pentru
trista soartea Fiilor Săi Români, văzându-i fără de ajutoriu zăcând în
mărăcinile întunerecului, fără de a se rădica prin cei spre acea îndatoraţi, din
neputinţa sa”.
„Pentru aceia măcar că întru tot era deprins cu apărarea Monarhiei de
prădătoarele arme 28 care spre dărăpănarea Împărăţiilor Europeneşti se
rădicase: totuşi n-au încetat a cugeta: cum şi prin ce mijlociri sʼar scăpa
Naţia Românească din Labirintul întunecimii şi sʼar putea aduce la
asemenea treaptă a culturii cu care se vederează alţi supuşi a fericitei Sale
împărăţii. Şi aşa când era mai înflăcărat viforul (adică războiul-n.n.)
armelor, când mai mare turbare suna şi se revărsa pe câmpiile lui Mars
(adică Zeul Marte- al războiului, la romani-n.n.), când din înfioraţii Nori
cele mai groaznice fulgere şi trăsnete amărunţa (ameninţa-n.n.), atunci
Augustisimul Împărat Franciscus ca un Heros (erou-n.n.) neînfricoşat, de
toate acestea necutremurândusă şi necrezând zicala veche, că: unde
scrâşnesc armele, tac muzele, sau îndurat a demanda (a ordona-n.n.)
rădicarea şi întemeierea Ta Vestite Institutu!”.
„Nemuritoare dară rămâne această heroicească faptă a Majestatei
Sale Sacratisime în Analele Tale, cu atât mai vârtos, că întră aşa
circumstanţii Team înrădăcinat, când despre asemenea faptă şi a cugeta, era
mult. În Table de aur, şi pe Columne de cât Piramidele Egiptului mai înalte
şi în Secululuri (veacuri-n.n.) fiitoare se însamnă de Români sfinţitorul
nume a Puternicului Tău Părinte Franciscus, nezeuitat, şi pre mângăios
rămâne la toţi Strănepoţii româneşci Auritul Seculul întemeerii Tale; dulce
aducere aminte va răora totdeauna inimile fiilor Români, ce tind fericita
Epohă a începutului Tău” (pp. V-VIII). Am reprodus acest citat pentru că el
ne introduce, prin vocabularul său plin de omagiu şi închinare faţă de
28

Face aluzie la confruntările cu armatele napoleoniene.
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împărat, în atmosfera de condescendenţă specifică comportamentului pro
dinastic pe care l-au avut românii din a doua jumătate a secolului al XVIIIlea şi începutul secolului al XIX-lea 29.
Scurtul cuvânt de omagiu adus împăratului cu care se deschide
„Diregătoriul bunei creşteri” subliniază iarăşi pentru prima dată în
istoriografia şcolii felul în care a fost percepută înfiinţarea şcolii în rândul
„gintelor”, adică a naţiunii maghiare şi germane şi mai cu seamă a atitudinii
lor protegnitoare faţă de şcoală 30: „de ridicarea Ta nu numai Românii fii Tăi,
ci şi Generoasele şi vitezele Ginte Ungurească şi Nemţească-spune D.
Bojincă-care totdeauna au patronit pe fraţii şi compatrioţii săi Români
nemărginit sau îmbucurat (subl-n.n.); nici au întârziat aceii cu dreaptă
inimă a lucra pentru înflorirea Ta, mărturisind de comun adevărul, şi
părtininduţi scutire, şi la însăşi Nalta Curte asupra acelora, cărora sfintele
Majestatei Sale Intenţii nu le plăcea şi mergerii înainte a culturii române se
vedeau a fi contrarnici”.
O carte cu valoare de reper bibliografic în analele Preparandiei din
Arad a fost apariţia în 1838 a ediţiei îngrijite de marele cărturar Ion
Heliade Rădulescu, a Fabulelor lui Ţichindeal. Volumul acesta a apărut
la „Tipografia lui Eliad, în Bucureşti” şi purta titlul :„Filosofice şi politice
prin fabule învăţături morale” întocmită de Parohul Becicherecului-mic şi
al şcoalelor preparande din Aradul-vechi Catehet D. Ţichindeal. Potrivit
stadiului actual al cercetărilor istoriografice, acest volum este cel dintâi care
29

Este surprinzător, un asemenea limbaj accentuat prodinastic, care se deosebeşte
fundamental, la distanţă de zece ani, de limbajul lui Moise Nicoară, energicul şi demnul
martir al ideii naţionale care, cu aproximativ 10 ani în urmă, a produs o fractură în conduita
tradiţională pro dinastică a românilor transilvăneni şi bănăţeni. În memoriul său, devenit
celebru, din 15 august 1819 înaintat aceluiaş împărat Francisc I, Moise Nicoară, deputatul
românilor din Eparhia ortodoxă a Aradului, profund decepţionat de atitudinea monarhului, a
abandonat complet tonul reverenţios şi condescendent faţă de monarh căruia i se adresase
cu formula „Împărate!” făcându-l, la un moment dat, chiar şi mincinos. Vezi despre aceasta
la Cornelia Bodea, op. cit., p. 317.
30
Acest amănunt, de altfel semnificativ, vine în contradicţie cu atitudinea ostilă a
autorităţilor arădene care arătau că şcoala aceasta „nu este potrivită pentru interesele
imperiului”. Vezi Marki Şandor, Arad Varmegye és Arad Szabad Kiraly város története,
vol II, 1895, p. 767-768 (cap. LXII. Şcolile). După cum rezultă din text autorul face
trimitere probabil la înalţi funcţionari imperiali, de la Curtea din Viena care au sprijinit
demersurile pentru înfiinţarea institutului pedagogic din Arad. Bojincă prin câteva cuvinte, a
precizat că au fost şi potrivnici atât faţă de intenţiile împăratului cât şi vizavi de dezvoltarea
culturii române. Nu-i nominalizează, dar documentele i-au arătat că aceştia au fost înalţii
ierarhi ai bisericii sârbe în frunte cu mitropolitul Stratimirovici.
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conţine referinţe cu privire la contextul şi motivaţiile care au determinat
înfiinţarea Preparandiei ca instituţie pedagogică 31, şi care aparţin unui autor
din afara şcolii, în sensul că nu a fost cadru didactic al acesteia precum
Ţichindeal şi C. D. Loga, pe care i-am amintit mai sus. În „Precuvântare”
aparţinând lui I. H. Rădulescu şi care prefaţează acest volum, marele
Heliade pune în circulaţie pentru prima dată în istoriografie câteva date
biografice referitoare la D. Ţichindeal despre care spune că „s-a născut în
Banatul Timişoarei, în satul Becicherecul-mic. Sfârşindu-şi învăţăturile sale,
ca să poată folosi naţiei sale se consfinţi stării profesorale, şi se aşeză
învăţător public, mai întâi în Beregsău, pe urmă în Belinţ şi de aci în locul
naşterii sale. Nu mult după aceasta simţindu-şi chemarea sa se hotărâ a se
închina slujbei Lui Dumnezeu ca să slujească şi să folosească pe oameni, şi
luă darul preoţiei”.
Sugestive sunt prin forţa lor expresivă şi puterea de a ilustra virtuţiile
lui Ţichindeal cuvintele de apreciere la adresa lui prin care fixează
deopotrivă locul său şi al operei sale, îndeosebi a fabulelor, în istoria
culturală a românilor bănăţeni şi bihoreni. Pentru că prefaţa este scrisă cu
caractere chirilice ca de altfel întregul volum de Fabule, pentru că a devenit
o tipăritură rară apropiată de statutul cărţilor de patrimoniu cultural, pentru
că în cuprinsul ei, pentru prima dată în istoriografia literară sunt formulate,
cu temei, aprecieri la adresa lui Ţichindeal şi a operei sale vom reproduce
integral această precuvântare, care are, în aprecierea noastră semnificaţia
unei reale prefeţe demne pentru o antologie de texte referitoare la biografia
lui Ţichindeal. Redăm deci, integral, pentru prima dată în istoriografia
noastră Precuvântarea respectând în întregime ortografia şi topica
propoziţiilor spre a păstra, astfel, „culoarea şi parfumul” limbii specifice
anilor `30 din secolul al XIX-lea. Caracterizarea lui Ion Heliade Rădulescu
asupra lui Dimitrie Ţichindeal continuă astfel „între bărbaţii ce au slujit
naţiei Rumâne şi s-au jărtfit pe sineşi folosului obştesc precum Iorgovici,
P. Maior, Şincai şi alţii, Ţichindeal a fost unul din cei mai însemnaţi. Ca
profesor a făcut foloase foarte mari în mărginitul coprins al sălii sale
profesorale, de unde se răspândiră atâţia preoţi luminaţi 32. Ca preot a fost o
pildă de adevărat slujitor al Domnului şi cuvintele Lui mărturisesc dragostea
cătră Dumnezeu ce se mărgineşte întru a aproapelui. Pentru dânsul poate
31

Vezi pe larg opinia lui I. H. Rădulescu despre întemeierea şcolii pedagogice din Arad, în
volumul de faţă, capitolul Geneza Preparandiei din Arad.
32
Este demn de reţinut faptul că şi I. H. Rădulescu precum Ţichindeal şi Constantin
Diaconovici Loga a precizat că Preparandia din Arad a pregătit pe lângă învăţători şi preoţi.
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cineva zice că a strălucit în lăcaşul Domnului cu învăţăturile sale mai
mult decât o mie de făclii ce să pun aci din obiceiu, după cum zice însuşi în
aceste învăţături. Duhul său de însuflat al Domnului,de trimis al său ca să
împlinească o solie din cele mai însemnătoare pe pământ, cu un cuvânt
Duhul său profetic ce se vede la toate naţiile, când încep a se desmorţi şi a
mişca cătră deşteptare într-un fel de somnambulism se vede pretutindeni şi
mai vârtos în această carte plină de patriotism şi de creştinătate ce face pe
om mai mult decât patriot. Ca autor şi-a format o şcoală mai întinsă a vorbi
şi a învăţa naţiei întregi la şapte milioane de rumâni, a-l asculta şi a se folosi
viitorimea şi a-i răspundea veacurile la înaltele şi creştineştile lui cugetări şi
sentimente. Din cărţile ce a dat afară cele mai însemnate sunt: Sfaturile
înţelegerii cei sănătoase tipărită la anul 1802; Adunare de lucruri
moraliceşti la anul 1808; Epitomul la anul 1808; O cărticică asupra
înfinţării şcoalelor pedagogice din Aradul vechiu la anul 1813 şi Fabulele
la anul 1814”.
„Prin această din urmă scriere întărindu-se fanatismul sârbesc, se
sculă asupra-i cea mai crudă şi cea mai neomenoasă gonire ce îi şi pricinui o
moarte prematurată, sau mai înainte de vreme, ce îl smulse din sânul
familiei sale dimpreună cu unul născut al său fiu, june ce da cele mai mari
făgăduinţi naţiei şi care atunci îşi săvârşise ştiinţele înalte. Moartea
autorului nostru lipsi naţia de cele mai frumoase nădejdi şi de atâtea
foloase ce putea ieşi de la dânsul în cea mai frumoasă, ticnită şi înţeleaptă
vârstă; cu toate că pentru dînsul putem zice că a trăit mult în puţine zile,
pentru că a trăit folosind. Traiul lui a fost cu adevărat o viaţă, şi viaţa ca
aceea ce izvorăşte din izvorul vieţii ce zice «Eu sunt Învierea, (Lumina) şi
Viaţa»”.
„Paguba rumânilor cu moartea lui este îndoită pentru că nu numai au
pierdut, ceea ce mai putea lucra acest bărbat, ci cu grabnica lui moarte, fără
dispoziţiile omului cele după urmă (testamentare-n.n.) nu se ştie într-ale
cărui mâini au trecut (în sensul de au ajuns-n.n.) o mulţime de manuscripte
dintre care unele era(u) şi gata de tipar şi altele şi începute. Din cele
săvârşite pomeneşte câteva în precuvântarea Epitomului precum: Teologia
dogmatică şi pastorală şi Istoria bisericească a mărturisiei pravoslavnice”,
iar între cele începute numără „Tâlcul faptelor sfinţilor Apostoli, Filosofia,
Istoria naturală şi Canoanele soboarelor în toată lumea”. Afară de acestea se
ştie de obşte cu încredinţare că autorul a avut culese o mulţime de Predici
ofiţiale ale sale ce le-a cuvântat cu multe şi deosebite împrejurări cum şi un
alt manuscris intitulat „Hristianismul cum este, şi cum ar trebui şi ar putea
să fie după glasul Evangheliei” care a fost cea mai eccelentă operă a
153

multelor şi preţioaselor sale osteneli.”
„Epoca în care a scris autorul nostru cât şi alţi bărbaţi, a fost când
literatura română abia începea a se închipui. Deşi limba bisericească era
formată, însă autorii naţiei nu putea(u) a se mărginii numai în orizon(t)ul
ideilor teologice; solia lor era a lăţi şi a înfiinţa limba a vorbi românilor şi
de alte cunoştinţe care luminate de făclia Evangheliei fac pe om a se simţii
că este cetăţean şi creştin. Aceste cunoştinţe le stăpânea(u) autorii noştri şi
vreau să le propovăduiască; dar limba nu putea să esprime legiuit decât
numai pe cele bisericeşti. Fiecare îşi făcuse educaţia în alte limbi şi învăţase
a se gândi despre dânsele nu în limba rumână. De aci izvorâră în limba
noastră Latinismuri, Grecismuri, Germanismuri, Ungurismuri şi Galicismuri
(franţuzisme-n.n.). Nu e carte din vremurile acelea şi până astăzi care să nu
fie plină de asemenea barbarismuri ca să zic aşa; şi Fabulele lui Ţichindeal
(scoţând multele greşale tipografice sau strecurat la ediţia întâiu, nefiind
autorul de faţă (adică în tipografia din Buda-n.n.) cum şi altele care au
trebuit să urmeze şi în cea de-a doua, luându-ne după cea dintâiu) coprind o
limbă cât se poate pe acele vremi mai corectă şi mai rumânească generală
încât fabula Cobăţului cu Cucul şi a Rândunelii cu celelalte paseri, cu
învăţăturile lor pot fi un model şi de gramatică şi de moral sănătos”.
„Nimic nu lipsea acestui bărbat din câte trebuie să aibă aceia pe
care îi alege Prea Înalt ca să pregătească un viitor mai ferice şi să
deschidă porţile Omenimei unui norod ce se naşte într-un somn truditor de
visuri mai dealăturea cu dobitoacele”.
„Istoria pentru începutul Românilor (în Dacia-n.n.) a fericitului Petru
Maior a fost un fel de toiag al lui Moisi prin care deschijând o mare de
întuneric ce ţinea pe Rumâni de cindea pământul făgăduinţei, îi făcea să
treacă dincolo de Egiptul minciunilor, şi să-şi cunoască adevăratul şi slăvitul
lor început. Fabulele lui Ţichindeal, pot fi pentru rumâni, pentru tot'auna,
tablele Legii aduse în pustie. Filozofie, religie, moral(ă) şi bună cuviinţă,
tot pot avea rumânii întrânsele. Muntele Sina(i) poate fi pretutindeni şi la
oricine ce se înalţă pe asemenea mărime de simtimente întru nobila şi sfânta
înfocare a folosinţei obşteşti. Oricine poate fi faţă în faţă cu Dumnezeu, a-L
simţi în inima sa şi înainte-i întru toată mărimea Dumnezeirii sale şi a nu-L
putea descrie pe limba omenească, destul numai să-şi simtă chemarea sa, şi
să se hotărască întru slujba Domnului şi cu însuşi viaţa ca acele ce zici „ori
adu-mi norodul întru cunoştinţă ori şterge-mă din cartea vieţii””.
„Nu că doară eu îndrăznesc a compara pe autorii noştrii cu acest
mare legiuitor, (Moise-n.n.) ci scrierile lor pot fi rumânilor asemănate cu
organele cu care s-a slujit văzătorul de Dumnezeu spre a aduce pe Israil în
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pământul făgăduinţei”.
„Dar, Fraţilor Rumâni, mari bărbaţi au ieşit dintre voi, dincolo de
Carpaţi, (adică din Transilvania-n.n.) şi de acolo a venit şi în zidurile
dărăpănate din Sf. Sava nemuritorul nostru Georgie Lazăr, care
cotimporan cu autorul aceştii cărţi şi cu alţi Apostoli ai regeneraţiei
rumâneşti s-au pus să arunce seminţele naţionalităţii într-un pământ
nelucrat şi plin de rodnicie”.
„Citiţi, Tinerilor, pe Paul Iorgovici, Petru Maior, Ţichindeal,
Şincai … şi veţi învăţa întrânşii şi limba voastră, şi ceea ce au fost moşii
voştri şi ceea ce veţi putea fi de veţi urma învăţăturile lor. Aceştia toţi au
fost jărtfa închinării lor întru slujba naţiei 33. Şi moartea lor poate fi o
vecinică dovadă a înaltei lor solii şi a împlinirei ei cu desăvârşire. Vouă vi se
deschid înainte alte timpuri, şi zilele voastre pot fi mai senine şi mai fericite
decât ale lor. Viforile nopţii au trecut şi dimineaţa Rumânimei a răsărit cu
soarele cel veşnic ale căruia raze sunt luminile ce încălzesc veacul al 19-lea.
Vor coace ele şi spicele rumâne şi vor umplea jigniţele acestui neam pentru
toţi căci se deşteaptă şi îl cunosc cu adevărat, cunoscându-se pe sine.”
„Sfârşesc această precuvântare cu zisele autorului: „Să fim noi, toţi,
Rumânii una, să ne iubim ca fraţii; nu e aci grec sau latin, unit sau neunit …,
una trebuie să fie naţia românească şi să primească Rumânii cu dragoste şi
cu recunoştinţă ceea ce le dau ai săi de oriunde cu dragoste şi cu duhul
frăţiei. Împrumutul ce dau şi iau Rumânii de la ai săi să fie ale sale dintru ale
sale. Cei dincolo de Carpaţi neau adus nouă, aci luminile din izvorul
filosofiei germane şi din ticnitele aşezământuri ale înţeleptei şi
pacinicei(paşnicei-n.n.) şi prevăzătoarei Austrii; noi, aci, atât am putut avea
şi avem: o ospitalitate; să o dăm fraţilor, la fraţii noştrii să-i primim între noi
şi să-i facem a simţi că se află cu adevărat între ai săi. Aceasta e datoria
noastră, ce ne-o prescrie Natura şi Evanghelia. Să-i dăm ceea ce avem
fiecare. Căci depusă cu dragoste în sânul fratelui nostru acolo sporeşte, se
întinde şi se înmulţeşte cu progresie geometrică, sau în termenii cuviincioşi
33

Este demnă de reţinut această apreciere menită a sublinia spiritul de jertfă al marilor
cărtuirari iluminişti mai sus pomeniţi. Această evaluare îl apropie, aproape până la
similitudine pe I. H. Rădulescu de Constantin Diaconovici Loga care, în al său Epistolariu
Rumânesc (1841) vorbea în aceeaşi manieră laudativă despre colegii săi nemuritori,
Ţichindeal, Iosif Iorgovici şi Ioan Mihuţ decedaţi, socotindu-i „întâia jertfă ce au căzut pe
altarul naţional”. Este remarcabilă percepţia, deloc supraevaluată pe care au făcut-o, la
distanţă de câteva decenii (două-trei) contemporani, cu marii dascăli iluminişti ardeleni şi
bănăţeni, percepţie evaluativă în stare să surprindă conduita şi rolul lor în cultura naţională,
de la începuturile epocii moderne.
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ai aceştii scrieri, de şaptezeci de ori câte şapte. Se înmulţeşte cu un număr
din cele dintâiu din care se nasc toate câtăţimile şi mărimea şi slava noastră
va fi mare când vom da şi primi întru dragoste, căci dăm şi primim întru
Domnul şi Domnul dragoste este şi Domnul nostru mare este. Tot cel ce se
simte Rumân, să simţă că şi în vinele fratelui său circulează un sânge
fierbinte tot rumân, şi în peptul lui bate o inimă tot rumână, şi bate tot pentru
acelaşi cuget şi pentru acelaşi sfârşit (scop, ţel, ideal-n.n.). Mare e
Dumnezeul Creştinilor, şi mare sunt decreturile şi judecăţile sale. Va
împărăţi odată Pacea şi Frăţia între noroadele pământului, şi rumânii
întru dragoste vor fi şi ei un mădular al aceştii familii Universale.
Al Dumneavoastră
Cu totul închinat
I . Eliad”
De reţinut în finalul prezentării ediţieia a II-a a fabulelor lui
Ţichindeal tipărită sub grija lui Ion Heliade Rădulescu că aprecierile acestui
adevărat polivalent cărturar, fondator al culturii, filologiei şi literaturii
române moderne au valoare de primat istoriografic, întrucât nimeni până la
Heliade Rădulescu n-a creionat în cuvinte atât de consistente şi esenţiale, e
adevărat calde, patetice chiar, portretul lui Ţichindeal. Interesant ar fi fost să
ştim sursele pe care le-a avut sau le-a investigat pentru a ne reda acele, e
adevărat puţine date de bografie intelectual-profesională. Nicăieri el nu face
trimiteri la sursele pe care le-a avut. Pentru că în precuvântarea sa Heliade
pune în circulaţie informaţii legate de biografia sa familială, de biografia
operei sale, în mare parte rămasă în manuscris, în lipsa menţionării surselor
documentare, ne îngăduim să lansăm ipoteza că Ion Heliade Rădulescu nu
le-a putut obţine decât prin intermediul unui dascăl al Preparandiei (probabil
Alexandru Gavra, al cărui nume şi activitate în Ţara Românească, cel puţin
la nivelui elitelor culturale era mai cunoscut) sau prin intermediul unui
apropiat familiei lui Ţichindeal. Surprinzătoare sunt datele referitoare la
faptul că Rădulescu ştia de existenţa unui fiu-cu numele Gheorghe- al lui
Ţichindeal, prin dispariţia căruia, survenită prematur, naţiunea română a
pierdut o reală valoare, în devenire. Fiul, în viziunea lui Ion Heliade
Rădulescu, a fost un „june ce da cele mai mari făgăduinţe naţiei şi care
atunci (adică în 1818, anul morţii tatălui) îşi săvârşise cursul ştiinţelor
înalte”.
De reţinut este că toate aceste informaţii îngrijitorul ediţiei din 1838
al fabulelor le ştia în condiţiile în care, până la acea dată nimeni nu pusese în
circulaţie, nici măcar Dimitrie Ţichindeal, crâmpeie din viaţa lui. Efortul
exegetic al lui Rădulescu asupra activităţii pedagogice a lui Dimitrie
156

Ţichindeal ca şi asupra operei sale exprimată în tipăriturile şi mai ales
manuscrisele, valoroase pentru cultura naţională, şi de care Heliade avea
cunoştinţă, sunt de natură să-l fixeze pe Ţichindeal în galeria marilor
cărturari iluminişti ardeleni şi bănăţeni ai sfârşitului de secol XVIII, ca pe
unul din cei mai însemnaţi. Viaţa sa ca dascăl al neamului, atât de la catedră
cât şi de la amvonul bisericii, şi mai ales prin opera sa aşezată în cuvântul
dezrobitor, trezitor şi ziditor de credinţă în izbânda luminării românilor prin
şcoală, cultură şi educaţie, această viaţă deşi scurtă ca durată (43 de ani) dar
densă în trăiri şi fapte mari, l-a făcut pe Rădulescu să afirme fără echivoc
„…putem zice că a trăit mult în puţine zile pentru că a trăit folosind”
(Fabule, 1838, p. IX) naţiei sale, viitorului ei, am completa noi.
În doar nouă pagini, cât cuprinde, ca text „Precuvântarea” lui Ion
Heliade Rădulescu la ediţia a II-a a Fabulelor lui Ţichindeal, autorul ei a
realizat cea dintâi biografie, fie şi sub forma unei schiţe, a lui Dimitrie
Ţichindeal cel care în părţile Banatului şi ale Crişanei a fost un autentic
cărturar şi dascăl luminat din strălucita serie a învăţătorilor vremii sale
precum Samuil Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior, Paul Iorgovici, Mihail
Roşu Martinovici ş.m.a. Integrarea lui Dimitrie Ţichindeal în familia acestor
iluştrii dascăli naţionali a operat-o însuşi Ion Heliade Rădulescu în pag. VII
şi XII din „Precuvântarea” sa. Un Ţichindeal înzestrat cu „duh profetic”, sol
al cuvântului evanghelic al neamului său, semănător al seminţelor
naţionalităţii române, făuritor de limbă prin opera sa 34 care alături de a
confraţilor săi mai mari în vârstă, a reprezentat pentru români toiagul şi
legile lui Moise. „Văzătorul de Dumnezeu”, aşa l-a prezentat, prin coparaţie
cu Moise, Ion Heliade Rădulescu în puţine dar elocvente pagini, neuitând să
încheie că Dimitrie Ţichindeal a fost una din jertfele, cele multe, din vremea
sa care s-au dat pe sine pentru fericirea cea de obşte a naţiei sale.
Cel care a mijlocit, în prelungirea lui Ion Heliade Rădulescu,
difuzarea în mediul tinerilor şcolari şi prin ei şi a adulţilor desigur a
portretului moral al lui Dimitrie Ţichindeal de autentic „sol al păcii între
fraţii săi”, de „adevărat martir al naţiunii române” a fost Aron Pumnul. În al
său Lepturariu rumânesc, tomul IV, partea I apărut la Viena în 1864 pe
spaţiul a trei pagini, marele profesor de la Cernăuţi acel „Lazăr al
Bucovinei” cum a fost apreciat Aron Pumnul îi dedică puţine dar
34

Vezi despre această temă la Ion B. Mureşanu, Însemnări despre activitatea lui Dimitrie
Ţichindeal, în „Scrisul bănăţean”, an IX, nr. 1458, nr. 12, p. 80; V. A. Ureche, Opere
complete. Conferinţe şi discursuri, Bucureşti, 1865, p. 106 şi Virgil Vintilescu, Dimitrie
Ţichindeal, Editura Facla, Timişoara, 1965.
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semnificative cuvinte, menite a-l face cunoscut pe Ţichindeal, elevilor săi.
Prin intermediul acestui dicţionar al celor mai reprezentativi scriitori
români, care întrunea şi atributele unui manual de istorie a literaturii
române, tinerii elevi de la Liceul din Cernăuţi luau act, pentru prima dată, cu
biografiile a doi reprezentanţi de seamă ai românilor de peste Carpaţi, din
ţinuturile Banatului şi a celor ungurene: Dimitrie Ţichindeal şi Paul
Iorgovici.
Întemeiat pe informaţiile furnizate de profesorul preparandial Dr.
Atanasie Şandor cu care Aron Pumnul intrase în corespondenţă 35 dar şi pe
cele culese de Ion Heliade Rădulescu şi V. A. Urechea după cum, singur
spune, dascălul de la Cernăuţi a izbutit să creioneze într-un op destinat
şcolarilor săi şi tuturor doritorilor de istoria literaturii române liniile de forţă
ale portretului lui Ţichindeal ca „exemplu vrednic de urmat de toţi preoţii şi
profesorii rumâni, ca lucrători în via Domnului şi a naţiunii sale”.
Şi Aron Pumnul precum Heliade face referinţe aproape similare la
locul naşterii lui Ţichindeal precum şi la statutul profesional pe care l-a avut
până la cel de profesor la „şcoala preparandă rumână din Arad înfiinţată de
către împăratul austriac Francisc pentru formaţiunea învăţătorilor rumâni la
şcoalele sătene”. În acest context, Aron Pumnul este cel care pentru prima
dată în istoriografie lansează anul 1775 ca an de naştere a lui Ţichindeal,
spunând că „el s-a născut în cei de pre urmă 25 de ani ai veacului XVIII
carele este veacul timpului dreptului asupra despotismului”. Deopotrivă, el
precizează greşit anul morţii 1814 în loc de 1818. De unde o fi aflat Pumnul
aceste date căci Heliade nu le menţionează. Probabil, numai, de la Atanasie
Şandor?!, credem noi.
Întocmai, precum Heliade, şi Aron Pumnul îl integrează pe
Ţichindeal în constelaţia marilor spirite iluministe care au tutelat cultura
românilor transilvăneni de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul
secolului al XIX-lea. Pentru Pumnul, Dimitrie Ţichindeal este un „apostol
mistic al idealului românismului” preluat de la „Micu, Şincai şi Petru
Maior”. Mai mult, pentru că Ţichindeal-spune Pumnul-„în mijlocul certelor
şi luptelor pentru religiune pentru a putea să reaprindă prin puterea
religiunii inimile fraţilor săi la unitate se făcu ca şi Micu, Şincai, Petru
Maior ministru altariului lui Crist, la care îngenunchind striga cu cuvintele
35

Vezi articolul „De la Aron Pumnul” în Vasile Pârvan, Studii de istorie medievală şi
modernă, Ediţie îngrijită, note şi indici de Lucian Năstasă. Cuvânt înainte şi studiu
introductiv de Alexandru Zub, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1990, pp.
323-234.
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cele mai străbătătoare: „că aici nu e neci grec, neci latin, neci unit, neci
neunit, ci numai Rumân!”.
Şi Aron Pumnul avea cunoştinţă de decesul fiului lui Ţichindeal,
deces pus pe seama necazului, durerii sufleteşti trăite de fiu în urma
dispariţiei tatălui său, Dimitrie Ţichindeal. Semnificative sunt şi referinţele
pe care Pumnul le pune în circulaţie privind destinul tragic al lui Ţichindeal
care „în curând ce-şi tipări la Buda, în anul 1814 întâile fabule căzu jertfa
intrigilor pornite asupra-i din partea duşmanilor Rumânilor, se puse la
închisoare (confiscare-n.n.) sub cuvânt de învăţături nereligioase, şi curând
după aceea repaosă ca un adevărat martir al naţiunii rumâne”.
Aron Pumnul este cel dintâi în istoria literaturii române care îl
defineşte pe Ţichindeal „întâiul fabulist rumân” (p. 54). El explică iniţiativa
lăudabilă a lui Ion Heliade Rădulescu de a tipării în 1838 Fabulele lui
Ţichindeal precizând că „devenind ediţiunea întâia foarte rară, Eliade de la
Bucureşti, dându-şi seama de importanţa lor pentru cultura şi luminarea
naţiunii române le retipăreşte iarăşi în 1838 cu o precuvântare demnă de
ele”.
Aron Pumnul are meritul, incontestabil, prin portretul pe care i l-a
făcut lui Ţichindeal, integrat în Lepturariul său din 1864, de a fi mediatizat
spaţiul cultural-literar al Banatului şi Crişanei din perioada luminilor în
spaţiul de peste Carpaţi, respectiv al României Mici şi al Bucovinei.
Circulaţia Lepturariului rumânesc al lui Pumnul a facilitat extensia
percepţiei luptei de emancipare a spaţiului extrem vestic românesc şi la
nivelul conştiinţei şi mentalităţii românilor transcarpatini. Din acest punct de
vedere Lepturariul rumânesc, aidoma multor tipărituri din epocă, a fost un
excelent mijloc de închegare şi afirmare a conştinţei unităţii şi solidarităţii
naţionale. Cu certitudine, putem afirma, că primul „contact” al tânărului
elev, pe atunci Mihai Eminescu cu Dimitrie Ţichindeal l-a mijlocit
Lepturariul rumânesc, manualul profesorului său Aron Pumnul. La scânteia
provocată de lectura portretului dascălului Preparandiei din Arad s-a aprins
interesul de a lectura opera lui Ţichindeal şi îndeosebi Fabulele sale
existente în biblioteca profesorului ce era larg deschisă elevilor şi deci şi lui
Eminescu.
Lecturile acumulate, în timp, din opera lui Ţichindeal şi cunoştinţele
de istorie a românilor deţinute de Eminescu l-a făcut pe acesta, în urma unui
firesc comparatism, să constate că Ţichindeal a fost un adevărat vizionar, un
spirit profetic, intuind corect drumul devenirii istorice a românilor încă din
1814, prin fabulele sale, drept pentru care, în poemul său Epigonii, scris în
1870, l-a definit cu aureola unei metafore nemuritoare: „gură de aur”.
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Una din personalităţile culturale de prestigiu din România modernă
care a fost atras, aidoma înaintaşului său Ion Heliade Rădulescu, de rolul
cultural al lui Dimitrie Ţichindeal a fost V. A. Urechia. El va publica în
1866, la Bucureşti, o conferinţă publică susţinută în salonul Ministerului
cultelor şi instrucţiunii, în 28 nov/10 dec 1865, în calitatea lui de director
general în minister. Extinsă pe spaţiul a 64 de pagini tipărite, această broşură
îl fixează pe Dimitrie Ţichindeal în contextul tradiţiei marilor fabulişti
europeni din antichitate dar şi a celor români şi până în epoca modernă. V.
A. Urechia l-a apreciat pe dascălul arădean într-o manieră justă, spunând: „
… pe când ora încă nu sunase (în Ţările Române transcarpatine pentru
abordarea fabulei-n.n.) Cichindelu compune primele sale fabule, în 1814, în
Transilvania, acelu focariu sântu al simţirilor Române, acelu pământu
dospitu cu sângele românului săteanu, mortu pentru libertate şi egalitate” (p.
25).
Surprinzător este că V. A. Urechia îl pune în relaţie cu marele fabulist
Esop de la care a luat doar temele şi nu face nici o menţiune la volumul de
fabule al marelui cărturar iluminist sârb Dositei Obradovici apărut la Lipsca
în 1788. În literatura de specialitate s-a declanşat o veritabilă luptă de opinii
pro şi contra Ţichindeal. Ea a fost stimulată de pr. Ioan Russu profesor al
Preparandiei din Arad care în 1885 îl acuză pe Ţichindeal de plagiat,
întrucât, spunea el, înaintaşul său, nemenţionând numele lui Dositei
Obradovici, ar fi vrut să-şi însuşească munca luminatului învăţat sârb, căruia
Ţichindeal îi arătase admiraţie şi prietenie 36.
Scrisul lui V. A. Urechia la adresa lui Dimitrie Ţichindeal l-a fixat în
spaţiul unor aprecieri adjectivale dintre cele mai încărcate, evident de
efuziuni afective, în ton cu spiritul epocii romantice de scriere a istoriei.
Dincolo de acestea, ele au exprimat realităţi în deplin acord cu sensibilitatea,
mentalitatea şi conduita celui care la vremea sa s-a impus ca unul dintre
marii cărturari şi dascăli ai Banatului, Dimitrie Ţichindeal. De aceea,
36

Vezi în acest sens pe larg aprecierile preotului profesor arădean Ioan Russu în 1885 în
volumul său „Fabulele lui Demetriu Cichindeal în traducere nouă din originalul sârbesc al
lui Dositei Obradovici” şi comentarile avizate, critice asupra poziţie lui I Russu la Virgil
Vintilescu, Dimitrie Ţichindeal, Editura „Facla”, Timişoara, 1965 şi acelaşi autor ca
îngrijitor al unei noi ediţii a fabulelor cu titlul Dimitrie Ţichindeal, Fabule şi moralnice
învăţături, Editura „Facla”, Timişoara, 1975. Universitarul timişorean V. Vintilescu spune
„într-adevăr, Dimitrie Ţichindeal în mod intenţionat a lăsat la o parte numele lui Dositei
Obradovici, nu pentru a se da drept autor al „Fabulelor” ci al lucrării (sale-n.n.) localizate
(la realităţile românilor bănăţeni din vremea sa-n.n.), adaptate conform cerinţelor poporului
român. Niciodată el nu s-a socotit „scriitor” al fabulelor ci „prefăcătoriu”, adică traducător.
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încărcate de emoţie, de preţuire şi admiraţie pentru el sunt în ton cu ale
predecesorilor lui I. H. Rădulescu şi Aron Pumnul pe care i-a consultat şi i-a
cunoscut.
Pentru V. A. Urechia, D. Ţichindeal a fost „catihetul de la Arad care a
adunat în apoloagele sale (fabulele-n.n.) principiile noii politici sociale şi
naţionale pentru care la finea secolului al 18 lea se adapă cu sânge român
vechile stânci ale Ardealului. Iacă fabulele lui Cichindealu … cu care se
făcea prima educaţiune a Românului Ardelean. Şi ce catehism sublim nu e
cartea sa şi pentru guvernatori ca şi pentru guvernaţi!” (p. 55). „Cichindelu
nu se servesce de fabulă sprea a satisface o vocaţiune naturală de scriitor ci
ca de nesce simple preteste la convorbiri pline de patriotism, la adevărate
apeluri de înfrăţire, la pace între români, la civilizare şi progresu
naţionale” (p. 43). Şi pentru V. A. Urechia precum pentru Aron Pumnul,
Ţichindeal a fost „nu numai ca preot al altariului, apostol al
românismului, al dreptului şi al binelui; asemenea plugariului bun el a
căutat să se însutească seminţa cea bună şi a semănat-o în toate părţile
unde au găsitu un pămentu liberu şi gata de a o primi în sânul său spre
dezvoltare” (p. 29).
În concluzie, în viziunea lui V. A. Urechia, Dimitrie Ţichindeal a
fost „primul interpretator al Fabulei în Ardealu” (p. 25), „primul nostru
fabulist ce ne prezintă chronologia noastră literară”, „el fiind un sântu
martiru al mareloru ideii de renascere şi de românism” (p. 26-27). V. A.
Urechia şi-a încheiat apoteotic conferinţa rostită la sfârşitul anului 1865 în
spiritul ideii dominante care a pus stăpânire pe cugetarea, simţirea şi
acţiunea lui Ţichindeal-unirea tuturor românilor. Raportându-se la unire prin
luminare, cultură şi educaţie adresată naţiei daco-române de cărturaruldascăl preparandial prin învăţătura de la fabula „Muierea şi găina”, Urechia
a realizat că „Cichindelu nu s-a îndoit de realizarea acestei uniri-Unirea
Principatelor (de la 1859)- cununa de glorie a zilelor noastre. Ci inima sa
română a străbătut cu putere, şi mai departe vălul viitorului nostru
naţionale …Nu Unirea Principatelor! … Atâta încă nu e de ajuns”, crede
Urechia că ar fi spus Ţichindeal generaţiei de la 1866. „Învaţă a şti ce
trebuie să fi învaţat Mintea, mărită naţie Daco-Românească în Banat, în ţéra
Românescă, în Moldova, în Ardélu, în ţéra Unguréscă. Mintea! Şi când te
vei lumina cu luminatele fapte bune, tu te vei uni!” remarcă entuziast
Urechia, pentru a continua patetic într-un crescendo emoţional astfel: „Auzi!
Auzi! Nemuritoriu şi sântu poporu care te strecura-şi de secli printre
morminte de martiri ai naţionalităţei şi ai apăsărei! … Auzi! Auzi! …
Lumină! Minte! şi tu te vei uni! … Éca acolo se ardică naintene, pe stânca
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Dacă o ilustră umbră … în picioare! Salutaţi stindardul României mari de
la Nistru la Tisa şi Marea Neagră! 37 … Nu!, nu e multu visu al animei
noastre! … E cuvântulu lui Dumnezeu în gura profetului, pe buza
martirului …
Dumnezeu şi dreptatea vréa, cu vremea seʼşi iea fiă carele ce e alu
seu!”
În acest spirit, optimist, de încredere în realizarea idealului profetic
lansat de Ţichindeal în 1814-făurirea României Mari, moştenit de generaţia
lui Urechia-făuritoarea României Mici, încheie portretul întâiului fabulist
din literatura română, aşa cum l-a descifrat din studiul atent al volumului său
Filosoficeşti şi politiceşti prin fabule moralnice învăţături.
Tocmai în calitatea sa de cunoscător avizat al lui Ţichindeal, ca
membru al Academiei Române, la discursul de recepţie a lui Iosif Vulcan,
din 1891, V. A. Urechia îi dă răspunsul proaspătului academician cu un
cuvânt în care a reiterat multe din concluzile şi aprecierile sale operate, cu
25 de ani în urmă, încă din 1866, asupra semnificaţiei cultural-literare pe
care a avut-o, prin spiritul său vizionar, militantul dezrobirii naţiunii române
din părţile extrem vestice, la început de secol XIX-Dimitrie Ţichindeal 38.
La patru ani după portretul făcut lui Dimitrie Ţichindeal de Aron
Pumnul în al său Lepturariu Rumânesc, adică în 1869, a venit rândul
românilor ardeleni, respectiv, unui bihorean precum Iosif Vulcan să-i
eternizeze numele într-un admirabil memento prin profunzimea constatărilor
şi a evaluărilor făcute în a sa bineprimită scriere Panteonulu Romanu.
Portrete şi biografiele celebrităţilor române. tomul I, apărut la Pesta, cu
tiparul lui Alexandru Kocsi. Aşadar, la 50 de ani de la moartea lui
Ţichindeal, în 1818, gazetarul şi literatul Iosif Vulcan, în spiritul unui gen
istoric practicat în cultura românească din a doua jumătate a secolului al
XIX-lea precum cel al istoriei văzută prin personalităţile mari care au făurito şi au tutelat-o cu prestigiul lor de neşters 39, a tipărit într-o broşură 31 de
portrete din Istoria Românilor, personalităţi care s-au impus în conştiinţa
istorică şi culturală ca tot atâtea modele. Concepţia care a stat la baza acestui
37

Este mai mult decât simptomatică conştiinţa lui V. A. Urechea dar, prin extensie, putem
spune, a generaţiei sale care, la 1865 deci la 6 ani de Unirea Principatelor Române în 24
ianuarie 1859, erau marcate, erau stăpânite de credinţa în făurirea României Mari prin
întregirea neamului în graniţele Daciei străvechi „de la Nistru pân' la Tisa”.
38
Vezi răspunsul lui V. A. Urechia la discursul de recepţie a lui Iosif Vulcan în volumul Iosif
Vulcan Dimitrie Cichindeal. Date noue despre viaţa şi activitatea lui, Bucureşti, 1893.
39
Vezi I. Muntean, Biografiile oamenilor mari, Sibiu, 1858; Aron Pumnul, Lepturariu
Rumânesc, 1864-1865.
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elaborat a fost una integratoare, căci numai aşa ne explicăm prezenţa în
spaţiul acestui volum a reprezentanţilor de seamă din Istoria României Mici,
ai Basarabiei şi Bucovinei, ai Transilvaniei, Banatului, Crişanei. Seria
personalităţilor portretizate numără 31 de figuri emblematice şi începe cu
Carol I, domnul Românilor şi continuă apoi cu Andrei Mureşanu, Ioan
Heliade Rădulescu, Timotei Cipariu, Augustin Treboniu Laurian, Mihail
Cogălniceanu, George Bariţiu, Simion Bărnuţiu, Vasile Alecsandri,
Anastasie Păun, Samuil Vulcan, Aron Pumnul, Ioan Brătianu, Avran Iancu,
Constantin Rosetti, Alexandru Hurmuzachi, Dimitrie Cichindeal, Dimitrie
Bolintineanu, Moise Nicoară, Nicolae Golescu, Dora d`Istria, Alexandru
Sterca Şuluţiu, George Hurmuzachi, George Sion, Alexandru Papiu Ilarian,
Consatantin Negri, Alexandru Petriceicu Haşdeu, Bogdan Petriceicu
Haşdeu, Iosif Hodoş, Matei Millo, V. A. Urechea. De la oameni politici la
gazetari şi literaţi, de la dascăli şi diplomaţi până la oameni de artă teatrală,
iată evantaiul tematic, bogat şi divers, pe care-l compun cele 31 de
personalităţi prezentate în volum. Remarcăm faptul că din rândul acestora
care au ilustrat cultura, biserica şi şcoala românească din Banat, Crişana şi
părţile ungurene Iosif Vulcan a optat pentru Dimitrie Ţichindeal şi demnul
său urmaş de credinţă şi faptă, martor al dezrobirii naţionale, Moise Nicoară.
Vom evidenţia câteva dintre aprecierile şi sublinierile pe care le-a
operat „naşul” lui Eminescu pe marginea vieţii şi destinului lui Ţichindeal,
nu fără a face remarca menită a sublinia faptul că volumul nu este însoţit de
nici o bibliografie, lipsindu-i menţionarea surselor documentare consultate.
Întocmai precum înaintaşii săi Heliade şi Pumnul, Iosif Vulcan îl
integrează pe Ţichindeal în atmosfera iluminismului european dar şi a celui
românesc, ardelean, dominat de „luceferii Blajului”. „Pre timpul acesta,
scrie Vulcan, când nedreptăţile comise de o castă privilegiată ce era să stingă
ultima scânteie a conştinţei şi simţului de umanitate în poporul strivit şi
împilat, vedem în Transilvania pre Petru Maior, pre Şincai şi Klein, iar în
Banat pre Cichindeal reculegându-şi puterile proprii şi întrunind puterile
poporului român spre a sfărma catenele în care gemea spiritul divinităţii,
conştiinţa de sine a poporului român”. (p. 90)
De reţinut este interpretarea pe care o dă Vulcan conştiinţei de sine a
românilor ca expresie a spiritului divinităţii.
În fond, apariţia lui Ţichindeal „în patria sa, în Banat pentru a pune
piatra fundamentală pe care să se reconstruiască naţiunea română”, Vulcan o
vede ca o expresie a voinţei lui Dumnezeu, „ca un apostol exmis în lume de
câte ori genul omenesc, decăzut şi dezbrăcat de demnitatea sa, are lipsă de o
reformă radicală, de o regenerare perfectă”. (p. 90)
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Învederând situaţia dramatică în care trăiau românii din Banat, în
realitate din eparhia Aradului, din punct de vedere cultural-şcolar (lipsa de
educaţie, de şcoli) şi spiritual-religios, expuşi la hegemonia discriminatorie
şi dizolvantă a ierarhiei bisericii sârbe de la Carloviţ, Iosif Vulcan subliniază
astfel premisele şi ţintele vieţii luptei lui Ţichindeal, având puterea să
întrevadă „că viitorul unui popor depinde de la gradul intelectualităţii lui …
că în prima linie Românii au lipsă de învăţători poporali” (p. 93)
Subliniind rostul primei cariere profesionale îmbrăţişate de
Ţichindeal cea pedagogică, ca dascăl la Beregsău, Belinţ şi BecichereculMic, Iosif Vulcan explică într-o manieră mai mult decât convingătoare
îmbrăţişarea celei de a doua profesii-preoţia ambele însă ca expresie a
dorinţei sale de a se pune mai mult întru slujirea naţiei române şi nicidecum
ca mijloace de satisfacere a intereselor sale egoiste, personale. „Isolat de
toate părţile, persecutat de străini, care nu puteau vedea cu ochi buni avântul
ce se prepara printre Români, Cichindeal se îngriji de un nou expediente
(profesie-n.n.) care-i promitea o înaintare mai uşoară şi succes îmbucurător.
Ştiind pre bine că la un popor, ce se afla încă în stadiul natural, religiunea
are cea mai mare influenţă asupra inimei omeneşti, îmblânzesc caracterul
feroce, curăţiesc moravurile şi face pre om acceptabil pentru învăţăturile mai
înalte-ce era mai natural, decât a împreuna cariera învăţătorească cu cea
preoţească, că ambele, în sine sunt numai două forme diverse ale aceleaşi
misiuni” (p. 94; subl. n.)
Geneza Preparandiei din Arad este corect interpretată, pentru prima
dată, de către Iosif Vulcan în lucrările sale dedicate personalităţii lui
Dimitrie Ţichindeal. El pune întemeierea instituţiei arădene în relaţie cu
jertfele şi sacrificiile regimentelor româneşti care au luptat în armata
austriacă împotriva lui Napoleon, una din aceste unităţi militare avându-l pe
Ţichindeal ca preot militar (capelan) dar şi în relaţie cu împăratul habsburgic
Francisc, care, convins de devotamentul prohabsburgic al românilor şi de
necesitatea de a-i ataşa tot mai mult de tron şi-a dat acordul cu privire la
înfiinţarea Preparandiei din Arad prin ordinele sale imperiale din 9 februarie
1811 şi septembrie 1812 „Nefericitele războaie cu Francia, în care politica
oarbă a cabinetului de la Viena împinsese pre Austria,…conduseră şi
regimentele române pre câmpul luptei, spune I. Vulcan, căci Românului i se
rezervă şi atunci, ca şi acum (în 1869 – n.n.) fatala onoare de a forma linia
primă în luptă. Pentru bravii ostaşi ai naţiunii române nu putea fi mai mare
mângâiere sufletească, decât a asculta cuvântul Domnului din gura celui mai
chemat apostol al Său, din gura lui Cichindeal, care era preotul
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regimentului” 40. Mai departe, într-o logică altminteri firească, din punct de
vedere explicativ, Vulcan precizează: „ Aceste consideraţiuni (mai sus
enunţate – n.n.) făcură pe împăratul Francisc I a emite la anul 1812 o
ordinaţiune prin care se încuviinţează înfiinţarea unei preparandii naţionale
române în Arad pentru cultivarea docinţilor (a învăţătorilor – n.n.) poporali,
care să mijlocească instrucţiunea elementară prin comunele române. Acest
institut de îmvăţământ, fu remuneraţiunea împărătească pentru
sacrificiile aduse de Români pentru existenţa imperiului şi a dinastiei…”
(p.94). Modalitatea în care a înţeles şi a explicat Iosif Vulcan, la distanţă de
mai bine de cinci decenii, geneza Preparandiei din Arad de la întemeierea ei
este cât se poate de reală şi persuasivă, căci el surprinde, factorii generatori
ai acestei înalte şcoli din Arad, între care nu uită să menţioneze şi
demersurile petiţionaliste ale lui Ţichindeal şi ale multor altor confraţi pe
lângă autorităţile imperiale, precum şi un întreg evantai de opţiuni menite a-i
ridica pe români la lumina culturii şi a progresului din „starea neglectă”
(neglijată) în care se aflau. „Bravurile ostaşilor români în decursul atâtor
expediţiuni şi pre lângă acestea reprezentaţiunile lui Cichindeal făcute la
curte imperială 41 afirmă Iosif Vulcan „arătară bărbaţilor de stat ai Austriei ce
poate Românul, şi în comparaţiune cu faptele sale de până aici cât de potinte
factor pentru susţinerea monarhiei ar putea deveni naţiunea română, dacă
regimul s-ar îngriji după cuviinţă de dezvoltarea facultăţilor ei”.
Vorbind de lucrarea începută la Arad de cei patru profesori de la
1812: Iosif Iorgovici, Constantin Diaconovici Loga, Ioan Mihuţ şi Dimitrie
Ţichindeal, precum şi de meritele lor, Iosif Vulcan a ţinut să sublinieze că
„întru aceşti bărbaţi care au inaugurat o eră nouă la poporul român şi au
corespuns pe deplin chemării lor, cel mai de frunte a fost Ţichindeal”. De
ce? Pentru că el este văzut de biograful său ca fiind „fondatoriul
institutului, cel care a ţinut Preparandia din Arad la culmea misiunii
sale”. (p.95) Recunoaştem că, până la Iosif Vulcan, niciunul dintre „biografii
lui Ţichindeal”, nici I.H.Rădulescu, nici Aron Pumnul şi nici V. A. Urechea
40

Este, aici, redată, pentru prima dată în istoriografia de până la 1869, prezenţa,
participarea lui Ţichindeal la campaniile antinapoleoniene. În prelungirea lui I. Vulcan
urmează dascălul preparandial de mare notorietate pedagogică Petre Pipoş, care, în al său
manuscris de Istoria Pedagogiei, elaborat în 1912, menţionează şi el –dar fără a preciza
sursa documentară, precum Vulcan - participarea lui Ţichindeal în armata austriacă, ca
element important din biografia sa.
41
Într-adevăr se recunoaşte în acest text şi iarăşi pentru întâia dată în studiile axate pe
biografia lui Ţichindeal, demersurile sale petiţionaliste în materie de revendicare de drepturi
pentru naţiunea sa, demersuri începute încă din 1807 când semnează alături de încă 3 clerici
de seamă ai Banatului cunoscutul Memoriu majestatic.

165

nu a subliniat atât de apăsat înalta misiune cultural-naţională pe care şi-a
asumat-o Ţichindeal cu cei trei colegi de crezuri şi acţiune, în cadrul
Preparandiei, misiune pe care a onorat-o admirabil, jertfindu-şi sănătate şi
chiar viaţa. În acest context, Vulcan, iarăşi pentru prima dată pune în
circulaţie factorii stingerii premature a vieţii lui Ţichindeal. În acest sens
ţine să remarce că: „Un morb (boală) de pept, cu dureri cumplite” 42, de
asemenea „spurcatele persecuţiuni sistematice a(i) cărei motori nu se sfiau a
întrebuinţa şi cele mai drastice mijloace spre a-şi atinge scopul” 43 ar fi putut
duce la moartea prematură. Vulcan însă ţine să amintească şi de „una mână
infernă care a tins a stinge preţioasa viaţă a martirului naţional care pre la
anul 1817 sau 1818, precum se dă cu socoteala îşi expira nobilul său suflet
în mâinile creatorului între dureri crâncene …” (p.96) 44.
Nu în ultimul rând, Vulcan înregistreză şi în rândul factorilor care au
subminat starea sufletească a lui Ţichindeal şi moartea prematură a unicului
său fiu la anul 1813 în care iubitorul său părinte îşi concentrase toate
speranţele sale 45.
Nu putem să nu remarcăm faptul că Vulcan nu era stăpân pe datele
care marchează cronologic destinul tragic a lui Ţichindeal; nu ştia, precis,
anul morţii 20 ianuarie 1818. În schimb, menţionează corect locul decesului,
în Timişoara, de unde „rămăşiţele lui corporale s-au străpurtat la
Becicherecul mic”, precedându-l astfel cu 20 de ani pe Iuliu Vuia care
mărturiseşte acelaşi lucru însă, cu un detaliu, precizând că a murit în spitalul
deţinut de baronul Herczeger. Nu lipsit de importanţă este şi menţiunea pe
care o face Vulcan cu privire la destinul bibliotecii şi arhivei sale, care
potrivit „dispoziţiunilor sale testamentare biblioteca sa împreună cu o
mulţime de manuscripte începute în parte finite, au trecut în mânele unui
advocat român din Timişoara cu numele Pauloviciu 46.
42

Ceea ce ar putea fi o pneumonie acută, cum, de fapt, au avut-o şi alţii profesori precum şi
Iosif Iorgovici, decedat în iunie 1820, la 28 de ani, laolaltă cu elevi datorită condiţiilor
insalubre din clădirea asemuită cu o „cocioabă”, plină de igrasie şi umiditate în care-şi
desfăşura Preparandia activitatea.
43
Se referea la persecuţiile ierarhiei bisericii sârbe şi ale autorităţilor imperiale foarte
deranjate de activitatea în spirit naţional, românesc a lui Ţichindeal desfăşurată în calitate
de director şi profesor de religie.
44
Acest amănunt spus de Vulcan face trimitere la o posibilă moarte cauzată de o otrăvire
pusă la cale de duşmanii lui Ţichindeal.
45
În această problemă a morţii lui Ţichindeal şi a fiului său, vezi mai jos părerea lui Iuliu
Vuia emisă în studiul său pedagogic Fragmente din istoricul pedagogicului greco-ortodox
român din Arad, 1887.
46
Numele acestui român, ca al atâtor altora a fost sârbizat. Nădăjduim că, undeva, acele
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În finalul consideraţiilor asupra întâiului monograf, aparţinând
Crişanei-Iosif Vulcan-subliniem evidenţierea corectă pe care el a operat-o
asupra rolului cultural-educaţional pe care l-a avut opera publicistică a lui
Ţichindeal, şi în special Fabulele sale. Din acest punct de vedere, Vulcan se
află într-o firească continuitate ideatică şi exegetică cu confraţii săi mai mari
de peste Carpaţi: I. H. Rădulescu, Aron Pumnul şi V. A. Urechia şi ale căror
păreri, era şi firesc să le cunoască. Iată ce spunea literatul şi gazetarul, nepot
al ilustrului ierarh orădean Samuil Vulcan: „activitatea neobosită a lui
Cichindeal până la înfiinţarea Preparandiei arădene se manifestează în
opurile sale de pre timpul acela … cele mai importante dintre opurile lui
„Fabulele” care l-au făcut nemuritoriu înaintea românilor au apărut în 1814.
În această operă scrisă într-o limbă pe cât de poporală, pe atât de corectă,
românească, aflăm despre principiele filosofiei practice (adică de viaţă, de
conduită socială şi politică-n.n.) care a condus tot pasul scurtei vieţi a lui
Ţichindeal şi care s-a stăruit a le încetăţeni şi la fraţii săi Români. Atunci,
când libertatea cuvântului şi a presei era un ce necunoscut, adevărul nu se
putea prezenta poporului în forma sa primitivă, ci, numai mascat în
vestmintele străine, bunăoară ca pilulele amare ce le întinde bolnavului în
învelitură de zahăr. Cu toate acestea Românii pricepeau prea bine
sublimele învăţături ale lui Cichindeal care s-au şi răspândit cu iuţimea
fulgerului prin toate unghiurile pe unde mai suna limbă română” (p. 25).
Se observă aici o explicaţie de tip contextual- cauzal, cât se poate de clară şi
accesibilă, a abordării fabulei de către dascălul şi preotul Preparandiei
arădene, de asemenea impactul mare pe care fabulele, prin ideile şi valorile
moral-politice, îndeosebi, diseminate prin lectura lor, le-a avut asupra
comunităţii naţionale.
Pentru că figura lui Ţichindeal l-a captivat impunându-se în
conştiinţa lui Iosif Vulcan cu insistenţă, pentru că el şi-a dat seama de
importanţa excepţională pe care o reprezintă corespondenţa dintre
Ţichindeal şi Samuil Vulcan pentru istoria culturii române n-a ezitat, câtuşi
de puţin, să cerceteze mai riguros şi mai profund acest tezaur epistolar. Şi
astfel, izbuteşte să realizeze un studiu consistent, cu caracter monografic,
dedicat lui Dimitrie Ţichindeal. Acest studiu va constitui însuşi subiectul
discursului de recepţie la intrarea sa în anul 1891 în cel mai savant areopag
al ştiinţelor, literelor şi artelor româneşti-Academia Română.
manuscrise începute să se fi păstrat, totuşi, şi cândva, cineva să le descopere şi să le
sublinieze importanţa lor în contextul operei ţichindeliene şi al culturii şi literaturii române,
de la începuturile modernităţii ei.

167

Acest discurs a cuprins informaţii, absolut inedite, reflectate de
corespondenţa mai sus amintită, complet nevalorificată până atunci şi
păstrată în Arhivele Episcopiei greco-catolice din Oradea. Discursul de
recepţie a fost publicat în 1893 sub titlul: Dimitrie Cichindeal. Date noue
viaţa şi activitatea lui. Discursu de recepţiune. Cu răspunsu de V. A.
Urechia. Extrasu din Analele Academiei Române. Seria II, tom XIV.
Memoriile secţiunii literare, Bucuresci, Lito-Tipografia Carol Göbl, str.
Domnei 16, 1893.
Monografia realizată de Iosif Vulcan cuprinde 122 de pagini dintre
care 62 sunt dedicate biografiei lui Ţichindeal. 40 de pagini (63-103) redau
corespondenţa pe care au întreţinut-o cei doi mari cărturari şi apropiaţi:
episcopul Samuil Vulcan şi Dimitrie Ţichindeal. Demn de semnalat este că
partea dedicată corespondenţei se deschide cu prezentare pe larg a 3
documente: Recursulu majestatic din 29 iunie 1807 (în latină); Intimatul
Locotenenţei din Buda către episcopul Paul Avacumovici relativ la
deschiderea Preparandiei din Arad din 20 octombrie 1812 (în latină) şi
Cerculariu episcopulu Paulu Avacumovici către clerul diecesanu, cu
ocasiunea deschiderii Preparandiei din Aradu din 27 octombrie 1812 (în
limba română). Aceste 3 documente referitoare la fondare a Preparandiei au
fost publicate pentru prima dată de Iosif Vulcan şi mai apoi, parţial, peste
aproape trei decenii, în 1922, de Teodor Botiş. Precizăm că partea finală a
corespondenţei cuprinde şi rugările lui Ţichindeal către împărat şi către
Palatinul imperiului, de asemenea un fragment din reprezentaţiunea
mitropolitului de la Carloviţ către cancelarul aulic Iosif Erdödy din 13 iulie
1815 în causa petiţiunii Românilor pentru episcopatul Aradului precum şi
Recursul episcopului Samuil Vulcan către împăratul şi regele Francisc I în
favorul lui Dimitrie Ţichindeal. În partea sa finală, volumul cuprinde
cuvântul de răspuns a lui V. A. Urechia.
Explorând cu rigoare şi minuţiozitate corespondenţa amintită,
punând-o în relaţie cu presa vremii din Timişoara, Oradea şi Arad,
coroborând aceste informaţii cu cele pe care le-a obţinut de la oamenii
bătrâni ai localităţilor tangente cu biografia lui Ţichindeal dar şi de la preoţii
vremii sfârşitului de secol XIX precum Emilian Micu şi Svetozar Miletici,
Iosif Vulcan a reuşit să reconstituie, în linii esenţiale portretul celui ce a
sigilat cu personalitatea sa, cultura şi destinul spiritual-religios ortodox al
fostei eparhii a Aradului-Dimitrie Ţichindeal.
Lucrarea avocatului de profesie, inimosul cărturar şi literat Iosif
Vulcan are meritul de a se fi impus ca un reper în istoriografie, întrucât ea a
cucerit, în primul rând, prin noutatea informaţiei dar şi prin capacitatea de a
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reconstrui o epocă din istoria luptelor pentru emancipare cultural-spirituală
de la începuturile modernităţii noastre, în contextul căreia a reactualizat
portretul, viu, al unui militant stăpânit de curaj, demnitate şi credinţă
nemărginită în biruinţa ideii naţionale în care a crezut cu toată fervoarea şi
entuziasmul ce-i erau atât de propri. Monografia întâiului senior al
Preparandiei din Arad, scrisă cu pasiune de directorul „Familei” de la
Oradea, are darul de a sublinia funcţia şcolii pedagogice din Arad ca focar
cultural în jurul căreia s-a grupat elita laică şi ecleziastică a românilor din
vremea începutului de secol al XIX-lea. Deopotrivă, cartea reînvie figuri de
autentici luptători pentru ideea naţională, peste care tronează Moise Nicoară
şi energicul ierarh orădean Samuil Vulcan.
Meritul lui Iosif Vulcan sporeşte cu atât mai mult cu cât el a făcut
cunoscut celui mai înalt for ştiinţific al tării, Academia Română, datele şi
faptele care au definit viaţa românilor arădeni, bănăţeni, bihoreni şi ungureni
din zorii evului nostru modern, prin scoaterea în relief a două portrete
instituţionale indisolubil legate de Dimitrie Ţichindeal: Preparandia din
Arad, şi Eparhia ortodoxă română a Aradului la a căror întemeiere şi
reîntemeiere Ţichindeal şi fraţii lui de generaţie au trudit şi s-au jertfit pe
sine, fără de cruţare, cu devotament şi curaj.
Lucrarea cu caracter monografic dedicată lui Dimitrie Ţichindeal,
rezultat al strădaniilor lui Iosif Vulcan, a devenit o sursă documentară
preţioasă, având în vedere temeiurile ei ştiinţifice, la care au apelat toţi
cercetătorii axaţi pe tema relevării rolului Preparandiei din Arad, a primului
ei „senior”, director, ca şi a unei întregi generaţii de militanţi din spaţiul
ecleziastic şi laic arădean a afirmat în mişcarea de „regenerare” naţională a
românilor bănăţeni, crişeni şi ungureni din primele decenii ale secolului al
XIX-lea.
Una dintre lucrările care au avut şi are statut de pionierat în materie
de istoriografie a Preparandiei din Arad a fost studiul aparţinând lui Iuliu
Vuia 47 intitulată „Fragmente din istoricul pedagogicului confesional
47

Iuliu Vuia s-a născut în localitatea Felnac (jud. Arad) în anul 1865. După mamă a fost
nepotul marelui dascăl Constantin Diaconovici Loga. A absolvit Preparandia din Arad în
anul 1881, fiind coleg de generaţie cu Ion Vidu, viitorul mare compozitor, Nicolae Boşcaiu,
Dumitru Schelegea învăţători de seamă ai Aradului din a doua jumătate a secolului al XIXlea şi început de secol XX. Iuliu Vuia a fost învăţător pe rând în Timişoara, Remetea, Belinţ,
Chesinţ, Banat-Comloş. A deţinut şi funcţia de preşedinte al Reuniunii învăţătorilor români
din Timişoara. A fost un harnic învăţător autor de literatură didactică, poate unul dintre cei
mai prolifici elaborând mai mult de 10 manuale didactice pentru clasele primare. A
colaborat la Enciclopedia română elaborată sub patronajul Astrei unde a prezentat
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greco-ortodox român din Arad”. Acest „studiu istorico-pedagogic” cum l-a
intitulat însuşi autorul a fost publicat în Panciova, în 1887 la imprimeria
Cosanici-Popovici. El are 67 de pagini.
În realitate, acest studiu este, în fapt, conţinutul unei
conferinţe/comunicări „cetită în adunarea generală a Reuniunei învăţătorilor
români greco-ortodocşi din tractul protoprezbiterial al Temişórii, ţinută la 19
şi 20 august 1885 în Temişóra”.
Ţinând cont de faptul că autorul acestei broşuri nu are formaţia
profesional-intelectuală a unui istoric, nu era stăpân pe metodologia
specifică cercetării şi analizei istorice, putem, totuşi, aprecia că lucrarea în
discuţie întruneşte unele virtuţi precum acelea de a fi un prim instrument de
informare succintă asupra principalelor date şi momente din istoria anilor
1812-1887 din existenţa Preparandiei.
În fond, această lucrare a avut în primul rând menirea de a informa
comunitatea învăţătorilor din vremea sa asupra unor pagini din trecutul
şcolii pedagogice din Arad ai căror absolvenţi au fost, aproape, în totalitate.
Lucrarea, în prima ei parte, este o înşiruire cronologică a directorilor
care s-au succedat la cârma şcolii, o înşiruire a corpului didactic şi a
disciplinelor predate, cu modificările survenite în funcţie de o etapă sau alta.
Nu există în această parte a lucrării nici o tentativă de explicaţie istorică, de
analiză sau comparaţie istorică. Credem că aceste carenţe l-au determinat pe
profesorul Vasile Popeangă să afirme că: „Iuliu Vuia a prezentat şcolăreşte
un şir de nume de profesori … nu întâlnim în lucrare o încercare explicativă

medalioanele unor mari pedagogi bănăţeni precum Teodor Iancovici de Mirievo, Paul
Iorgovici, Constantin Diaconovici Loga, Alexandru Gavra, fiind aceasta o dovadă a
recunoaşterii meritelor sale pe tărâmul cercetării istoriei şcolii româneşti bănăţene. Fiind un
spirit cultural dinamic, Iuliu Vuia a fost prezent şi în publicaţiile vremii sale cu articole, în
general, pe tema pedagodiei şi istoriei învăţământului semnate în „Biserica şi Şcoala”, în
„Familia”. După 1910- anul pensionării sale se retrage la Caransebeş, locul de naştere al
soţiei, unde va muri în anul 1933. După Unirea cea Mare a fost profesor de istorie şi
geografie şi director între anii 1927-1929 al Şcolii Normale din Caransebeş. În acest succint
portret creionat acestui vrednic şi neobosit truditor în ogorul şcolii şi al culturii româneşti
Iuliu Vuia nu puteam să nu amintim şi faptul că pentru militantismul şi activismul său
pedagogic şi cultural a fost ales primul preşedinte al „Asociaţiei învăţătorilor români din
Transilvania, Banat şi Părţile Ungurene”. A fost răsplata bine meritată pe care a primit-o ca
semn al recunoaşterii de către dăscălimea românească din înreaga Transilvanie a
vredniciilor sale pe tărâmul organizării, promovării şi perfecţionării şcolii româneşti şi a
slujitorilor ei-învăţătorii-vezi pe larg despre viaţa şi activitatea lui Iuliu Vuia la Ludovic
Ciobanu, Iuliu Vuia, Timişoara, 1934. Mai jos, vom reveni cu o prezentare fie ea şi succintă
a cărţii monografice a lui Ludovic Ciobanu dedicată lui Iuliu Vuia.
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decât în introducerea ei” 48.
Am afirmat că „studiul istorico-pedagogic” al învăţătorului Iuliu
Vuia are o valoare documentară, întrucât el se bazează pe folosirea multor
documente din arhiva „veche” a şcolii. Pentru că, din cauza vicisitudinilor
vremii, multe documente din cele consultate de autor s-au pierdut, evident
că, lucrarea are în sine atributele unei surse cu valoare documentară, mai
ales în prezent şi în viitor. Suntem convinşi că autorul a avut în faţa sa
documente primare de arhivă al căror conţinut, în parte, îl valorifică în
studiul său din moment ce el menţionează numărul şi data, zi, lună, an în
care au fost emise anumite decrete sau rezoluţiuni fie ale consiliului regesc,
ale inspectorului general sau ale consiliului militar de curte, într-un cuvânt
ale diferitelor instituţii abilitate imperiale şi regale. Carenţa de fond a
studiului şi care îi micşorează, sensibil, valoarea este că nu a comunicat mai
multe date legate de istoria şcolii şi pe care arhiva i le-a pus la îndemână şi
mai ales că nu a menţionat deloc arhiva, documentul sau o altă sursă de
informare. Lipsind aparatul ştiinţific sau bibliografia fie ea şi oricât de
sumară a lucrării, aceasta denotă faptul că Iuliu Vuia neavând şi nestăpânind
utilajul metodologic specific istoricului a realizat o lucrare modestă, dar
totuşi, importantă prin dimensiunea ei cognitiv-informativă.
Nu putem să nu remarcăm, ca reuşite, informaţiile şi aprecierile
redate în lucrare şi care reconstituie în linii veridice portretul de mare ctitor
instituţional al înaltului ierarh din vremea aceea-Ioan Meţianu-şi căruia, de
fapt, i-a fost dedicată broşura. De asemenea, utile sunt, căci pentru prima
dată au fost publicate cifrele de absolvenţi ai Preparandiei dintre anii 18121886 pentru a concluziona că în intervalul celor 75 de ani de activitate,
Preparandia-„acest tezaur naţional, adevărat sanctuar român-cum o aprecia
autorul-carele în trei pătrare de secul a dat mamei sale naţiunii 2589
învăţători”. (p. 27; 29)
Carenţe de aceaşi factură se regăsesc şi în partea a doua a lucrării,
dedicată portretizării unor mari dascăli ai şcolii definiţi de autor „îngeri
salvatori de neam”, „bărbaţi predestinaţi şi însufleţiţi de geniul Romei şi al
Daciei să ne recheme după o amorţeală de secoli la cunoscinţa de noi
înşine”. (p. 23; 29)
Din şirul lung şi atât de important al dascălilor care au dat atâta
prestigiu şi demnitate Preparandiei din Arad, autorul Iuliu Vuia a reuşit să
reactualizeze portretul următorilor dascăli: Demetriu Cichindeal, Constantin
48

Vasile Popeangă, Studii despre Preparandia din Arad, „Vasile Goldiş” University Press,
Arad, 2011, p. 59.
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Diaconovici Loga, Iosif Iorgovici, Ioan Mihuţ, Gregoriu Lucacsik, Demetriu
Constantini, Alexandru Gavra, Dr. Atanasiu Şandor, Vincenţiu Babeş, Ioan
Russu, Teodor Ceontea, Ioan Ghibu, Augustin Hamsea, Dr. Georgiu Vuia,
Dr. Lazăr Petroviciu, Lazăr Tescula, Dr. Petru Pipoş, Atanasiu Tuducescu.
În pofida faptului că unii dintre dascăli la ora tipăririi acestei broşuri
(1887), erau încă în viaţă, în plină activitate sau unii erau pensionari precum
Dr. Atanasie Şandor (pensionar), Dr. Georgiu Vuia, Teodor Ceontea (în
activitate), Ioan Ghibu (pensionar), Augustin Hamsea (în activitate), Dr.
Petru Pipoş (în activitate), Lazăr Tescula (în activitate), autorul întemeiat pe
surse edite precum aprecierile lui I. H. Rădulescu şi Aron Pumnul (despre
Preparandie) precum şi pe surse arhivistice interne pe care însă, nu le
menţionează, a reuşit să schiţeze portretul veridic al acestor dascăli care în
bună parte i-au fost mentori chiar autorului, Iuliu Vuia, şi incontestabile
modele de conduită pedagogică şi culturală.
Este meritul lui Iuliu Vuia de a fi creionat potrivit surselor avute la
îndemână precum şi propriilor lui opinii mai ales din postura de fost elev
activitatea şcolii pedagogice din Arad văzută şi prin prisma vieţii şi trudei
profesorilor ei. Este, o apreciem noi, o direcţie de abordare-istoria văzută
prin personalităţi-pe care o va prelua şi Teodor Botiş la vremea sa în
monumentala-i monografie a Şcoalei Normale şi a Institutului Teologic
ortodox-român din Arad, iar în vremurile noastre de Anton Ilica în lucrarea
sa Şcoala Normală din Arad.
În spiritul epocii sale, în care încă vibrau accentele unei istoriografii
patetice, postromantice cuvintele menite a sublinia meritele acestor dascăli
ai şcolii pedagogice din Arad sunt, evident, ca şi ale lui I. H. Rădulescu,
Aron Pumnul, V. A. Urechia încărcate de aprecieri adjectivale. Ele aveau
astfel forţa de a pune mai lesne în lumină locul pe care un dascăl sau un altul
l-a jucat în istoria instituţiei şi prin ea în istoria culturii naţionale. Astfel,
despre Dimitrie Ţichindeal, Iuliu Vuia, afirmă că a fost „un luceafăr în miez
de noapte, mare apostol al intereselor noastre cultural-naţionale” (p. 31).
Portretul lui Ţichindeal este încheiat cu o apreciere corectă, de altfel: „cel
mai mare merit al lui Cichindeal este redesceptarea şi cultivarea simţului
naţional în români şi animarea lor spre a se perfecţiona”. (p. 33) Scurta
biografie pe care i-a făcut-o lui Ţichindeal, în raport cu cele realizate de I. H.
Rădulescu, Aron Pumnul, Iosif Vulcan, V. A. Urechia aduce trei informaţii
cu totul inedite. Anume cea referitoare la naşterea lui. În aprecierea lui Iuliu
Vuia, D. Ţichindeal s-a născut în 1775. Din acest punct de vedere Iuliu Vuia
este cel dintâi biograf al primului director al Preparandiei din Arad care a
stabilit anul naşterii lui ca fiind anul 1775, fără a menţiona însă, în baza
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căror date, surse, a făcut-o; a doua informaţie, de asemenea, inedită se referă
la faptul că D. Ţichindeal „a vieţuit până la anul 1818 când a răposat în
spitalul baronului Herczeger din Temisóra de unde cadavrul s-a transportat
în Becicherec” (p. 32) 49.
Referindu-se la opera tipărită şi rămasă în manuscris a lui D.
Ţichindeal, Iuliu Vuia repune în circulaţie informaţia preluată de la Iosif
Vulcan referitoare şi la biblioteca lui spunând că „frumoasa şi bogata sa
bibliotecă o donă advocatului Paulovici” (p. 32). Interesul şi importanţa
acestor informaţii pentru istoriografie ar fi crescut considerabil dacă autorul
ar fi menţionat sursele documentare în baza cărora deţinea ceste informaţii.
Iuliu Vuia în portretul pe care i l-a făcut marelui dascăl preparandial
a surprins pentru prima dată în literatura de specialitate relaţia dintre el şi
„fericitul episcop Samuil Vulcan din Oradea”, din perspectiva „emancipării
Românilor de sub ierarhia sârbească”, la care ierarhul orădean şi-a adus
partea sa de contribuţie lucru dovedit „şi azi-spunea Iuliu Vuia-de
respectivele epistole aflătóre în arhiva bibliotecii episcopeşci din Oradea”.
(p. 34) Aşadar, Iuliu Vuia avea act de corespondenţa dintre cei doi
reprezentanţi de marcă ai „inteligenţei româneşti de la începutul secolului
naţiunilor.”
Toate portretele în număr de încă 19 pe care le-a realizat Iuliu Vuia în
continuarea celui dedicat lui D. Ţichindeal sunt o premieră în istoriografia
Preparandiei din Arad. Până la el au fost prezentaţi doar D. Ţichindeal şi
Moise Nicoară. În funcţie de informaţiile de care a dispus a realizat portrete
mai sărace informaţional precum cele dedicate lui Iosif Iorgovici (17921820), Ioan Mihuţ (1755-1830), Gregoriu Lucacsik sau portrete mai
generoase precum cele dedicate lui Demetriu Constantini, Alexandru Gavra,
Dr. Atanasie Şandor, Vincenţiu Babeş, Teodor Ceontea, Dr. Lazăr Petrovici,
Dr. Petre Pipoş.
Sugestive şi pline de patetism au fost aprecierile de genul: „… un
bărbat erudit, o adevărată autoritate ştiinţifică pe acel timp” a fost Dr. Iosif
Iorgovici, unul din cei patru primi „apostoli” întemeietori ai Preparandiei.
Despre cel mai longeviv profesor al şcolii, care a predat neîntrerupt 55 de
ani în şcoală dintre care 12 ani a fost directorul ei-Alexandru Gavra-afirmă
că „de la el a rămas cea mai puternică (în sens de cea mai bogată-n.n.)
bibliotecă din regiunile Arado-Banatice, pe care a lăsat-o institutului
pedagogic în care am avut fericirea –spune Iuliu Vuia-a vedea şi unele
49

Deci el precizează pentru prima dată şi anul morţii 1818 şi spitalul Timişorean unde şi-a
sfârşit zilele.
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manuscrise ale bărbaţilor celor mai distinşi ai naţiunii noastre” (p. 92). Se
referă la manuscrisele lui Gh. Şincai şi Samuil Micu pe care le-a primit de la
episcopul Samuil Vulcan pentru a le tipări. Vincenţiu Babeş care slujise
Preparandia din Arad timp de doi ani, din 11/23 nov 1846 şi până în mai
1848 când a plecat pentru a ocupa funcţia de director general al şcolilor din
Banat, este văzut de autorul broşurii pe care o analizăm ca fiind „unul dintre
cei mai erudiţi diplomaţi din Orientul Europei, după profundele şi vastele
cunoştinţe diplomatico-juridice; de nu ar fi român-spunea Iuliu Vuia-ar
ocupa cu demnitate cele mai înalte posturi în ţară; dar providenţa poate în
ăst mod a dispus ca DSa (Domnia Sa) să fie creatorul şi susţinătorul partidei
oposiţionale naţionale române dincoaci de Carpaţi” (p. 48-49). Se referă,
desigur, la faptul că Vincenţiu Babeş a fost fondatorul şi preşedintele
Partidului Naţional Român din Transilvania.
Profesorul Teodor Ceontea s-a inscripţionat în memoria afectivă a
elevului său ca „un dascăl distins, ale cărui forţe spirituale au nutrit şi au
susţinut institutul pedagogic din Arad” (p. 51).
Despre dr. Petre Pipoş care în momentul tipăririi broşurii era de 5 ani
profesorul şcolii, deşi Iuliu Vuia nu l-a avut profesor, i-a cunoscut atât
activitatea didactică cât şi pe cea de autor de manuale didactice cu conţinut
pedagogic şi care în linia predecesorilor săi a creat o veritabilă mişcare
pedagogică la Arad, impunând Preparandia ca pe un veritabil centru de
cercetări şi experimente în domeniul ştiinţelor psiho-pedagogice. Tânărul
învăţător din Banat Comloş spunea că din anul 1882 când a devenit
profesorul şcolii, Petre Pipoş „… a ocupat catedra (de pedagogie-n.n.) cu
demnitate, propunând prescrisele sale studii pedagogice cu o erudiţiune,
profunditate şi devoţiune rară … DSa abia e în floarea junei sale vieţi (avea
27 de ani-n.n.) mari speranţe ni promite; şi putem nutri firme convingeri că
nu ne vom înşela” (p. 65) spunea cu temei autorul broşurii.
Pe spaţiul a 6 pagini, cel mai extins portret din cele 20 prezentate în
studiul său, Iuliu Vuia i l-a dedicat profesorului său dr. Lazăr Petrovici
dispărut prematur, la doar 25 de ani, în acel 1881, în care şi-a încheiat
studiile preparandiale însuşi autorul. Până acum, este cel dintâi studiu mai
bogat în informaţii şi aprecieri la adresa „celui mai eminent şi genial
profesor al timpului present”. Vorbea cu o temperatură emoţională, lesne de
înţeles, fostul elev, la distanţă de 5 ani de la pierderea maestrului său.
Informaţiile extrem de detaliate legate de biografia dascălului, din perioada
prunciei, „de când a văzut lumina zilei”, apoi din anii studiilor şcolare pe
care le-a început la vârsta de 5 ani în localitatea natală, Bocşa Montană, şi
până la universitare-facultatea de filozofie din Pesta, denotă că Iuliu Vuia a
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deţinut date probabil din partea familie marelui său dascăl sau a unor
persoane foarte apropiate lui.
Tânărul universitar, Lazăr Petrovici, doctor în filozofie la doar 21 de
ani, cu o teză intitulată „Iubirea faţă de copii”, s-a impus în conştiinţa
elevilor săi de la Preparandia din Arad unde a ajuns profesor de pedagogie în
1876, „prin talentul său genial, prin vorbirea sa fermecătoare, prin tactul său
de pedagog metodic, practic şi exact, pururea inspirând autoritate, demnitate
şi moralitate”.
Pentru profesorul extrem de harnic şi care în doar 4 ani de catedră
didactică a publicat un Compendiu de Pedagogie, Didactica şi Metodica,
Manual de limbă maghiară, dorind parcă, Iuliu Vuia să ne reconstituie
atmosfera de dăruire şi trăire în sens naţional, patriotic din Preparandia din
Arad, atmosferă datorată pasiunii şi vocaţiei profesorilor care au slujit-o, ne
redă astfel conduita pedagogică a dascălului portretizat pe care o exprimă în
relaţiile sale cu elevii din timpul prelegerilor: „vorbea elevilor din inimă
către inimă-îşi reamintea Vuia-nu arareori, prelegênd asupra vreunei
chestiuni naţionale, cu atâta foc şi entuziasm vorbea încât adesea plângea cu
elevii vitrega sórte a mult cercatei sale naţiuni” (p. 59).
Am stăruit mai îndelung asupra acestui op scris de un învăţător
pentru că este cel dintâi care a încercat să reconstruiască, secvenţial desigur,
cu inerentele carenţe mai sus evidenţiate, drumul istoric al Preparandiei din
Arad de la fondarea ei şi până în anul 1886. În al doilea rând, am stăruit
pentru că este cea dintâi lucrare şi singura elaborată şi tipărită ca un omagiu
adus Preparandiei, la momentul împlinirii a trei pătrare de veac, de existenţă
(1812-1887). Şi nu în ultimul rând am stăruit asupra acestui studiu, care în
momentul de faţă, bibliotecile arădene dar nu numai, nu-l mai au în
patrimoniul lor bibliofil, din păcate. Deci, această broşură, ca de altfel,
atâtea altele, astăzi, a devenit foarte rară. Prin portretele dascălilor pe care ia prezentat ca tot atâtea modele de conduită cultural-pedagogică,
reactualizează atmosfera şi spiritul de muncă ce domnea în vestita
Preparandie din Arad care în timpul celor 75 de ani de viaţă (1812-1887) s-a
afirmat în câmpul larg al şcolii şi culturii româneşti din părţile Banatului,
Aradului şi Crişanei ca „un sanctuar la care toţi românii în toţi anii ca la o
rugă ar trebui să i se închine” 50.
Iuliu Vuia s-a impus însă, în istoriografia învăţământului românesc
bănăţean şi prin „Scolele româneşci bănăţene în secolul al XVIII-lea”,
studiu istoric apărut la Orăştie în anul 1896, dedicată fiind „acelora care-şi
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sacrifică viaţa pe altarul culturii naţionale, Învăţătorilor Poporului
Românesc”. Studiul în cauză a radiografiat istoria şcolii româneşti din Banat
în contextul ei determinat socio-politic ca provincie a monarhiei austriece,
provincie în spaţiul căreia s-au resimţit în domeniul învăţământului, mai cu
seamă din a doua jumătate a secolului XVIII, efectele benefice ale
reformismului legislativ terezian şi iozefinist. În baza valorificării unei
preţioase literaturi edite de limbă maghiară, germană, sărbă şi română, şi a
unor izvoare documentare arhivistice precum protocoalele şedinţelor
Comisiunii şcolare culturale a cetăţii Timişoara, de asemenea conspectul din
18 ianuarie 1781 despre învăţătorii, comunele şi edificiile şcolare existente
în oficiile şcolare Vârşeţ, Oraviţa, Caransebeş, Sasca, Bocşa, Iuliu Vuia, de
astă dată, a reuşit într-o manieră mult mai conformă cu exigenţele şi
metodologia cercetării istorice, să recompună mai riguros tabloul şcolilor
româneşti din a doua jumătate a secolului XVIII din Banat, surprinzând şi
factorii de risc cu care s-au confruntat precum „germanizarea şi persecutarea
lor” (p. 57-60). Lucrarea apelează şi la analiza şi prezentarea statistică a
şcolilor româneşti în raport cu şcoalele din spaţiul lumii germane dominat de
Prusia şi Austria. Conştient de faptul că mulţimea informaţiilor documentararhivistice şcolare pe care le depozitează instituţiile adecvate sârbe şi
maghiare, autorul a exclamat, cu mult temei: „câte documente de o
deosebită importanţă va conţine arhivul deputaţiunei şi cancelariei ilirice.
Ele aşteaptă ca însufleţirea naţiunei să le scoată la lumină”, continua
profetic, Iuliu Vuia 51.
Partea a doua a volumului este dedicată istoriei literaturii didactice
româneşti din părţile Banatului. Şi această parte îi prilejuieşte să închege
câteva medalioane de personalităţi prestigioase care şi-au legat viaţa de
destinul culturii şi şcolii româneşti precum: Mihai Roşu (Martinovici), Paul
Iorgivici, Dimitrie Ţichindeal, Constantin Diaconovici Loga, Damaschin
Bojincă. Suntem, astfel, într-o continuitate tematică, în bună parte, cu
volumul „Fragmente din Istoria pedagogicului ortodox-român din Arad”.
Indiscutabil, „Şcoalele româneşci bănăţene în secolul al XVIII-lea”
este prima lucrare de acest gen din istoriografia noastră întrunind atributele
unei lucrări cu caracter ştiinţific, drept pentru care ea a devenit o lucrare
utilizată de cercetătorii istoriei şcolii româneşti din secolul al XVIII-lea din
51
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părţile Banatului şi a celor limitrofe lui.
Acest studiu istoric semnat de învăţătorul din Banat-Comloş a fost
apreciat şi de tânărul dar distinsul cărturar-pedagog Onisifor Ghibu, care în
lucrarea sa „Şcoala românescă din Ungaria” apărută în 1912, a avut
puterea să mărturisească recunoscând: „Noi n-avem în privinţa aceasta
(adică Transilvania-n.n.) nici măcar ce are Banatul în cărticica domnului
Iuliu Vuia despre istoria Şcolii din Banat, sau ce are Bihorul în „Acte şi
documente” a domnului Nicolae Firu, apărută la Arad, în 1910”.
În anul centenarului Preparandiei, 1912, a fost elaborat manuscrisul
manualului de Istoria Pedagogiei a distinsului profesor Petru Pipoş.
Manuscrisul era „augumentat”, adică în cuprinsul lui a fost adăugat un
capitol dens referitor la Şcoalele din Ungaria şi desigur şi la cele româneşti
din secolul al XIX-lea. Arhivele Naţionale Direcţia Judeţeană Arad deţin
manuscrisul în cauză, în original 52. În cuprinsul acestui manuscris, foarte
preţios prin ineditul informaţiilor pe care le conţine, există şi un subcapitol
referitor la „Starea culturală a românilor la începutul secolului al XIX-lea”,
urmat de „Întemeierea Preparandiei”; „Primii profesori ai Preparandiei: D.
Ţichindeal, Constantin Diaconovici Loga, Ioan Mihuţ şi Dr. Iosif Iorgovici”.
Seria acestor mari dascăli se încheie cu portretul dedicat lui Moise Nicoară.
Surprinzător şi deocamdată greu de explicat este faptul că din cuprinsul
ediţiei a IV-a augumentate a Istoriei Pedagogiei lipsesc complet datele
referitoare la starea culturală a românilor în secolul XIX, respectiv cele ce
privesc întemeierea Preparandiei şi deci istoria începuturilor ei prin marii ei
dascăli. Singura explicaţie, posibilă, pentru a argumenta faptul că istoria
şcolilor române şi deci a Preparandiei din Arad la început de secol XIX nu
este prezentă în volum ţine de cenzura regatului Ungariei dualiste.
Având în vedere că acest manuscris, nefiind publicat în manual, şi
deci rămânând, până la noi o sursă complet nevalorificată ştiinţific, având în
vedere că el conţine aprecieri personale şi pertinente asupra începuturilor
şcolii şi a semnificaţiei ei istorice şi culturale, ne revine nouă onorata datoria
să facem cunoscut, pentru prima dată în istoriografie, în cadrul lucrării de
faţă, acest manuscris, în aprecierea noastră, mai mult decât elocvent pentru a
prezenta istoria începuturilor şcolii pedagogice din Arad aşa cum a fost
cunoscută de Petru Pipoş, unul dintre cei mai mari pedagogi pe care ea i-a
avut. Aşadar, la un veac de la elaborarea acestui manuscris il redăm
circuitului ştiinţific. Facem menţiunea că el având destinaţia de a fi integrat
în cadrul unui manual nu are menţionat izvoarele istorice documentare
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consultate şi totuşi din studiul atent al manuscrisului pot fi reperate câteva
izvoare edite dar şi inedite consultate de autor precum Dimitrie Ţichindeal,
„Arătare”, Iosif Vulcan, „Dimitrie Ţichindeal”, Iuliu Vuia, „Fragmente din
istoria pedagogicului”, Enciclopedia română, raportul ministrului de culte al
Ungariei pe 1910, Biserica şi Şcoala, chiar registrul de procese verbale ale
Preparandiei de la începuturile ei. Pe lângă informaţiile preluate din aceşti
autori, manuscrisul conţine şi informaţii şi aprecieri inedite care-i conferă
semnificaţie incontestabilă. Tocmai de aceea vom reproduce, sub formă de
citat fragmente, aprecieri ale autorilor redate în manuscris.
Manuscrisul la care facem referinţă a purtat şi poartă amprenta unui
dascăl de mare distincţie intelectuală, foarte bine informat, în domeniul
disciplinelor psiho-pedagogice, stăpân pe metodologia didactică modernă,
preocupat de autoperfecţionare, la curent cu marile tendinţe şi orientări în
plan continental care au brăzdat filozofia educaţiei din vremea sa.
Vorbind despre întemeierea Preparandiei, autorul manualului prin
subtitlul „antecedentele înfiinţării şcolii”, în fond, prezintă contextul
cultural-confesional, şcolar, politic şi militar în care a apărut şcoala
pedagogică din Arad. Referindu-se la impactul pe care revoluţia franceză de
la finea secolului al XVIII-lea (1789) l-a antrenat pune în evidenţă impulsul
puternic pe care l-a dat tuturor popoarelor în „recâştigarea drepturilor
omeneşti şi redeşteptarea culturii la toate popoarele” 53. În linia vestiţilor
dascăli-cărturari ai Blajului, Petre Pipoş îl integrează şi pe „marele dascăl G.
Lazăr care a trecut în România întemeind şcoala românească în contra celei
greceşti”. Profesorului arădean nu i-a putut scăpa unul din factorii care au
blocat dezvoltarea culturală a românilor „din fostul Banat şi comitatele
mărginaşe ale Ungariei” şi care a fost „dominaţia limbii sârbeşti atât în
biserică cât şi în şcolile româneşti. Mitropoliţii sârbi din Carloviţ precum şi
episcopii lor asemenea sârbi-preciza Pipoş-stăpâneau pe credincioşii lor din
neamul românesc cu nedreptate, căutând în tot chipul să-i sârbizeze. Limba
bisericii şi a şcoalei române era cea slavă, iar alfabetul cel chirilic. Asupririle
venite din partea sârbilor…au provocat o reacţiune mai puternică din partea
românilor” 54. Pipoş mergând pe linia lui Iosif Vulcan evidenţiază şi el exact
toţi cei trei factori care explică decizia împăratului Francisc I de a da
ordinul/rezoluţiunea imperială din 9 februarie 1811 cu privire la deschiderea
în Arad a Preparandiei. Pipoş nu uită să-l menţioneze în amplul proces de
înfiinţare a celor trei preparandii ortodoxe din Ungaria, pe inspectorul
53
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general Uroş Ştefan Nestorovici cel care, indubitabil, şi-a avut locul lui
important în geneza acestui demers de construcţie instituţional-şcolară. Este
surprins rolul elitei româneşti de la începutul secolului al XIX-lea în cadrul
căreia „s-a creat o dorinţă generală de a se înfiinţa la Arad o şcoală
pedagogică în care să se poată forma viitorii învăţători ai poporului
român” 55.
„Marile jertfe în oameni şi în bani pe care preoţimea cât şi nobilii
români le-au adus în războiul Austriei cu Franţa (Napoleon cel Mare)” au
fost de natură să-l convingă pe monarhul Francisc I de ataşamentul
românilor pentru tron aşa cum l-au demonstrat „mulţimea de români înrolaţi
ca voluntari în război, din comitatele Arad, Bekeş şi Cenad şi cari în bătălia
dela Wagraam s-au purtat foarte vitejeşte conduşi, fiind, de tânărul
locotenent Moise Nicoară” 56. Sunt consemnate în acest citat faptele
românilor care s-au impus cu tot atâtea argumente în măsură să determine
dispoziţia imperială de la începutul anului 1811 privitoare la înfiinţarea
Preparandiei din Arad.
Petru Pipoş este cel dintâi autor care menţionează această prezenţă
eroică ale voluntarilor români, din aceste părţi de locuri, în vestita bătălie
din 9 iulie 1809 de la Wagraam, unde armatele austriece au fost înfrânte de
colosul napoleonian aflat în apogeul gloriei sale. În contextul sublinierii
acestor informaţii, Petru Pipoş precizează, evidenţiind relaţia de determinare
cauzală între jertfele româneşti şi Preparandie: „În urma acestor sacrificii
după terminarea războiului cu Franţa, la 9 februarie 1811 împăratul Fransisc
I a dispus să se înfiinţeze la Arad o preparandie (şcoală pedagogică) în care
să se formeze învăţători pentru şcoalele româneşti” 57. Prin acest act de
politică şcolară Petru Pipoş remarcă faptul că: „Astfel a ajuns graţia cesarocrăiască a răzbi prin inimile împietrite ale sfătuitorilor săi intimi din Viena şi
Carlovăţ şi a-şi aduce aminte şi de poporul român pururi credincios tronului
şi patriei” 58.
Dorinţa românilor de a avea o şcoală preparandială, pentru care şi-au
jertfit bunuri şi viaţă a coincis cu nevoia imperioasă a împăratului de a avea
stabilitate internă în imperiu şi de a-şi putea reabilita prestigiul grav afectat
de dezastrul militar trăit. Şi toate acestea le putea realiza printr-o politică de
reataşare, într-o mai mare măsură a românilor, sârbilor şi „grecilor”, faţă de
55
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tron printr-o politică reformist-şcolară, concretizată în aprobarea înfiinţării
preparandiilor, mai sus amintite.
Petru Pipoş ţine să sublinieze în acest sens ideea mai sus enunţată
astfel: „Prin revoluţia franceză (1789), apoi prin dezastrele ce a suferit
Austria de la oştile franceze s-a ajuns la convingerea că şcoala cu învăţători
buni este mai sigură garanţă a susţinerii şi întăririi unui stat decât orice
alta” 59.
Referitor la inaugurarea Preparandiei, Petru Pipoş spune că ea a avut
loc „la 3 noiembrie /15 noiembrie n. 1812 cu mare solemnitate înaintea altor
feţe nobile şi cinstite. La stăruinţa lui Uroş Nestorovici şcoala prima dată s-a
aşezat în casa căpitanului (oraşului-n.n.) Sava Arsici (numită Rehkopf ce se
traduce „cap de căprioară”, astăzi (adică în 1912-n.n.) strada Csernovici
Péter nr.17)”. În ceea ce priveşte numărul elevilor şcolii, de la începuturile ei
se spune că „îndată la început 212 tineri s-au înscris, (tot mai mulţi elevi
aveau fiindcă erau dispenzaţi de serviciul militar şi încă tot oameni maturi
unii de 22-24 de ani, căsătoriţi chiar) cum am auzit din gura lui Ion Rusu,
fost profesor” 60. „Studiile erau: religiunea (catehismul), pedagogia,
metodică, geografia şi istoria patriei (a Ungariei-n.n.), limba românească,
aritmetică” 61; autorul uită să menţioneze limba germană, tipicul, cântarea
religioasă şi stil-epistolografie, discipline predate de Dimitrie Ţichindeal
(limba germană) şi de Constantin Diaconovici Loga. Importanţa deschiderii
acestei mari şcoli în Arad a fost percepută ca atare de toţi românii prezenţi la
festivitate în număr de 1000 dar şi de cei care n-au putut fi prezenţi decât în
sfintele lor biserici din întreaga eparhie a Aradului care se întindea pe
teritoriul actualelor judeţe Arad, Bihor, Cenad, Bekes şi parţial Timiş,
Torontal şi Caraş-Severin. Căci, conform dispoziţiilor administrative şi
eparhiale, în fiecare biserică trebuia să se săvârşească sfânta liturghie în care
să se vorbească enoriaşilor de deschiderea Preparandiei din Arad, de
milostivirea augustului monarh precum şi de necesitatea ca fiecare dintre
credincioşi după puterile lor, să contribuie cu daruri la constituirea unui fond
şcolar al Preparandiei pentru plata salariilor profesorilor şi acordării de
ajutoare pentru elevii săraci. „Ce însemnătate mare se dădea acestei şcoale
se vede din Cuvântul episcopului (Pavel Avacumovici-n.n.) care zicea:
«Astăzi se încep şcoalele preparanşilor, astăzi este ziua de prăznuire a
neamului nostru, pentru că astăzi începutul fericirii norodului şi iubiţilor
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urmăritorilor noştri se începe»” 62.
Prezentând locaţiile principale în care a funcţionat Preparandia în cei
100 de ani (1812-1912) precum şi dinamica ca şi durata cursurilor şcolii;
Petru Pipoş precizează că între 1812-1815 durata pregătirii primelor serii de
învăţători a fost de 15 luni repartizate în trei cursuri (module) de câte 5 luni.
În 1815 durata studiilor se ridică la 2 ani şi rămâne aşa până în 1876. Din
1876 durata studiilor se ridică la 3 ani şi este legată de venirea în fruntea
Episcopiei Aradului a înaltului şi harnicului ierarh Ioan Meţianu. Rămâne cu
durata de trei ani până în 1884 după care durata se ridică la 4 ani şi a rămas
aşa până în 1918. Se precizează că începând din 1894 pe lângă Institutul
Pedagogic-Teologic din Arad se anexează o şcoală de aplicaţie. Cu temei,
autorul subliniază rolul de ctitor instituţional pe care l-a avut episcopul Ioan
Meţianu. Excelent administrator, şi dinamic gospodar îndată ce a venit la
Arad în 1875 a lansat iniţiative culturale de mare amplitudine precum
fuzionare celor două şcoli în 1876: Preparandia şi Seminarul Teologic sub
denumirea de Institutul Pedagogic Teologic ortodox român din Arad. De
asemenea, activismul său cultural de vastă cuprindere a condus, printr-o
implicare personală, la construcţia celor două edificii în care va funcţiona
noul institut şcolar creat în 1876. Şi anume a ridicat edificiul din dreapta
catedralei vechi în 1876 şi edificiul Palatului Seminarial cum va fi cunoscut
la vremea sa în anul 1885. În acest an, consemna Petru Pipoş, „în cadrul
unei solemnităţi potrivite s-a făcut inaugurarea în frumosul edificiu
seminarial de astăzi (str. Sina 1) ridicat la stăruinţele episcopului I. Meţianu
(1875-1899) care a aranjat în toată dieceza o colectă grandioasă de vre-o
50.000 fl (100.000 cor). A primit cadou dela Baroneasa Ifigenia Sina
teritoriul şi un intravilan” 63.
Datele privitoare la începuturile Preparandiei sunt de natură a-l
determina pe Petru Pipoş să facă o apreciere care fixează această şcoală la
statutul ei de primat cultural incontestabil, pentru românii ortodocşi din
fostul imperiu habsburgic: „Acest institut este cel mai vechi institut
pedagogic din întreaga monarhie” 64 a spus despre şcoală acum 100 de ani,
unul din marii dascăli ai săi. Este cel dintâi istoriograf care fixează locul
Preparandiei din Arad la nivelul învăţământului pedagogic, de nivel mediu,
la nivel de împărăţie austriacă.
Partea referitoare la Primii profesori ai Preparandiei se derulează sub
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forma unor medalioane menite a reactualiza în conştiinţa elevilor în primul
rând, cărora le era destinat manualul de Istoria Pedagogiei, dar nu numai lor,
biografia profesorilor întemeietori ai Preparandiei de la 1812. Aceste
portrete biografice, desigur realizate de Petru Pipoş în bună parte
perpetuează informaţii din Iuliu Vuia, dar se disting şi prin noutatea unor
date care surprind şi îmbogăţesc, sensibil, îndeosebi biografiile lui
Ţichindeal, C. D. Loga şi Moise Nicoară. Şi mai ales a acestuia din urmă.
Astfel, despre Dimitrie Ţichindeal menţionează, în baza proceselor
verbale ale consessului profesoral (consiliului profesoral-n.n.) păstrate în
biblioteca institutului, că el se semna „Czikingyall” şi „Czikindyall” 65.
Dincolo de datele biografiei sale ca învăţător şi preot regăsibile şi în
portretul realizat, pentru prima dată de I. H. Rădulescu, reluate şi completate
de Iuliu Vuia, Petru Pipoş explică mai limpede şi mai argumentat înlăturarea
lui Ţichindeal din funcţia de director şi mai apoi din calitatea sa de profesor
al şcolii în anii 1814, respectiv 1815. Acestea sunt puse pe seama ierarhiei
clericale sârbeşti care s-a simţit ameninţată în statutul ei în raport cu
românii, de lupta pentru episcop român iniţiată de Ţichindeal. Iată ce spune
Petru Pipoş în acest sens: „La 6 noiembrie 1812 (stil nou-n.n.) Ţichindeal a
fost denumit de profesor (catehet), de religie la noua Preparandie română din
Arad, în care calitate a funcţionat cu mare zel până la 1814 când intrigile
Sârbilor l-au scos (l-au făcut să părăsească) din postul său fiindcă Ţichindeal
lucra cu energie la emanciparea bisericei ortodoxe române de sub episcopii
sârbeşti. În acest sens el este unul din urzitorii de căpetenie ai petiţiunii din
1814 adresată guvernului ţării pentru a li se da românilor episcop român!” 66.
Consecinţele unor astfel de acţiuni preciza Pipoş „au atras ura ierarhiei
sârbe, care nu s-a liniştit până nu l-a scos (înlăturat) din poziţia de catehet şi
director” 67.
Petru Pipoş a fost cel dintâi dintre istoriografii lui Ţichindeal care
precizează că la 1805 (marele dascăl al Preparandiei-n.n.) a devenit preot
militar (capelan de regiment) însoţiind până în toamna lui 1805 armatele
pentru ca în toamna aceluiaşi an (1805) să revină ca paroh în Becicherecul-
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Mic 68. Această informaţie pusă în circulaţie de profesorul de pedagogie al
şcolii o vor prelua toţi istoriografii de mai târziu. Finalul portretului dedicat
lui Ţichindeal nu putea să nu-i sublinieze meritul cultural-istoric în viaţa
românilor. Medalionul dedicat întâiului director preparandial se încheie
astfel „Dimitrie Ţichindeal atât de pe catedră cât şi de pe amvon precum şi
prin scrierile sale şi-a <cucerit> merite neperitoare pentru redeşteptarea
sentimentului naţional şi redeşteptarea culturii naţionale între românii din
părţile arădane şi banatice” 69. Preţuirea pe care Pipoş i-o purta şi i-a
exprimat-o marelui dascăl naţional l-a făcut pe biograf să-şi exprime o stare
sufletească cu tentă de reproş la adresa contemporanilor care nu se arătau
îndeajuns de preţuitori pentru cel care a temeinicit prestigiul Preparandiei.
Dar să-l auzim pe Pipoş: „Ce daună că cei chemaţi nu se îngrijesc de a-i
ridica un monument demn pe locul odihnei sale eterne” 70, reproşul adresat
celor „chemaţi” era cu totul îndreptăţit la anul 1912. După 22 de ani, în 4
decembrie 1932, la iniţiativa lui Sever Bocu, s-au ridicat două monumentecruce între care unul chiar la mormântul lui Ţichindeal din cimitirul
localităţii Becicherecul- Mic. Şi astfel dorinţa lui Pipoş, în sfârşit a fost
împlinită.
Despre profesorii Ioan Mihuţ şi Iosif Iorgovici referinţele sunt destul
de sărace, în nota celor comunicate de Iuliu Vuia.
Portretul lui Constantin Diaconovici Loga este revelator din
perspectiva sublinierii statutului pe care el l-a avut în cadrul comunităţii
românilor grecizaţi adică macedo-români din Budapesta începutului de secol
al XIX-lea (1808) când el a ajuns primul lor învăţător. „Pe acele timpuri în
Pesta (1801), religia greco-ortodoxă (confesiunea) era reprezentată numai
prin nişte români grecizaţi (ţinţari=macedoromâni)-spunea Petru Pipoş.
„Loga însă venind în atingere, a deşteptat în ei simţul naţional (sentimentul
naţional) le-a dovedit, i-a convins că ei sunt români, şi aceştia l-au ales de
primul lor învăţător şi cantor (subl. a.). Demn de amintire este momentul
când Diaconovici a intrat în biserică (unde serviciul bisericesc şi pentru
românii greco-ortodocşi se ţinea greceşte) înconjurat de români a spus
Grecilor că ei de acum voesc să cânte şi în româneşte, în limba lor străbună;
în urma acestor cuvinte, grecii s-au revoltat iar când Loga a început să cânte,
toţi au năvălit asupra lui şi au voit să-l atace, el însă nu şi-a pierdut prezenţa
de spirit şi şi-a continuat cântarea şi de atunci s-a cântat şi româneşte în
68
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biserica greco-ortodoxă din Pesta” 71. Aceste informaţii puse în circulaţie de
Pipoş, fără a menţiona sursa documentară, evidenţiază un moment important
din biografia lui C. Diaconovici Loga, rolul lui de dascăl al şcolii româneşti
din Pesta şi capacitatea lui de a-i convinge pe „grecii” din Pesta că ei sunt
români, la originile lor, adică macedo-români. Şi astfel, cu curaj, a reuşit să
introducă limba română în biserica „grecească” din Pesta. Referindu-se la
opera sa editorial-tipografică, foarte bogată, Pipoş conchide: „Între toţi
colegii săi de la preparandie ca autor era superior lui Ţichindeal”.
Portretul dedicat lui Moise Nicoară, în viziunea lui Pipoş trebuia să
fie aşezat în structura manualului de Istoria Pedagogiei înainte de tema
Întemeierea Preparandiei. Schiţa portret pe care i-a dedicat-o ilustrului
„preluator al ştafetei lui Ţichindeal” (cum îl definea istoricul Liviu
Mărghitan) cuprinde informaţii absolut inedite de până în 1912, informaţii
pe care doar excelenta monografie a Corneliei Bodea din anul 1943 dedicată
martirului cauzei naţionale le reactualizează, în baza documentelor păstrate
în fondurile Bibliotecii Academiei Române. Să le fi cunoscut şi Petru
Pipoş?! Probabil! Iată ce afirmă Pipoş despre Moise Nicoară din perioada
studiilor sale academice: „Pe când era absolvent de filozofie, Francisc I
(împăratul-n.n.), luând cunoştinţă despre calităţile lui Nicoară, se zice că l-ar
fi angajat de instructor pe lângă fiii săi (arhiducele Ferdinand/Ferdinand V
de mai târziu şi Francisc /Carol). Terminându-şi misiunea şi fiind împăratul
mulţumit cu progresele făcute de fiii săi sub povăţuirea lui Nicoară i-a
acordat permisiunea de a cerceta bibliotecile şi arhivele istorice împărăteşti
de unde să poată aduna documente relative la drepturile politice şi bisericeşti
ale românilor 72. P. Pipoş consemnează şi faptul că Moise Nicoară în calitate
de căpitan în armata austriacă a participat la bătălia de la Wagraam din iulie
1809. „În 10 iulie 1809-spunea biograful său-Moise Nicoară fu ales
locotenent în oastea voluntarilor contra francezilor. În această calitate, a fost
trimis în Ungaria ca să adune voluntari pentru războiul în contra lui
Napoleon I; aci s-au înrolat o mulţime de români ca voluntari din comitatele
Bichiş, Arad şi Cenad şi cele învecinate. Aceşti voluntari, în frunte cu
Nicoară s-au distins prin vitejia lor în luptele Austriei contra lui Napoleon.
Îndeosebi se ştie că Nicoară a luat parte cu vitejii săi la bătălia de la
Wagraam (sat în Austria inferioară la 8 şi 9 iulie 1809)” 73. Extrem de
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Ibidem, fila 215 verso.
Ibidem, fila 217. Este prima menţiune a unuia din primii cercetători după ştiinţa noastră,
ai arhivelor şi bibliotecii imperiale vieneze, în persoana tânărului Moise Nicoară.
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interesante, în biografia dedicată de Pipoş lui Moise Nicoară sunt aprecierile
care pun în lumină rolul lui Moise Nicoară în întemeierea Preparandiei şi în
general în lupta de emancipare cultural-spirituală a românilor din primele
decenii ale secolului al XIX-lea. Astfel, Pipoş, fără nici o tăgadă, afirma
hotărât: „La stăruinţele lui Nicoară, împăratul şi regele Francisc I a conces (a
acceptat-n.n.) a se înfiinţa cea dintâi şcoală pedagogică românească (pentru
formarea de învăţători), vechea preparandie din Arad (ceea ce s-a şi
întâmplat la 1812). După înfiinţarea şcoalei pedagogice româneşti din Arad
(1812) şi mai ales după ce în 1822 s-a deschis şi institutul teologic grecoortodox român în inteligenţa românească din părţile arădene şi banatice s-a
produs o puternică mişcare pentru despărţirea ierarhică de sârbi (subl. a.). În
fruntea acestei mişcări s-a pus Moise Nicoară, profesorii de la preparandie
(îndeosebi Ţichindeal şi Iorgovici) şi alţi bărbaţi inteligenţi. Deoarece
acţiunea pornită de Nicoară 74 e de mare importanţă şi din punctul de vedere
al şcoalei cu limbă românească (subl. a) şi deoarece tocmai el a fost cel mai
valoros dintre toţi tovarăşii de luptă ai lui Ţichindeal, merită ca şi istoria
şcoalelor româneşti să-i aducă tributul de recunoştinţă” 75. Sublinierea rolului
pe care Nicoară l-a avut în lupta pentru episcopat românesc la Arad şi nu
numai este redată astfel: „La 1814 Nicoară a luat parte hotărâtoare, foarte
valoroasă în mişcările pentru dobândirea unui episcop român la Arad
petrecând aproape 2 ani la Viena, în această cauză (afacere) şi cheltuind mai
toată averea sa ca deputat al clerului şi poporului Român din dieceza
Aradului. Nicoară a luptat din toate puterile pentru despărţirea <ierarhică> a
românilor de sârbi, ba chiar şi pentru reîntemeierea metropoliei române” 76.
Finalul portretului realizat de Pipoş refixează, esenţializând ca o concluzie,
meritele lui Nicoară în istoria noastră: „Memoria lui Nicoară va trăi vecinic
în poporul român (din dieceza Aradului) căci prin stăruinţele (acţiunile) lui
s-au înfiinţat şcoala pedagogică din Arad înainte cu 100 de ani; lui i se poate
atribui şi meritul de a fi făcut paşii rezoluţi spre a face din Arad episcopie
română; ba a lucrat şi pentru restabilirea mitropoliei vechi. Acest om a fost
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Aici P. Pipoş greşeşte. Istoriografia a demonstrat că acţiunea, lupta de emancipare
naţională în părţile Aradului, Crişanei şi ale Banatului l-a avut drept iniţiator şi lider de
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învăţătorilor. Abia după înlăturarea lui Ţichindeal din directorat şi de la Preparandie, Moise
Nicoară a preluat lupta sa, implicându-se cu toată fiinţa, jertfiindu-se ca un adevărat martir
pentru cauza naţională.
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ajutat şi de episcopul Samuil Vulcan şi amicul < său > Petru Maior” 77.
Faptul că în două rânduri Pipoş precizează rolul lui Moise Nicoară în
procesul întemeierii Preparandiei din Arad, al întronării primului episcop
român la Arad, înseamna că autorul era în posesia unor informaţii certe, pe
care istoriografia de azi nu le are, din păcate. Un lucru demn de reţinut este
că şi Pipoş, precum toţi predecesorii lui dar şi cei ce-i urmează au accentuat
implicarea, sub semnul unei contribuţii mari şi incontestabile în toate luptele
naţionale ale românilor ortodocşi bănăţeni, arădeni şi ungureni, a înaltului
ierarh Samuil Vulcan de la Oradea.
Evenimentul care a marcat, în mod decisiv, istoriografia Preparandiei
arădene, a fost, fără îndoială, sărbătoarea centenarului ei, în ziua de sâmbătă,
16 noiembrie 1912. Gândită din timp, această aniversare a fost întâmpinată
din punct de vedere istoriografic prin câteva realizări care i-au conferit
durată şi semnificaţie de sărbătoare cultural-naţională. Ierarhia eparhiei
Aradului, în frunte cu episcopul Ioan Ignatie Papp laolaltă cu corpul
profesoral şi conducerea Institutului Pedagogic Teologic ortodox român din
Arad, avându-l în frunte pe pr. prof. Roman Ciorogariu, pătrunse fiind de
faptul că sărbătorirea împlinirii a 100 de ani de la întemeierea Preparandiei
are în sine semnificaţia unui eveniment cu valoare de unicitate, în
consecinţă, au proiectat o aniversare, care, dincolo de caracterul ei festiv şi
de măreţia ei firească, trebuie să lase urme posterităţii. Şi acestea urmau a fi
lucrări cu caracter istoric, care să reconstituie trecutul glorios al acestei şcoli
pedagogice, evidenţiind deopotrivă rolul ei major în edificarea culturii
naţionale moderne în zona Banatului şi Crişanei.
Încă din anii 1907-1908, autorităţile mai sus amintite au proiectat
editarea unui volum cu caracter monografic dedicat Preparandiei, volum
pentru a cărui elaborare s-au angajat cei doi profesori ai şcolii Avram
Sădean şi Teodor Botiş 78.
Cei doi profesori ai institutului s-au implicat cu multă devoţiune şi
pasiune în munca de investigare a surselor documentar-arhivistice locale –
Teodor Botiş şi a celor externe, aflătoare la Viena şi Budapesta- Avram
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Ibidem, fila 219.
Ne exprimăm nedumerirea cum de nu a fost implicat într-un asemenea travaliu, deloc
uşor, şi Petru Pipoş, cel care după convingerea noastră era cel mai chemat pentru un
asemenea demers ştiinţific? Să fii fost ocupat cu elaborarea celei de a IV-a ediţii,
augumentate a Istoriei Pedagogiei, care a apărut tocmai în anul aniversar 1912, în cuprinsul
căreia urma să integreze informaţii referitoare la întemeierea Preparandiei, aşa cum ne
edifică pe deplin manuscrisul păstrat în forma sa originală la Arhivele Naţionale Direcţia
Judeţeană Arad, fondul Octavian Lupaş dos. 59 / 1912.
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Sădean. În pofida dorinţei lor şi a superiorilor lor, cei doi profesori n-au
putut definitiva un elaborat monografic complet aşa cum pretindea
evenimentul. Şi totuşi, au reuşit să elaboreze precum chiar ei au denumit-o
„o schiţă istorică din trecutul institutului nostru pedagogic. Recunoaştemspuneau autorii- că nu e completă pentru că ne-au lipsit mijloacele şi timpul
de a descifra, traduce şi a consulta temeinic o mulţime de hrisoave
însemnate latineşti din arhivele în care se găsesc îngropate multe momente
din trecutul nostru zbuciumat. Timpul scurt, ce ne-a stat la dispoziţie, şi
ocupaţiile noastre zilnice (de la catedră-n.n.) ne-au permis numai scrutarea
actelor ce se află în arhiva Consistoriului nostru, precum şi în arhivele
oraşului şi comitatului Arad”. Această confesiune, sinceră, pe care au făcut-o
cei doi dascăli în 7/20 mai 1912 şi plasată în subsolul introducerii la broşura
semnată de ei „Cei dintâi ani din trecutul şi viaţa Preparandiei (şcolii
normale) greco-ortodoxe române din Arad”explică cât se poate de clar
greutatea unui demers monografic axat pe Istoria Preparandiei al cărei trecut
era păstrat într-un impresionant tezaur documentar scris în limba latină,
germană, sârbă şi maghiară.
Segmentul temporal aflat sub unghiul de cercetare istorică al celor
doi autori se încadra la nivelul anilor 1812-1816. Susţinuţi de un bogat şi
ilustrativ fond documentar arhivistic, Teodor Botiş şi Avram Sădean au
reuşit să creioneze portretul acestei instituţii şcolare din primii cinci ani de
existenţă, din perspectiva factorilor care au prezidat la întemeierea ei, a
idealurilor mari care au statuat munca primilor profesori fondatori precum şi
rolul acestora şi a întregii elite ecleziastice (preoţimea) şi laice (învăţătorii) a
vremii în frunte cu Ţichindeal şi mai apoi Moise Nicoară în declanşarea
luptei pentru naţionalizarea bisericii şi a şcolii ortodoxe române
aparţinătoare fostei eparhii arădene. Pentru prima dată sunt surprinse
relaţiile dintre elitele româneşti şi masa comunităţii româneşti din regiune,
probându-se astfel că, în primele trei decenii ale secolului al XIX-lea, s-a
edificat un nou tip de solidaritate în zona fostei Eparhii arădene de la 1812,
care aduce cu sine „intrarea” poporului pe scena istoriei, într-o admirabilă
comuniune cu elitele sale, din rândul cărora se vor afirma liderii luptelor
naţionale.
Această schiţă istorică se întinde pe spaţiul a 150 de pagini şi are
următoarea structură tematică: Introducere, Întemeierea Preparandiei,
Organizarea institutului, Mersul învăţământului şi examenele, Educaţiunea
religioasă-morală şi disciplina şcolară, Salariile profesorale, Edificiul şcolar,
Întreţinerea elevilor, Convictul, Începuturile de desrobire naţionalbisericeasă, Încheiere. Valorificând, aşa cum au mărturisit-o înşişi autorii,
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numai surse documentare local-arădene: arhiva şcolii, a consistoriului, a
oraşului şi a comitatului Arad, broşura se constituie într-o reuşită
reconstrucţie a istoriei şcolii din primii ei ani de activitate.
Lucrarea, în spiritul unei direcţii tradiţionale de scriere a istoriei
instituţionale „din interior” prezintă date elocvente despre conduita elevilor
din primele generaţii aşa cum era ea oglindită de examenele susţinute atât la
sfârşitul unui modul de 5 luni cât şi la absolvirea celor 15 luni sau a celor
doi ani cât era durata studiilor şcolare începând cu anul 1815. De asemenea,
sunt redate aprecierile laudative venite dinspre cele mai înalte autorităţi
asupra ţinutei intelectuale avute atât de elevi cât şi de corpul profesoral al
şcolii care cu toţii au instaurat în cuprinsul ei o atmosferă pedagogică şi
culturală definită de munca asiduă şi exigentă, de ordine, disciplină şi
dăruire responsabilă pentru viitorul neamului. Emoţionante sunt atitudinile
de jertfă care au definit primele serii de absolvenţi, marcaţi fiind de
condiţiile vitrege şi mizere în care au fost nevoiţi să trăiască în lipsa unui
internat. Pătrunşi de sentimentul că şi ei trebuie să întindă mâna lor de
ajutor, odată deveniţi învăţători, pentru şcoala lor, precum s-au angajat încă
de pe băncile Preparandiei au acordat 1/3 din salarul lor din primul an de
dăscălie în scopul constituirii fondului pentru edificarea unui internat. Nu în
ultimul rând, surprinzătoare sunt datele ce reconstituie atmosfera insalubră
şi deloc propice pentru activităţi didactice pe care le-a avut primul edificiu al
şcolii de la 1812, în fapt, una din casele fostului „căpitan al oraşului” Sava
Arsici, pe care în cele din urmă a donat-o şcolii. Condiţiile cu totul
inadecvate pe care le-a oferit această casă modestă, profesorilor şi elevilor
lor preparanzi l-au determinat pe întâiul director al şcolii să o numească „o
cociabă” iar pe Vasile Goldiş „nişte colibe”.
Pentru prima dată în istoriografia dedicată Preparandiei autorii
schiţei istorice pun în circulaţie informaţii documentare autentice menite a
proba rolul covârşitor al lui „Paul Iorgovici şi Dimitrie Ţichindeal în
calitatea lor de cei dintâi apostoli care au desfăşurat stindardul deşteptării
naţionale şi a desrobirii bisericeşti” (p. 118). Ţichindeal este prezentat de
autorii broşurii ca fiind „sufletul mişcărilor de desrobire naţionalbisericească” (p. 131). În această dimensiune l-au văzut liderii sârbi din Arad
în frunte cu Sava Tököly şi din Carloviţul condus de mitropolitul
Stratimirovici, drept pentru care persecuţiile îndreptate asupra catihetului şi
directorului Preparandiei au mers până la înlăturarea sa din şcoală şi din
Arad. Şi tot pentru prima dată în literatura de specialitate autorii Botiş şi
Sădean au accentuat rolul lui Ţichindeal în mişcarea naţional-bisericească
din regiunile banatice şi bihorene ca fiind iniţiatorul luptei petiţionaliste din
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această zonă, prelungind aici îndeosebi prin argumentaţie, spiritul celebrului
Supplex din 1791. În baza datelor pe care autorii le-au deţinut la nivelul
anilor 1912 în biografia lui Ţichindeal şi deci lupta pe care el o inaugurează
din Arad, respectiv din spaţiul şcolii pe care a condus-o, este şi sunt
prezentate în tangenţele lor cu personalitatea şi viaţa lui Samuil Vulcan. Pe
venerabilul ierarh orădean îl portretizau ca pe „un apostol al culturii şi
neamului românesc, adevărat episcop român pentru care Ţichindeal avea o
deosebită dragoste firească…” (p.144) care „din toate câte a putut face, toate
le-a făcut” (p. 147) pentru ca lupta fraţilor săi ortodocşi, pentru dezrobirea
de sub hegemonia bisericii sârbe să aibă reuşită.
Documentaţia solidă care stă la baza acestei scurte schiţe istorice a
Preparandiei în primii ei ani de activitate şi care-i conferă, fără îndoială, o
evidentă dimensiune ştiinţifică, este dată de mulţimea documentelor de
arhivă locală, arădeană consultate de autori.
Impresionează, îndeosebi trimiterile la documentele, în original,
cercetate din arhiva Preparandiei şi care la anul 1912 ele erau încă în cadrul
ei. Pentru că vremurile vitrege din timpul celui de-al doilea război mondial
au adus cu ele şi distrugerea aproape în întregime, prin ardere, a acestui
preţion tezaur arhivistic, lucrarea lui Teodor Botiş şi Avram Sădean, în lipsa
arhivei Preparandiei, întruneşte rosturile unei opere de certă valoare şi
documentare ştiinţifică pentru orice cercetător al istoriei culturii şi
învăţământului românesc de la începutul secolului al XIX-lea din părţile
arădene, bihorene şi bănăţene 79.
Şi tot cu prilejul sărbătoririi centenarului Preparandiei din Arad, de
astă dată, doar sub semnătura lui Avram Sădean a apărut în acelaşi an, 1912,
sub tiparul Tipografiei diecezane greco-ortodoxe române din Arad lucrarea
„Apostolatul primilor profesori ai Preparandiei noastre”.
Această lucrare, aşa după cum se precizează pe foaia de titlu, a fost
concepută ca o conferinţă „cetită la concertul Aniversării centenare a
Preparandiei greco-ortodoxe române din Arad, în 3/16 noiembrie 1912”.
Având în vedere cadrul festiv în care a fost prezentată comunicarea
cu adevărat ştiinţifică, Avram Sădean, profesorul de Limbă Română,
cunoscător al limbilor latină, germană şi maghiară, a făcut dovada unui
redutabil istoric capabil să prezinte şi să interpreteze din punct de vedere
istoric documentele descoperite în arhiva „K. u. K. Hans-, Hof-und
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Staatsarchive” din Viena şi în arhiva Magyar. Kir. Országos levéltar din
Budapesta, fons 7, pos.18-1813. Menţionăm că lucrarea este rezultatul
valorificării unor astfel de documente, complet inedite şi pe care profesorul
arădean le pune pentru prima dată în circuitul istoriografic. Aşadar, ea este o
premieră în literatura de specialitate, privind istoria Preparandiei. Remarcăm
susţinerea documentară, solidă a afirmaţiilor şi exegezelor inserate în lucrare
şi care îi conferă acesteia un incontestabil caracter ştiinţific. Avram Sădean
n-a prezentat, deci, o comunicare de ocazie, cu fraze şi cuvinte patetice,
încărcate de stări de efuziune afectivă, a ţinut să dea sărbătorii solemnitatea
unui discurs ştiinţific, cu adevărat istoric.
Obiectivul central al comunicării lui Avram Sădean a fost de a
sublinia „însemnătatea Preparandiei din Arad şi a dascălilor ei în lupta
intenzivă, ce se dădu pe faţă pentru dezrobirea altarelor străbune şi (a)
sufletului românesc” (p. 25). Prezentarea istoriei primilor ani de existenţă a
şcolii prin profesorii ei se înscrie în linia inaugurată de Iuliu Vuia prin ale
sale lucrări „Fragment din istoria pedagogicului ortodox-român arădean”
şi „Istoria Şcoalelor bănăţene în secolul al XVIII-lea”, dar şi de Iosif
Vulcan şi toţi predecesorii săi, Aron Pumnul şi Ion Heliade Rădulescu care
au surprins istoria acestei şcoli raportate la viaţa şi activitatea întâiului ei
director şi catehet Ţichindeal. Să nu uităm, că tocmai în acelaşi an a redactat
şi colegul său mai vârstnic, experimentatul şi pedagogul savant Petru Pipoş,
manuscrisul în conţinutul căruia trata şi el Preparandia din Arad prin primii
ei profesori întemeietori. Comparând informaţiile vehiculate de cei doi
autori am constatat că, pe alocuri există inerente similitudini în prezentarea
biografiei marilor dascăli. Există însă şi deosebiri substanţiale îndeosebi, în
ceea ce priveşte portretul lui Dimitrie Ţichindeal din punct de vedere al
plusului de informaţii istorice puse în circulaţie. Medalioanele dedicate celor
4 profesori ai şcolii redau însăşi istoria şcolii aşa cum trebuie descrisă ea de
documentele depistate în arhivele vieneze şi budapestane. Portretele
profesorilor preparandiali prezentate în această lucrare surprind virtuţiile lor
moral-sufleteşti şi profesionale. Astfel, pe Ţichindeal îl defineşte prin
„caracterului lui intransigent, de aprig luptător şi îndrumător al vieţii
sufleteşti şi culturii noastre naţionale”, iar pe Ioan Mihuţ îl vedea ca pe un
„bărbat învăţat şi cu autoritate … sărac, însă această sărăcie era legată de
dăscălie şi apostolie”. Pe Iosif Iorgovici îl descrie ca pe „unul dintre cei mai
distinşi şi mai calificaţi tineri pe care putea să-i aibă neamul românesc pe
acele timpuri”. Prin expresia „harnicul dascăl şi deşteptător al românilor din
Pesta” l-a definit pe Constantin Diaconovici Loga.
Avram Sădean în această lucrare a pus pentru prima dată în circulaţie
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informaţia care afirma că Ţichindeal la 1812 s-a înălţat la treapta de senior
(director) la Preparandia din Arad apreciată ca fiind „cea mai înaltă şcoală
românească din aceste ţinuturi”. Deopotrivă, autorul acestui studiu este cel
dintâi istoriograf care aşează la anul naşterii lui Ţichindeal „impus” de Iuliu
Vuia semnul întrebării, 1775? ceea ce denotă că A. Sădean manifesta rezerve
sau chiar nedumeriri 80.
Tipăritura aflată sub unghiul nostru de analiză a vehiculat date
ilustrative pentru a proba ethosul specific Preparandiei din Arad şi ale cărui
valori s-au imprimat, în mod firesc, printr-o muncă de apostolat cultural şi
pedagogic în construcţia intelectuală şi profesională a preparanzilor-viitori
învăţători şi preoţi: „Acel duh românesc şi ortodox infiltrat în elevi, în
şcoală îşi avu şi afară de pereţii şcolii de (drept-n.n) îndrumători pe
profesorii acestei şcoli…” scria la 1912 Avram Sădean.
Nimeni până la el n-a specificat că autorul celebrei Petiţii majestatice
din 29 iunie 1807 ar fi fost Dimitrie Ţichindeal. Această paternitate au
bănuit-o autorităţile clericale sârbe, drept pentru care încă din acel an
Ţichindeal devenise ţinta uneltirilor şi persecuţiilor ierarhiei clericale sârbe
şi care vor creşte în intensitate după 1812.
Interesantă, pentru a releva geneza petiţionarismului arădean şi
implicarea profesorilor şcolii preparandiale în lupta pentru episcopat
românesc aşa cum erau văzute ele de mitropolitul sârb Stratimirovici este
redarea unui fragment din scrisoarea acestuia din 30 mai 1817 trimisă
autorităţilor imperiale din Viena şi pe care a descoperit-o Sădean în arhivele
din Viena. Iată ce se spunea în scrisoare: „Cea dintâi idee de a cere un Valah
de episcop la Arad, sigur nu vine de la clerul şi poporul valah, ci este
machinaţiunea secretă a lui Moise Nicoară, a dascălilor de la şcoala
Preparandă din Arad, Mihuţ, Iorgovici, Diaconovici, Ţichindeal şi a unor
protopopi văduvi” (p. 24).
Chiar dacă enumerarea numelor nu respectă întru totul adevărul căci
cel dintâi dintre toţi cinci a fost Ţichindeal, un adevăr de necontestat şi
mărturisit de însuşi ierarhul sârb de la Carloviţ a fost recunoaşterea rolului
Preparandiei, care prin dascălii ei a generat acea mişcare amplă şi curajoasă
care în 1829 aduce pe tronul episcopal al Aradului întâiul episcop român.
Sădean remarcă rolul împăratului Francisc I şi al episcopului Samuil
Vulcan în fondarea Preparandiei, în apărarea ei şi în înfiinţarea Institutului
Teologic din Arad în 1822. Finalul studiului îi prilejuieşte autorului său să
80

El însă nu şi-a explicat deloc această atitudine pe care o exprimă semnul întrebării în
spatele anului 1775, şi deci nu a avansat un alt an al naşterii seniorului Preparandiei.
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concluzioneze, apreciind munca profesorilor şcolii despre care spunea: „că
primii profesori ai Preaparandiei din Arad, prin munca şi apostolia lor, a
pus şcoala, încredinţată conducerii lor, în serviciul şi pentru realizarea
unui înalt ideal”; „ei nefiind simpli teoreticieni, căci munca lor nu s-a
mărginit numai la afacerile strâns legate de şcoală, ci au fost în acelaşi timp
şi luminătorii şi conducătorii unui neam în toate chestiile ce preocupau şi
frământau sufletul nostru pe acele vremuri” (p. 25).
Tot în preajma sărbătoririi centenarului Preparandiei, apreciem noi că
a apărut la Arad în tiparniţele Tipografiei „Diecezana” lucrarea învăţătorului
Petru Vancu 81„Şcoala română din veacurile trecute” 82.
Lucrarea a apărut sub egida Reuniunii Învăţătorilor români din
părţile Aradului. Întemeiată pe datele furnizate de colegii săi învăţători
percum şi pe cercetarea arhivelor arădene, lucrarea lui Petru Vancu
reconstituie peisajul şcolar românesc din veacul al XVIII lea, respectiv din
preajma datei întemeierii Preparandiei. Sursa citată pledează pentru procesul
de sârbizare a bisericii şi şcolilor româneşti din părţile Banatului şi ale celor
din dreapta Mureşului în egală măsură pe baza arhivelor consistoriului
arădean dar şi a studiului realizat asupra unor vechi cărţi de cult cu circulaţie
în zonă, precum Mineie, Penticostar, Kiriakodromion şi chiar a Pravilei din
1652. Învăţătorul Petru Vancu a descoperit existenţa între 1752-1793 a unor
„diligenţi” şi bine pregătiţi învăţători precum popa Grigorie (1792-Şimand),
Nicolae Paulescu (din Boroş-Şebeş), Ioan Popovici (1773 din Pâncota),
Ştefan Subony (1788 din Boroş-Şebeş), Procop Bolics şi Ioan Stoianovici
(1792 din Arad), Nicolae Popovici (1788 din Şiria), Dimitrie Iercovici (1786
din Arad), Onuţ Brad (1786 din Nădab), Nicolae Voştinar (Şiria, 1793). Unii
dintre învăţători erau şi legători de cărţi vechi, meşteşug practicat cu mult
har, ceea ce denotă că aceştia precum Nicolae Paulescu şi Ioan Popovici
„erau oameni deştepţi şi harnici”, stăpânind limbile latină, maghiară şi
germană. Despre alţi învăţători precum Maxim Iancovici din Arad (1791) şi
81

Petru Vancu a fost învăţător în comuna Măderat. Născut în satul Cuvin (jud. Arad) a
absolvit Preparandia în anul 1884. A fost un excelent învăţător şi animator cultural. A mai
scris Monografia comunei Măderat.
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Întrucât în nici unul din fondurile bibliotecii din Arad, Timişoara şi Oradea nu există, nici
un exemplar din această lucrare al cărui conţinut a fost transcris/copiat de prof. Ed. I.
Găvănescu –fără a menţiona anul şi locul de apariţie, noi avansăm ipoteza că ea ar fi putut fi
tipărită în anul 1912. Ne sprijinim supoziţia noastră pe faptul că preşedintele Reuniunii
Învăţătorilor români din Arad, înv. Iosif Moldovan menţiona în noiembrie 1911 faptul că
învăţătorul Petru Vancu „a primit asupra sa colosala sarcină de a aranja întreg materialul
documentar şi a-l amplifica din diferite arhive”, în vederea scrierii unei monografii.
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Petru Kirilovici din Sobotel şi Ioan Iovici din Buteni de 23 de ani învăţător
se precizează că ei s-au distins în apărarea demnităţi lor şi a şcoalelor pe
care le slujea în faţa unor abuzuri clericale.
Autorul Petru Vancu ţine să sublinieze, conclusiv vizavi de situaţia
românilor arădeni din punct de vedere şcolar în secolul luminilor
următoarele: „putem afirma iar după ce vom avea la dispoziţie şi mai multe
date autentice, putem susţine cu toată tăria că încă cu sute de ani mai înainte
am avut şcoli destul de tari, prin toate comunele mai mărişoare. Ba chiar şi
cele mici unde se aflau oameni cu tragere de inimă către inimă iar în centre
protopopeşti care erau de comun – oraşele, şcoalele erau considerate mai
superioare” 83.
Interesant şi complet, inedită în spaţiul istoriografic este informaţia
pe care o vehiculează autorul când vorbeşte de geneza Preparandiei. În acest
context el subliniază că Preparandia din Arad a fost un succes al unor
„stăruinţe îndelungate ale conducătorilor naţiunii române de pe atunci între
care, pe lângă cei cunoscuţi până acum ca luptători «se mai numără şi fostul
protopop al Şiriei: Iovu Diacescu Diacovici»84. Acest nume nu a fost pus în
circulaţie de niciunul dintre cercetătorii care şi-au axat investigaţiile lor pe
tema genezei Preparandiei din Arad 85, aşa încât informaţia precizată de Petru
Vancu este absolut inedită 86.
Lucrarea care a devenit reperul cel mai important în istoriografia
Preparandiei din Arad, concepută să apară, întru omagierea acestei şcoli, cu
prilejul centenarului ei din noiembrie 1912, a fost „Istoria şcoalei normale
(Preparandiei) şi a Institutului teologic ortodox-român din Arad”, autor
Teodor Botiş. Ea n-a putut să apară la momentul conceput iniţial 87 ci, a
apărut în anul 1922, cu prilejul sărbătoririi a 100 de ani de la înfiinţarea
Institutului teologic ortodox-român din Arad, institut înfiinţat la 1 noiembrie
1822. Tocmai, în cinstea acestui eveniment T. Botiş a adăugat la Istoria
şcoalei normale (Preparandiei) şi istoria Institutului teologic ortodox-român
83

Petru Vancu, op. cit., p.36.
Această informaţie referitoare la acest protopop al Şiriei din primul deceniu al secolului al
XIX lea, luptător pentru „şcoala de prgătire a viitorilor învăţători este absolut inedită.
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Autorul a indicat la subsolul paginii informaţia în cauză, sursa documentară. Profesorul
Ed. I. Găvănescu, însă, când a copiat broşura nu a transcris şi nota în cauză, care ne-ar fi
putut edifica pe deplin de unde a preluat Petru Vancu informaţia.
86
Oare câţi dintre luptătorii pentru înfiinţarea acestei şcoli arădene nu stau încă „ascunşi în
tăcere” în filele îngălbenite ale unor documente sau cărţi vechi din arhive sau biblioteci ?!
87
Vezi explicaţia dată de T. Botiş şi A. Sădean în introducerea lucrării lor Cei dintâi ani din
viaţa Preparandiei din Arad.
84
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din Arad.
Aşadar, în lucrarea mai sus citată sunt două monografii, ale celor
două şcoli care au conferit Aradului încă de la începuturile epocii moderne
statut de centru cultural românesc de mare prestigiu. Putem afirma, fără a
greşi, că Aradul a deţinut un loc cum numai Blajul cu vestitele sale şcoli l-a
mai avut în Transilvania acelor vremi (anii 1812-1822), întrucât în cuprinsul
lui funcţionau înaltele şcoli româneşti de formare a intelectualităţii laice şi
ecleziastice, învăţători şi preoţi. Ca structură tematică, ambele monografii
sunt aproape similare. Volumul bine structurat tematic se încheie cu indice
de materii, indice de nume şi addenda et corrigenda.
Monografia lui Teodor Botiş abordează istoria şcolilor în mod
tradiţional, în spiritul unei istorii „interioare”, îndeosebi şi mai puţin
„exterioare”, aşa cum remarca, cu temei încă din 1999 Remus Câmpeanu în
cartea sa fundamentală dedicată intelectualităţii româneşti din Transilvania
secolului al XVIII-lea.
Chiar dacă volumul semnat de Teodor Botiş a valorificat în bună
măsură, chiar şi sub raport al structurii tematice lucrarea semnată cu colegul
său Avram Sădean, Cei dintâi ani din viaţa Preparandiei, trebuie, totuşi, săi recunoaştem autorului ei travaliul mai mult decât lăudabil de explorare a
arhivelor locale şi de elaborare în spiritul celor mai riguroase criterii
ştiinţifice a acestei lucrări, care precum o aprecia, la rându-i un alt avizat,
pasionat şi laborios cercetător al istoriei şcolii, Vasile Popeangă, rămâne cea
mai documentată şi reprezentativă realizare ştiinţifică în domeniu. Studiul
atent al volumului conduce la concluzia că el este rodul doar al valorificării
informaţiei documentare locale şi aproape deloc a celei depistată de A.
Sădean în arhivele externe, imperiale austro-ungare. Nu cunoaştem perioada
când T. Botiş a desăvârşit volumul. Oricum, între 1908-1920, beneficiind şi
de arhiva Preparandiei de până la 1876 şi a Institutului Pedagogic Teologic
de după 1876-1922, autorul a folosit plenar tezaurul arhivistic deţinut de
şcoală, aşa încât, în condiţiile în care acesta, astăzi, din nefericire, nu se mai
păstrează, aproape deloc, cartea monumentală a lui Botiş s-a impus şi
rămâne pentru viitor ca un veritabil izvor documentar pentru orice cercetător
dornic să reconstituie trecutul acestei şcoli. De aceea, consultarea Istoriei
Şcoalei Normale (Preparandiei) a lui Teodor Botiş se impune obligatoriu
întrucât informaţia istorică primară valorificată ştiinţific poate fi consultată
doar în paginile acestui volum. Cine vrea să afle istoria acestei şcoli
respectiv a momentelor mari care i-au brăzdat trecutul ca şi a dascălilor săi
care i-au luminat existenţa, lucrarea lui Teodor Botiş reprezintă izvorul
principal şi de neocolit pentru un asemenea demers cognitiv.
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Dincolo de aceste constatări care mărturisesc meritele cărţii, nu
putem să nu evidenţiem în acelaşi registru al aprecierilor faptul că Teodor
Botiş a realizat într-o manieră plină de gratitudine şi onestitate ştiinţifică un
binevenit dicţionar al celor mai reprezentativi dascăli ai şcolii în răstimpul
celor 110 ani de existenţă (1812-1922). Sunt realizate şi prezentate în ordine
alfabetică un număr de 50 de medalioane-portret ale celor mai reprezentative
conştiinţe cultural-pedagogice ale şcolii precum: Dimitrie Ţichindeal, C. D.
Loga, Ioan Mihuţ, Iosif Iorgovici, Dimitrie Constantini, Alexandru Gavra,
Constantin Ioanovici, Demetriu Ionescu, Atanasie Şandor, Lazăr Petrovici,
Petru Pipoş, Teodor Ceontea, Avram Sădean, Sabin Evuţian, Dimitrie
Horvat, Roman Ciorogariu, Augustin Hamsea, Vincenţiu Babeş, Sever
Secula, Athanasie Tuducescu, Ion Vidu, Teodor Mariş, Traian Mager, Adam
Dragoş ş.a.. Unele portrete sunt reale reuşite, rod al unei documentări
minuţioase, aşa încât, până la anul 1922 multe dintre ele au întrunit
atributele unor reale articole în miniatură, menite să surprindă locul şi rolul
lor în istoria şcolii, respectiv în galeria bogată şi prestigioasă de încercaţi şi
totuşi destoinici profesori preparandiali care s-au jertfit pentru luminarea şi
dezrobirea prin şcoală şi cultură a neamului românesc din Transilvania. Un
alt merit al monografiei este dat de faptul că Teodor Botiş la sfârşitul lucrării
a ataşat tabele nominale cu toţi absolvenţii Preparandiei de la 1812-1922 şi
ai Institutului teologic de la 1822-1922. În lipsa cataloagelor, aceste tabele
devin sursa documentară în baza cărora se poate urmării dinamica populaţiei
şcolare pe comune şi comitate la nivelul celor două şcoli.
Monumentalul volum, Istoria şcoalei normale (Preparandiei) şi a
Institutului teologic ortodox-român din Arad scris cu multă acribie ştiinţifică
şi pasiune reprezintă, fără îndoială, momentul de apogeu în evoluţia
scrisului istoric referitor la trecutul Preparandiei, însumând într-o manieră
admirabilă toate strădaniile înaintaşilor săi care au încercat, pe măsura
priceperii şi contextului istoric, să desţelenească noi pagini şi momente de
glorie din lupta şcolii pedagogice din Arad.
4. Concluzii
Analiza reperelor bibliografice referitoare
În demersul nostru asupra istoriografiei Preparandiei din Arad am
repertoriat principalele producţii editoriale apărute sub formă de volume,
broşuri şi studii substanţiale. Criteriul, funcţie de care am prezentat
produsele istoriografice, este cel cronologic. Am urmărit, astfel, a surprinde,
atât continuitatea în materie cognitiv-informativă a discursului ştiinţific cât,
mai ales, discontinuitatea conferită de ineditul informaţiilor vehiculate,
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aspect ce a conferit şi le conferă multor producţii istoriografice personalitate
şi o netăgăduită semnificaţie.
Se disting, în acest sens, lucrările semnate de Iuliu Vuia, Petru Pipoş,
Teodor Botiş şi Avram Sădean.
Nu putem să nu amintim în finalul acestui excurs în spaţiul
istoriografiei Preparandiei din Arad că presa arădeană precum şi cea din
Transilvania se constituie într-o prţioasă sursă de informare cu privire la
istoria acestei şcoli. Ziarele şi revistele arădene: Minte şi inimă, Lumina,
Biserica şi Şcoala, Tribuna poporului, Tribuna, Românul, Tribuna Nouă,
Reuniunea învăţătorilor români din Arad, Şcoala primară, Gazeta
învăţătorilor, Hotarul, Şcoala Vremii, Aradul, Ecoul, Ştirea alături de
Familia, Gazeta Transilvaniei, Telegraful Român, Luceafărul, Vestul,
Luminătorul, Albina, Foaia Diecezana şi îndeosebi presa academică din
Cluj-Napoca şi Sibiu 88 au vehiculat în paginile lor date revelatorii asupra
profilului naţional al acestei instituţii, respectiv asupra activismului cultural
reflectat de tabloul preocupărilor unui impresionant nmăr de profesori şi
foşti absolvenţi ai şcolii, ce s-au afirmat ca veritabile energii creatoare şi
promovatoare ale culturii naţionale şi conştiinţei unităţii de destin istoric
românesc.
Istoriografia Preparandiei din Arad a izbutit de-a lungul a aproape
100 de ani să reconstituie portretul acestei instituţii şcolare care prin lucrarea
plină de jertfă şi devoţiune desfăşurată de directorii, profesorii şi foştii ei
absolvenţi-învăţători şi preoţi- s-a impus ca un veritabil model instituţional
şcolar apreciat de marii cărturari şi pedagogi ca „un altar naţional”.
Dacă istoriografia Preparandiei din secolul al XIX-lea s-a exprimat
prin lucrări de dimensiunile unor precuvântări sau articole, încălcând, cu
excepţia lui Iosif Vulcan (1893), rigorile ştiinţifice impuse de ştiinţa istoriei,
lucrările ce compun istoriografia şcolii din secolul al XX-lea şi începutul
secolului XXI sunt într-un acord deplin cu ţinuta unor veritabile lucrări de
istorie, fie ele de sine stătătoare, sau broşuri ori studii mai aprofundate pe o
anume temă sau segment temporal. Studierea istoriografiei Preparandiei din
Arad îngăduie şi constatarea unui vădit progres de la istoriografia secolului
al XIX-lea la cea din secolul al XX-lea. Progresul se constată, îndeosebi, la
nivelul metodologiei folosite, de la cea preponderent narativ-descriptivă, cu
puternice reflexe ale spiritului romantic, la cea pozitivistă, dominată de
88

Convinşi că n-am epuizat toate reperele istorice referitoare la Preparandie şi care ni le
oferă presa română n-ar fi lipsit de interes, în viitor o cercetare mai asiduă care să aducă în
istoriografie un volum cu tema Preparandia din Arad în presa românească a vremii.
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spiritul critic explicativ, în care forţa de persuasiune a discursului istoric se
întemeiază pe valoarea documentului autentic, de arhivă explorat în
instituţiile specializate din ţară sau din străinătate.
Lucrările lui Iosif Vulcan, Avram Sădean şi Teodor Botiş ce tratează
direct istoria Preparandiei sau viaţa seniorului ei Dimitrie Ţichindeal şi a lui
Moise Nicoară sunt opere de vădită erudiţie istorică, care au reuşit să se
impună ca un capitol distinct în istoriografia arădeană, şi mai larg pe plan
naţional, în cadrul istoriografiei instituţional-şcolare.
Istoriografia Preparandiei din Arad, a izbutit să aducă în conştiinţa
istorică a oamenilor de ştiinţă avizaţi dar şi în conştiinţa publică portretul
unei instituţii şcolare care şi-a împletit eroic destinul ei cu lupta pentru
dezrobirea şi întregirea neamului, obiective fundamentale înscrise în
veritabilul proiect naţional, cu adevărat modern lansat de Dimitrie
Ţichindeal, Moise Nicoară şi generaţia lor şi cunoscut sub termenul de
„lucrul românesc” sau doctrina daco-românismului.
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ASTRA, societatea civilă românească din Transilvania şi
statul dualist
Ioan Bolovan
Universitatea Babeş-Bolyai - Cluj-Napoca
Aşa după cum se ştie, în toamna anului 1861 a fost întemeiată la
Sibiu Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura
Poporului Român (ASTRA), care a reprezentat până la Primul Război
Mondial cea mai importantă societate cultural-ştiinţifică şi culturalizatoare a
românilor din Transilvania. Împlinirea a 150 de ani de la acest important
eveniment trebuia marcată nu numai social, prin organizarea de serbări şi
adunări festive, ci şi ştiinţific, prin publicaţii şi conferinţe în cadrul cărora să
se reevalueze contribuţia acestei instituţii la dezvoltarea poporului român
din teritoriile ce au făcut parte din Imperiul Habsburgic şi, după 1867, din
Imperiul Austro-Ungar. Înfiinţarea ASTREI nu a fost un caz singular,
dezvoltarea relativ unitară a teritoriilor locuite de românii din imperiul
dunărean al Habsburgilor în secolul al XIX-lea favorizând existenţa unor
structuri şi instituţii similare, acest aparent sincronism fiind lesne sesizabil
şi în procesul apariţiei altor societăţi culturale regionale în Transilvania şi
Bucovina: Asociaţia pentru cultura poporului român din Maramureş (1861),
Societatea pentru literatura şi cultura română din Bucovina (1862),
Asociaţia naţională arădeană pentru cultura poporului român (1863) ş.a.
Aceste instituţii culturale au avut o contribuţie deloc neglijabilă în amplul
proces de renaştere naţională a românilor în cea de-a doua jumătate a
secolului al XIX-lea şi la începutul secolului XX.
Desigur, aceste instituţii culturale regionale erau doar o parte din
ceea ce specialiştii au denumit „societatea civilă românească” din
Transilvania şi Bucovina în epoca modernă. După 1989, una dintre noţiunile
care a făcut carieră în ştiinţele politice din România a fost, fără îndoială, cel
de societate civilă. Mass media a contribuit din plin la o atare evoluţie
spectaculoasă. Construirea după ieşirea din regimul de dictatură a unei reţea
de instituţii plasate în afara statului, ce s-a multiplicat cu o repeziciune
debordantă, a fost, probabil, o explicaţie a vehiculării intense a acestei
noţiuni. Societatea civilă ar putea fi definită foarte simplu drept ansamblul
asociaţiilor intermediare care nu sunt nici statul şi nici familia extinsă; prin
urmare, societatea civilă include asociaţii voluntare, firme şi alte organe
corporative. Termenul a fost utilizat cu diferite semnificaţii de către mai
mulţi autori, începând din secolul al XVII-lea, dar principala sa utilizare
curentă provine de la Hegel. Astfel, societatea civilă este reprezentată de
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instituţiile şi organizaţiile sociale şi civice care constituie temelia unei
democraţii funcţionale. Actualmente, într-o formulare des uzitată,
„Societatea civilă este o noţiune care descrie forme asociative de tip apolitic
şi care nu sunt părţi ale unei instituţii fundamentale a statului sau ale
sectorului de afaceri. Astfel, organizaţiile neguvernamentale - asociaţii sau
fundaţii, sindicatele, uniunile patronale sunt actori ai societăţii civile, care
intervin pe lângă factorii de decizie, pe lângă instituţiile statului de drept
pentru a le influenţa, în sensul apărării drepturilor şi intereselor grupurilor
de cetăţeni pe care îi reprezintă" 1.
În limbajul comun, prin „societate civilă" mulţi oameni înţeleg
organizaţiile nonguvernamentale. Şcoala londoneză de economie, Centrul
pentru Societatea Civilă, utilizează ca definiţie de lucru o exprimare pentru
care optăm şi noi: “Societatea civilă se referă la un set de instituţii,
organizaţii şi conduite situate între stat, afaceri şi familie. Aceasta include
organizaţii non-profit, organizaţii filantropice, mişcări sociale şi politice,
alte forme de participare socială şi civică". Exemple de instituţii ale
societăţii civile: organizaţii nonguvernamentale (ong-uri); organizaţii
comunitare; asociaţii profesionale; organizaţii politice; cluburi civice;
sindicate; organizaţii filantropice; cluburi sociale şi sportive; instituţii
culturale; organizaţii religioase; mişcări ecologiste; media etc. Astfel,
societatea modernă s-ar structura prin trei componente: componenta
economică, componenta politică (instituţiile fundamentale ale statului) şi
componenta societăţii civile, sectorul non-profit, care legitimează sau
amendează celelalte două componente. Prin urmare, societatea civilă descrie
un întreg sistem de structuri, care permit cetăţenilor noi roluri şi relaţii
sociale, prin diferite modalităţi de participare la viaţa publică. Dincolo de
aspectul instituţional, societatea civilă este formată din cetăţeni, care,
asociaţi sub diferite forme, participă la viaţa publică, influenţează politicile,
apără şi promovează interesele populaţiei. Sergiu Tămaş, cercetător conscrat
al instituţiilor politice, afirma că “formarea societăţii civile este rezultatul
unei mişcări spontane şi creatoare a cetăţenilor care instituie în mod benevol
diverse forme de asociere politică, economică, culturală. În cadrul societăţii
civile, cetăţenii intră într-o ţesătură de raporturi sociale, participând benevol
la activitatea unei multiplicităţi de asociaţii, organizaţii, cluburi, în vederea
promovării unei diversităţi de obiective şi interese. Organizaţiile societăţii

1

Pentru detalii suplimentare despre problematică se pot consulta cu folos următoarele siteuri: www.fdsc.ro; http://www.fndc.ro/comunitate/societatea_civila.html;
http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_society.
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civile sunt autonome în raport cu statul, reprezentând o multitudine de
centre de putere, un sistem al puterilor non-statale" 2.
Sintagma enunţată în titlul materialului nostru, „societate civilă
românească”, pentru perioada anterioară unirii Transilvaniei cu România, a
fost lansată în istoriografia românescă relativ recent, de către Liviu Maior,
unul dintre cei mai avizaţi specialişti ai istoriei Transilvaniei, care a adus în
discuţie subiectul în legătură cu fenomenul loialităţii în istoria modernă a
românilor transilvăneni, cu procesul anevoios al construirii identităţii
naţionale. În timpul dualismului, ca urmare a statutului pe care l-au avut
românii din Transilvania, au fost create sute de instituţii profesionale şi
culturale regionale şi locale (asociaţii şi societăţi culturale, reuniuni de
femei, reuniuni învăţătoreşti, societăţi de lectură ale elevilor şi studenţilor,
coruri, asociaţii economice etc.), care au contribuit la întărirea conştiinţei
naţionale româneşti. Practic, această efervescenţă asociaţionistă pusă în
slujba consolidării şi afirmării naţiunii române reprezintă, aşa cum s-a
afirmat cu multă pertinenţă, o adevărată „societate civilă românească”,
adaptată la condiţiile politice, culturale şi economice specifice epocii 3.
Societatea civilă românească din Transilvania a avut, spre deosebire de
accepţiunea curentă, o specificitate rezultată în urma condiţiilor în care au
trăit românii din provincie între 1867-1918. Aceasta nu diminuează însă cu
nimic valoarea şi importanţa ei pentru corpul naţional românesc din
provincie, aportul societăţii civile româneşti la procesele modernizatoare
care s-au derulat în Transilvania în deceniile premergătoare Primului Război
Mondial fiind unul vizibil şi de necontestat. Modelul era unul larg răspândit
în dubla monarhie, unde unele popoare începuseră mai devreme procesul
asociaţionist, de construire a societăţii civile, cehii fiind cei mai avansaţi în
acest sens 4.
Prin încheierea dualismului austro-ungar, Transilvania a pierdut
orice urmă de autonomie, fiind integrată politic şi administrativ în Ungaria.
2

Sergiu Tămaş, Dicţionar politic. Instituţiile democraţiei şi cultura civică, Bucureşti, 1993,
p. 258.
3
Liviu Maior Habsburgi şi români. De la loialitatea dinastică la identitate naţională,
Bucureşti, 2006, p. 8. A se vedea mai pe larg la Liviu Maior, „Asociaţionismul transilvan şi
modernizarea societăţii româneşti (sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al
XX-lea)", în vol. Schimbare şi devenire în istoria României, coord. Ioan Bolovan şi Sorina
Paula Bolovan, Cluj-Napoca, 2008, pp. 89-102; Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan,
“Societatea civilă românească din Arad în timpul dualismului”, în vol. Biserică, societate,
identitate. In honorem Nicolae Bocşan, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,
2007, p. 401-408.
4
Jan Havranek, „The Development of Czech Nationalism”, în AustrianHistory Yearbook,
vol. III, part 2, 1967, p. 239.
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Întreaga legislaţie votată de parlamentul ungar după 1867 a urmărit, explicit
sau nu, realizarea unui stat naţional maghiar omogen. Prin asimilarea
naţionalităţilor şi o politică demografică adecvată intereselor guvernelor de
la Budapesta, s-a reuşit creşterea ponderii maghiarilor în stat, de la 41,2% în
anul 1880, la 48,1% în 1910 5. Reacţia românilor faţă de dualism nu a
întârziat să se materializeze, mai întâi în formula consacrată în timpul
Revoluţiei de la 1848, cea a adunărilor naţionale reprezentative. Astfel, la
3/15 mai 1868, tot la Blaj, mai multe mii de români au aniversat 20 de ani
de la Marea Adunare Naţională din 3/15-5/17 mai 1848, prilej cu care s-a
adoptat şi un document politic intitulat Pronunciament.
Pentru românii din Ungaria, dualismul a grăbit procesul de
constituire a partidelor politice, din nevoia firească de organizare şi
îndrumare a rezistenţei naţionale 6. La începutul anului 1869 s-a desfăşurat la
Timişoara Conferinţa Naţională a românilor din Banat, unde Alexandru
Mocioni a susţinut o organizare politică modernă de tip partidist, punânduse bazele Partidului Naţional al Românilor din Banat şi Ungaria. Se avansa
ca tactică solidaritatea politică cu celelalte naţionalităţi din Ungaria şi cu
românii ardeleni, programul politic elaborat acceptând dualismul, dar
combătându-l de pe baze democratice şi liberale. În primăvara anului 1869,
din iniţiativa lui Ioan Raţiu, Ilie Măcelariu şi Visarion Roman, a fost
convocată la Miercurea, lângă Sibiu, Conferinţa Naţională a românilor
ardeleni, fiind puse bazele Partidului Naţional al Românilor din
Transilvania, în frunte cu I. Măcelariu. Programul adoptat se baza pe
principiile programului revoluţionar de la Blaj din 1848 şi preconiza
autonomia Transilvaniei, egalitatea în drepturi a naţionalităţilor,
democratizarea vieţii politice şi a instituţiilor administrative, juridice etc. Ca
tactică de luptă a fost propus pasivismul 7.
Dacă atitudinile diferite ale elitei româneşti din Transilvania faţă de
participarea la viaţa politică a Ungariei dualiste au generat decenii la rând
dezbinare, acţiunile elitei în cadrul instituţiilor societăţii civile au coagulat
naţiunea, participarea liderilor vieţii publice româneşti la conducerea
ASTREI, a celorlalte asociaţii culturale, sociale şi economice fiind de natură
să contribuie la consolidarea coeziunii naţionale. Astfel, dincolo de
exprimările în plan politic (Memorialul, Memorandul, lupta parlamentară
5

Laszlo Katus, „Multinational Hungary in the Light of Statistics“, în vol. Ethnicity and
Society in Hungary, ed. by Ferenc Glatz, Budapest, 1990, p. 129, Tabelul nr. 5.
6
Liviu Maior, Memorandul. Filosofia politico-istorică a petiţionalismului românesc, ClujNapoca, 1992, p. 72.
7
Dumitru Suciu, Mişcarea antidualistă a românilor din Austro-Ungaria şi Ilie Măcelariu,
1867-1891, Bucureşti, 2002, p. 194.
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etc.), rezistenţa românilor împotriva dualismului s-a manifestat mai ales prin
intermediul instituţiilor culturale. Nimeni nu se mai îndoieşte astăzi că
mişcările de emancipare naţională din secolul al XIX-lea cantonate în
spaţiul Europei Centrale şi de Sud-Est, au încorporat în strategia lor cultura,
ca un element decisiv al procesului de solidarizare naţională. Componenta
culturală, reprezentată printre altele şi de asociaţiile regionale înfiinţate
înainte de semnarea Ausgleich-ului din 1867 (ASTRA, Asociaţia naţională
arădeană pentru cultura poporului român etc.) a avut o contribuţie
importantă în procesul de afirmare a identităţii naţionale şi, indirect, chiar în
sfera militantismului politic. Datorită caracterului lor regional, ele au
dinamizat activitatea culturală pe o arie geografică largă coagulând elita
intelectuală răspândită în mai multe centre urbane; dar, în acelaşi timp, au şi
favorizat accesul comunităţilor săteşti la actul de cultură 8. ASTRA şi-a creat
după 1869 despărţăminte în aproape toată Transilvania. Crearea acestora a
favorizat şi a amplificat dialogul cultură-societate, aducând pe scena vieţii
publice comunitatea sătească, chiar dacă aceasta s-a realizat uneori prin
intermediul elitei locale (învăţători, preoţi, notari). ASTRA i-a adus pe
români pe terenul vieţii publice, implicându-i în viaţa comunităţii naţionale,
care, ea însăşi, a ieşit din situaţia de marginalizare a istoriei, în care fusese
împinsă de secole 9. Alegerea periodică a conducerilor despărţămintelor
locale a implicat exercitarea dreptului de vot de către mii şi mii de români
care nu participau în mod curent la alegerile politice datorită votului
censitar. Pentru aceştia, exerciţiul democratic reprezentat de alegerea unor
organe de conducere la nivelul central dar şi local al ASTREI a constituit o
experienţă valoroasă şi care a pregătit şi validat maturitatea politică a
naţiunii române din Transilvania în toamna anului 1918, când au fost alese
în mod democratic consiliile naţionale comitatense şi locale, precum şi
delegaţii de la Alba Iulia.
Întrunirile periodice ale comitetului de conducere de la Sibiu,
adunările generale anuale care se ţineau în diverse oraşe au constituit tot
atâtea ocazii de întrunire şi pentru liderii politici, pentru discutarea strategiei
politico-culturale. Adunările generale prilejuiau şi dezbaterea, într-un cadru
mai restrâns, evident, a principalelor probleme ale mişcării politice
româneşti. Astfel, fruntaşii ASTREI au fost iniţiatorii şi organizatorii
conferinţelor naţionale din Banat şi Ardeal din 1869, care au condus la
formarea celor două partide. Participările la adunările generale anuale, la
8

Ioan Bolovan, Asociaţia naţională arădeană pentru cultura poporului român, 1863-1918.
Contribuţii monografice, ediţia a II-a, Cluj-Napoca, 2011, p. 153.
9
Vasile Curticăpeanu, Caracterul european şi modernizator al concepţiei şi activităţii
ASTREI ..., p. 85 sqq.
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şedinţele comitetelor de conducere, erau tot atâtea prilejuri de manifestare a
solidarităţii naţionale, asigurându-se în primul rând o unitate în strategia
cultural-naţională adoptată de asociaţiile regionale. Pe de altă parte, aceste
prezenţe active, la adunările generale, constituite din reprezentanţii tuturor
românilor transilvăneni, erau „un mare parlament al culturii româneşti, care
pregătea calea spre parlamentul politic” 10. Rolul politic al asociaţiilor
culturale regionale nu a fost diminuat de crearea partidelor politice naţionale
în anul 1869. Activităţile acestor partide nu se desfăşurau constant şi nu
implicau o participare numeroasă din partea publicului românesc (cu
excepţia campaniilor electorale sau a unor evenimente de excepţie, cum a
fost mai târziu Memorandul). În cadrul asociaţiilor regionale fruntaşii din
Transilvania se întruneau lunar cu ocazia şedinţelor direcţiunii, prilej cu care
se puteau informa asupra evoluţiei politice din Monarhie, asupra tuturor
problemelor de ordin politico-naţional ce priveau comunitatea românească.
Adunările generale anuale ale ASTREI, prin prezenţa masivă a membrilor,
dar şi a unui public numeros (variat ca şi compoziţie socială), au contribuit
la strângerea legăturilor între români, întreţinându-le entuziasmul marilor
idealuri naţionale 11.
Socializările cu ocazia acestor adunări generale, contactul periodic
între elite şi baza mişcării politico-cultural-naţionale au însemnat
acumularea unei solidarităţi specifică formelor instituţionale ale societăţii
civile moderne. Prin formula lansată de Slavici, „Soarele pentru români la
Bucureşti răsare”, s-a avut în vedere promovarea valorilor culturale general
româneşti, direcţionarea evoluţiei culturale şi politice a românilor
transilvăneni în acord cu realităţile din România. De altfel, modelul
sociologic global de organizare a societăţii din Vechiul Regat a constituit un
reper constant pentru liderii românilor transilvăneni. De altfel, nu lipsit de
importanţă este şi faptul că unirea din 1859 şi realizarea statului naţional
român, structurarea instituţiilor acestuia, precum şi construirea societăţii
civile în Vechiul Regat, au reprezentat un impuls pentru asociaţionismul
românilor din afara României 12.

10

Vasile Netea, Spre unitatea statală a poporului român. Legături politice şi culturale între
anii 1859-1918, Bucureşti, 1979, p. 74; Ioan Bolovan, Raporturile ASTREI cu Asociaţia
naţională arădană pentru cultura poporului român (1863-1918), în „Studia Universitatis
Babeş-Bolyai – Historia”, XXXII, 1987, fasc. 1, p. 36.
11
Mihai Sofronie, ASTRA – promotoare a solidarităţii româneşti, în „Transilvania”,
IV(LXXXI), 1975, nr. 5, p. 60; SJAAN, Fond ASTRA, Dosar 210/1907, f. 108 sq.
12
Nicolae Bocşan, „Transilvania şi unirea din 1859. Implicaţii culturale”, în Anuarul
Institutului de istorie şi arheologie din Cluj-Napoca, XXVII, 1985-1986, p. 487sqq.
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Fruntaşii politici români s-au orientat şi spre formarea unei clase de
mijloc, care să constituie suportul pentru lupta politică şi pentru susţinerea
instituţiilor şcolare şi culturale care nu beneficiau de niciun ajutor material
din partea statului maghiar. Băncile româneşti, formate începând cu
deceniul al optulea (Albina, Victoria, Someşana etc.) au sprijinit cu
precădere clasa de mijloc românească şi ţărănimea înstărită. Analizând
conţinutul şi caracterul asociaţiilor întemeiate de românii din Transilvania,
Ioan Slavici remarca în lucrarea Românii din Ardeal, publicată în 1910, că
„semnul distinctiv al tuturor acestor aşezăminte culturale este participarea
ţărănimii la ele. Adunarea, de orişice natură ar fi ea, nu e răuşită, dacă
elementul ţărănesc nu e îndeajuns reprezentat la ea, căci toate sunt pornite
din gândul de a strânge legăturile între deosebitele părţi ale poporului, şi în
Ardeal naţie va să zică ţăran, şi naţional e numai ceea ce e potrivit cu felul
de a fi al ţărănimii” 13.
ASTRA s-a remarcat prin iniţierea unor acţiuni cu caracter cultural şi
social în folosul întregii comunităţi naţionale. Prestigiul social al dascălilor
era unul deosebit, această categorie profesională susţinând constant pe toate
planurile modernizarea societăţii româneşti. Aşa cum s-a observat deja
recent, societatea civilă civilă românească din Transilvania, prin
numeroasele asociaţii, societăţi şi reuniuni a avut menirea de a genera şi
stimula nu numai procesul de secularizare a ideologiei naţionale, dar şi acela
de modernizare a corpului naţional, de disciplinare socială 14. Aici trebuie să
accentuăm rolul imens pe care l-a jucat ASTRA în susţinerea elevilor de la
şcolile de meserii, creşterea lor numerică fiind de natură să eficientizeze
implicarea acestora în slujba comunităţii în care activau. Se ştie că
dezvoltarea societăţii civile este asociată de regulă cu existenţa acelei clase
mijlocii (middle class) care îşi permite să se angajeze de pe o anumită
poziţie economică şi culturală în acţiuni specifice. Ori, spre sfârşitul
secolului al XIX-lea, această clasă mijlocie românească era destul de
vizibilă în Transilvania.
Toate asociaţiile şi instituţiile rezultate în urma apariţiei şi
dezvoltării societăţii civile româneşti în Transilvania au fost susţinute
exclusiv prin donaţii private şi prin cotizaţiile membrilor. Ele au fost forme
de asociere bazate pe criteriile etnic şi social-profesional, având la bază
voluntariatul şi dorinţa implicării în comunitate pentru progres material,
social, cultural şi nu în ultimul rând naţional. În concluzie, integrarea masivă
a tuturor categoriilor sociale româneşti din Transilvania în dialogul
13

Ioan Slavici, Românii de peste Carpaţi, ediţie de C. Mohanu, prefaţă de Dumitru Micu,
Bucureşti, 1993, p. 166sq.
14
Liviu Maior Habsburgi şi români..., p. 8
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societate-cultură-naţionalitate, realizat în primul rând prin intermediul
ASTREI şi al tuturor asociaţiilor ce au funcţionat în timpul dualismului,
reprezintă o dovadă de necontestat a dinamismului politico-naţional
manifest la nivelul tuturor structurilor socio-profesionale în rândul naţiunii
române din Transilvania în preajma izbucnirii primei conflagraţii mondiale.
În general, în deceniile premergătoare războiului, nu numai în Transilvania,
dar şi în teritoriile româneşti extracarpatice, la sfârşitul secolului al XIX-lea
au sporit categoriile sociale legate de ocupaţii industrial-comerciale, credit
etc., reducându-se corespunzător ponderea populaţiei active din domeniul
producţiei primare. Este un lucru comun faptul că în general în societatea
civilă s-au implicat exponenţi ai unor categorii socio-profesionale altele
decât ţărănimea. Un rol considerabil în procesul tranziţiei structurii
socio-profesionale a Transilvaniei de la un model cvasiagrar spre unul
agrar-industrial au avut, în deceniile anterioare Unirii, şcoala şi progresele
obţinute în alfabetizarea şi ridicarea nivelului de instrucţie al populaţiei.
Fără a intra în detaliile acestei probleme, arătăm doar că la 1869 ştiau citi şi
scrie în provincie un număr de 311.847 de locuitori, reprezentând 13%, în
timp ce la 1910 dispuneau de aceste facultăţi intelectuale 823.053 de
locuitori (28,3%) 15. Dublarea în decurs de patru decenii a populaţiei
instruite (bineînţeles, cu grade diferite de pregătire) a reprezentat cadrul care
a permis adoptarea şi înmulţirea profesiilor specifice economiei deschise,
capitaliste: funcţionari în justiţie, armată, administraţie, sistemul bancar,
comerţ, sănătate, intelectuali etc. şi implicit lărgirea bazei de recrutare
pentru cei angajaţi în diferite structuri organizaţionale ale societăţii civile. În
preajma izbucnirii războiului, cu toate discrepanţele ce mai existau în
provincie, Transilvania se afla în mod ireversibil pe drumul către o societate
modernă, cu o structură ocupaţională ce învedera progresele remarcabile
înregistrate în cele şase decenii trecute de la desfiinţarea relaţiilor feudale.
Ca atare, şi societatea civilă românească reflecta atare parcurs.
Societăţile culturale şi instituţiile profesionale amintite anterior se
originează în primul rând în evoluţia spre modern a societăţii româneşti din
Imperiul Austro-Ungar, în condiţiile existenţei dominaţiei străine care nu o
dată s-a dovedit a fi intolerantă faţă de manifestările în spirit naţional ale
românilor. Fără îndoială însă, dincolo de componenta naţională pe care au
exprimat-o, ele au reprezentat o veritabilă societate civilă românească, în
cadrul cărora au fost abordate şi avansate probleme extrem de acute privind
societatea vremii, modernizarea în general (emanciparea femeii şi
extinderea dreptului de vot asupra femeilor, votul universal, protecţia
15

Ioan Bolovan, Transilvania între Revoluţia de la 1848 şi Unirea din 1918. Contribuţii
demografice, Cluj-Napoca, 2000, p. 235

205

socială a lucrătorilor industriali, combaterea unor fenomene asociale precum
analfabetismul şi alcoolismul, susţinerea unor drepturi profesionale specifice
etc.). Ca un amănunt deloc lipsit de importanţă pentru problematica tratată
aici, faptul că în majoritatea acestor instituţii ale societăţii civile la nivelul
întregii Transilvanii avocaţii erau prezenţi în număr mare, a conferit
asociaţiilor nu numai un prestigiu social sporit, dar şi posibilitatea susţinerii
materiale a multor iniţiative 16.
Fireşte, ampla solidaritate general românească ce s-a manifestat cu
multă vigoare în toamna anului 1918 se datorează, în bună parte, şi
activităţilor lansate în cele mai bine de cinci decenii de existenţă de
asociaţiile profesionale şi instituţiile culturale, care au promovat cu
consecvenţă idealul unităţii naţionale. Aportul pe care societatea civilă
românească l-a avut în procesul renaşterii naţionale a românilor din
Transilvania în epoca modernă a fost recunoscut şi apreciat ca atare de
întreaga clasă politică românească. În apelul din 7/20 noiembrie 1918 de
convocare a Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia era prevăzută în mod
expres prezenţa ca delegaţi aleşi ai reprezentanţilor asociaţiilor culturale:
„La adunare vor lua parte...câte 2 exmişi ai societăţilor culturale
(Asociaţiune-ASTRA, Fondul de teatru, Asociaţiunea arădeană etc.”, ceea
ce semnifică recunoaşterea importanţei cultural-naţionale a acestei
instituţii 17. În memorabila zi de 1 Decembrie 1918, la Alba Iulia, au fost
prezenţi delegaţi din partea principalelor instituţii şi asociaţii care au
constituit societatea civilă românească din Transilvania. Astfel, ASTRA a
fost reprezentată de 2 delegaţi, Asociaţia naţională arădană a trimis 2
delegaţi, Societatea fondului pentru ajutorarea ziariştilor români din
Transilvania, Banat şi părţile locuite de români din Ungaria 2 delegaţi etc.
Fără să fi avut amploarea societăţii civile din alte părţi ale monarhiei austroungare, mişcarea asociaţionistă românească din Transilvania a reprezentat o
componentă deloc neglijabilă în procesul modernizării societăţii româneşti
din zonă şi în afirmarea identităţii naţionale.

16

Dan Demşa, „Avocaţii români arădeni în a doua jumătate a secolului al XIX-lea”, în vol.
Societate şi civilizaţie în Banatul istoric, volum îngrijit de Camil Petrescu, Timişoara, 2003,
p. 147sqq.
17
1918 la români. Documentele Unirii, vol. VIII, coord. Ştefan Pascu, Ion Popescu-Puţuri,
Bucureşti, 1989, p. 6.
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Separarea puterii judecătoreşti de administraţia comitatensă
arădeană (1871)
Emil Arbonie,
Ştefan Ioan Lucaciuc
Aradul, pământ românesc, locuit de populaţie autohtonă din vremuri
străvechi - realitate constatată de indiscutabilele izvoare ştiinţifice 1, a
cunoscut o evoluţie complexă, urmare a aşezării sale strategice, la
întretăierea căilor de comunicaţii dintre cele patru puncte cardinale ale
Europei, beneficiu care a determinat orientarea unei atenţii permanente a
intereselor străine asupra acestei regiuni.
Ţinut aflat sub stăpânirea voievozilor Glad (în Banat) şi Menumorut
(în Crişana), aşezat de-a lungul râului Mureş – transportatorul de sare din
Ardeal către câmpie -, în partea sudică şi nordică a acestuia, Aradul a intrat,
treptat, sub stăpânirea Coroanei ungare, începând cu anul 1028 2, după
înfrângerea ducelui românilor Ahtum de către Chanadinus, conducătorul
armatei feudale ungare 3. O nouă etapă istorică s-a deschis în calea evoluţiei
politico-sociale a arădenilor, fapt remarcabil subliniat de istoricii arădeni
contemporani 4.
Cele mai vechi documente care consemnează unele forme de
organizare a stăpânirii ungare asupra Aradului datează numai de la începutul
secolului al XII-lea 5.
1

Pentru detalii vezi Repertoriul arheologic al Mureşului inferior, judeţul Arad, Editura
Orizonturi Universitare, Timişoara, 1999.
2
La 27 martie 1979, în prezenţa şefului statului, Nicolae Ceauşescu, Muzeul din Arad a
sărbătorit împlinirea a „2000 de ani de la menţionarea în documentele istorice a existenţei
cetăţii Ziridava pe aceste meleaguri şi a 950 de ani de la atestarea documentară a
municipiului Arad” (Zakar Péter, Felicia Aneta Oarcea, Istoria „Muzeului Revoluţiei 18481849” din Arad („Az 1848 – 1849-es Forradalom Múzeumának ”Története Aradól),
Editura Trinom, Arad, 2011, p. 132.).
3
Eugen Glück, Unele informaţii provenite din cronicile medievale referitoare la zona
Aradului (sec. VIII-X), în „Ziridava”, nr. X/1976, pp. 73-89.
4
„...fiecare etapă istorică a marcat un apus şi o renaştere a unor secvenţe din istoria zonei
arădene”, ne destăinuie istoricul Felicia Aneta Oarcea în studiul Colecţia „Muzeului
Revoluţiei 1848-1849” în contemporaneitate, în volumul mai sus citat (p. 115), editat în
colaborare cu istoricii maghiari, în baza proiectului HURO 0901/237.
5
Andrei Caciora, Ioan Popovici, Fragment din Cartulariul Capitlului romano-catolic din
Arad (1137-1177), în: „Realităţi istorice din Vestul şi Sud-Vestul Transilvaniei. Studii şi
documente” (coord. Andrei Caciora), „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2006, pp. 1118. Capitlul era o instituţie feudală cu atribuţii notariale, unde se adevereau sau întocmeau
documente (*** Istoria drepului românesc, vol. I, (responsabil de volum Vladimir Hanga),
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Atestarea documentară destul de târzie a Aradului sub forma
începutului organizării politico-administrative ungare şi religioase romanocatolice, reflectă rezistenţa vechilor forme de organizare autohtonă –
cnezatele şi obştile săteşti, faţă de dominaţia feudală ungară timpurie. La
început, aceasta avea mai mult o formă „nominală, concretizată prin
stăpânirea unor aşezări întărite (cetăţi) şi impunerea unor dări în natură,
plătite de populaţia românească prin intermediul cnezilor (chinezilor)
locali” 6. Aceştia, beneficiind de reduceri fiscale, îşi păstrau vechiul drept de
jurisdicţie asupra locuitorilor satelor pe care le stăpâneau, în schimbul
îndeplinirii obligaţiilor fiscale şi militare faţă de puterea centrală.
Către sfârşitul secolului al XII-lea şi începutul secolului al XIII-lea,
regalitatea ungară a înlocuit vechea organizare administrativă autohtonă a
zonei arădene, cu modelul feudal vest-european, denumit comitat. Această
diviziune teritorial-administrativă a avut la bază vechile structuri autohtone
româneşti, respectiv satale din zona Văii şi a Câmpiei râului Mureş, fiind o
nouă formă de organizare a străvechii cetăţi din zona Aradului, având
menirea de a apăra şi consolida puterea regală ungară. Comitatele Timiş,
Caraş şi Arad au fost atestate documentar în anii 1172-1175, 1200 şi 1214 7.
În ceea ce priveşte comitatul Zarand, situat în partea nordică a comitatului
Arad, acesta s-a desprins de comitatul Bihor, în perioada 1203-1214,
constituindu-se într-o unitate teitorial-administrativă, cu caracter de sine
stătător 8.
În această fază a feudalismului timpuriu, comitatul reprezenta mai
mult „o unitate teritorială, cu caracter militar”, dar care avea, pe lângă
atribuţiile fiscale, şi atribuţii judecătoreşti, îndeplinite de un comite în
numele regelui (comes curialis), în calitate de reprezentant local al
acestuia 9, ajutat de „un locţiitor al acestuia, vicecomitele (vice comes) 10.
Comitele Aradului era ales de rege, iar ulterior de pricipele Transilvaniei, iar
vicecomitele, de nobilimea din comitat. În îndeplinirea atribuţiilor lor,
comitele şi vicecomitele erau ajutaţi de juzii nobililor, aleşi de nobilimea
Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 1980, pp. 180, 240 şi 495. În
continuare: IDR.).
6
Rodica Colta, Doru Sinaci, Ioan Traia, Căprioara. Monografie, Editura Mirador, Arad,
2011, p. 37.
7
O nouă analiză ştiinţifică a acestei perioade, la Sorin Bulboacă, Comitatul Arad în vremea
arpadienilor, în „Administraţie românească arădeană”, vol. IV, (coord. Doru Sinaci, Emil
Arbonie), „Vasile Goldiş” Univerity Press, Arad, 2012, p. „””XXXX
8
Idem, Comitatul Zarand în timpul Arpadienilor, în: Ibidem, vol. III (2011), p. 22.
9
*** Îndrumător în Arhivele Statului. Judeţul Arad, vol. I, Bucureşti, 1974, p. 13 (în
continuare: Îndrumător...).
10
IDR, p. 308.
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comitatului, care se întrunea în adunările ei proprii (congregaţio
comitatensis). În aplicarea actului de justiţie regal ungar, sunt păstrate
mijloacele de probă de tip barbar, care nu au fost specifice dreptului
românesc. Astfel, ordaliile sau „judecata lui Dumnezeu” (iudicum Dei),
aveau, ca o primă formă, procedura fierului roşu (ritus examini ferri
candentis), care consta în „ducerea cu mâna pe o anumită distanţă a unui fier
înroşit de către una din părţi sau reprezentantul ei” 11. Această procedură
specială nu era îndeplinită de Capitlul din Arad, ci numai la Capitlul din
Oradea. Din cele 389 de cazuri judecate în perioada 1208-1235, cu utilizarea
acestei proceduri speciale şi descrise în Registrul de la Oradea, unii
subiecţii ai cauzelor penale judecate acolo erau iobagi sau oameni liberi ai
Cetăţii Aradului, aşa după um rezultă din cercetările recente ale istoricilor
arădeni 12.
În mediul rural, o parte a cnezilor locali au fost asimilaţi nobililor
maghiari, în urma depunerii jurământului de recunoaştere şi supunere faţă
de Coroana ungară şi religia catolică. Cea mai mare parte însă, în urma
refuzului, au decăzut de la rangul de nobili feudali la cea de juzi,
conducători administrativi condiţionaţi ai satelor, dar care păstrau şi dreptul
de judecată a cauzelor minore, în care erau implicaţi locuitorii săteni, în
conformitate cu normele dreptului cutumiar, elaborat de autohtoni şi
aplicabil lor (ius Valachicum) 13.
Începând cu secolul al XIV-lea, instituţia comitatensă s-a extins prin
înmulţirea atribuţiilor funcţionale şi, în primul rând, prin acelea de impunere
şi percepţie a impozitelor faţă de puterea regală şi comitat, ambele aspecte
generând numeroase nemulţumiri în rândul populaţiei autohtone,
concretizate prin cauze supuse judecăţii. Pe de altă parte, prin donaţiile
regale, a crescut numărul românilor deposedaţi de proprietăţi şi de aservire a
acestora faţă de noii domni de pământ.
Înrăutăţirea situaţiei economico-sociale a românilor arădeni, care
formau majoritatea populaţiei locale, pe lângă emigrarea către ţinuturi în
care găseau condiţii mai bune de existenţă, dar mai ales în zonele
împădurite, a generat şi scăderea interesului acestora pentru apărarea
teritoriului, care nu le mai aparţinea, în faţa atacurilor puterilor străine.
Aflat la întretăierea intereselor Imperiilor habsburgic şi otoman,
Regatul Ungar a urmat un destin hotărât de către acestea, care a condus la
împărţirea sa teritorială. Începând cu anul 1541, comitatele din „Partium”
11

IDR, p. 421.
Sorin Bulboacă, op. cit., vol. IV, p. XXXX
13
Pentru detalii vezi IDR, pp. 172-189, 204-205.
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(Arad, Banat, Bihor, Solnocul Exterior, Solnocul de Mijloc, Crasna, Satu
Mare, Maramureş) şi câteva comitate din Ungaria de Sus, au trecut, alături
de cele şapte comitate din fostul voievodat, scaunele săseşti şi secuieşti,
precum şi districtele Braşov, Făgăraş şi Bistriţa, în
compunerea
Principatului autonom al Transilvaniei, aflat sub suzeranitate otomană.
În perioada 1552-1695, teritoriul Aradului a fost supus dominaţiei
otomane, parţial şi principilor ardeleni. Din punct de vedere teritorialadministrativ, în timpul ocupaţiei otomane, în fostele comitate Arad şi
Zarand au fost organizate administraţii militare, sub forma sangeacurilor de
la Arad, Lipova şi Ineu 14. Dacă în cetăţi, dreptul de judecată aparţinea
comandantului militar sau cadiului otoman, în mediul rural s-a păstrat
juristicţia autohtonă, exercitată prin juzii satelor.
În ceea ce priveşte numărul populaţiei arădene din cele trei
sangeacuri, aproximativ în anul 1574, existau 3100 porţi, fiecare cu câte 3-4
familii, totalizând circa 60 000 persoane 15.
Înfrângerea Porţii otomane la asediul asupra Vienei, în anul 1683, a
deschis calea extinderii puterii habsburgice spre partea Sud-Estică a
Europei. Cetatea Aradului a fost cucerită de sub dominaţia stăpânirii
otomane în anul 1685, cetăţile Şoimoş şi Lipova în anul 1688, iar cetăţile
Ineu, Şiria şi Dezna în anul 1691.
Datorită noilor realităţi existente, nu s-a mai refăcut vechea structură
administrativă a comitatului Arad. Situat la graniţa dintre Imperiile otoman
şi habsburgic, regiunea Aradului a devenit, de-a lungul râului Mureş, zonă
de graniţă (confiniu militar) şi teatru de operaţiuni militare. În baza
Tratatului de pace de la Karlowitz, din 26 ianuarie 1699, partea de la nord
de râul Mureş a trecut sub administraţie habsburgică, exercitată de un
administrator imperial (erarial), care deţinea „atât puterea jurisdicţională,
cât şi cea administrativă”, iar partea de la sud de râul Mureş a fost alipită
Banatului Timişan, rămas sub stăpânire otomană, până la Pacea de la
Passarovitz, din 21 iulie 1718 16.
În perioada dominaţiei habsburgice, prin Diploma Lopoldină din
1691, care a constituit noua Constituţie a Transilvaniei, a fost menţinută
organizarea judecătorească din perioada regalităţii ungare, cuprinsă în
codurile şi colecţiile de legi, cele mai importante fiind cuprinse în Corpus
Iuris Hungarici (decretele regale), Tripartitum-ul lui Werböczi (normele de
drept civil, penal şi proceduri, apărut în anul 1517, după răscoala lui Doja),
14

Îndrumător..., p. 13.
Arad, Monografie, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1979, p. 50.
16
Îndrumător..., p. 14.
15
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sintezele hotărârilor dietale transilvănene, cuprinse în Approbatae
Constitutiones (1653) 17 şi Compilatae Constitutiones (1669), precum şi
diferitele statute ale scaunelor săseşti şi secuieşti.
Astfel, la acea dată, organizarea judecătorească cuprindea
următoarele instanţe inferioare: scaunul de judecată din sat (forum
pedaneum), compus din judele sătesc şi juraţi, care judecau în cauzele
minore dintre săteni; scaunul stăpânului de moşie (form dominale), care
judeca cauzele iobagilor şi jelerilor de pe moşia respectivă; scaunul
judecătoresc de plasă (sedia partialis), prezidat de pretor; scaunul orăşenesc,
compus din jude şi juraţi şi scaunul cetăţii, instanţă cu caracter militar,
compusă din căpitanul cetăţii şi asesori. Ca instanţe intermediare cu caracter
general, cele mai importante erau scaunele comitatelor (sedes nobilitares)
care formanu instanţa ultimă pentru ţăranii iobagi reclamanţi, oamenii liberi
avînd dreptul de apel la tablă. Ca instanţe cu caracter şi competenţă speciale,
se menţin, şi în această perioadă, forurile ecleziastice, în sistemul cărora
apar acum, pe lângă instanţele organizate de biserica romano-catolică şi
instanţele religiilor recepte (luterană, calvină, unitariană) şi instanţele
tolarate, cum au fost scaunele protopopşti sau scaunele vlădiceşti, ale
Bisericii Ortodoxe Române 18.
Cu timpul însă, au intervenit schimbări, datorate perioadei de
destrămare a feudalismului ungar, prin care s-a urmărit modernizarea
sistemului de organizare administrativă şi judecătorească feudală ungară în
spiritul politicii absolutismului iluminat habsburgic. Existând neconcordanţe
puternice între interesele Curţii de la Viena şi justiţia nobiliară comitatensă
sau domenială, puterea habsburgică a deschis cale de atac împotriva
hotătârilor pronunţate de aceste instanţe, la forurile justiţiare
extraprovinciale, cum erau Tabla regească, al cărui sediu a fost stabilit la
Târgu Mureş, în anul 1754, guberniul regesc, forum productionale, care
judeca cauzele fiscale şi Cancelaria aulică trensilvană de pe lângă Curtea
de la Viena. Toate acestea din urmă în calitate de instanţe de grad superior,
competente să judece apelurile şi recursurile în anulare, în funcţie de
valoarea, importanţa şi poziţia socială a părţilor implicate în procese 19.

17

Cu privire la contribuţia bănăţnilor la revizuirea Constituţiilor Aprobate, vezi Sorin
Bulboacă, Structuri politice şi confesionale în Banatul Lugojului şi Caransebeşului (15521658), „Vasile Goldiş” Univerity Press, Arad, 2011, p. 136.
18
IDR, p. 384.
19
Ibidem, pp. 384-385.
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Localitatea Arad a primit denumirea de oraş, în anul 1702, iar
împărăteasa Maria Tereza a eliberat oraşul din starea de iobăgie, în anul
1774 20.
În ceea ce priveşte comitatul Arad, în anul 1744 încetează
administraţia erarială asupra acestuia, urmare a reorganizării administrative.
Plăşile Ineu şi Zarand, foste ale comitatului Zarand, au fost alipite
comitatului Arad. În anii următori, teritoriul arădean s-a întregit şi cu
circumscripţiile teritoriale ale fostului confiniu militar iliric, desfiinţat
definitiv până în anii 1751-1752, astfel încât, suprafaţa comitatului Arad, la
acea dată, era de 60 miriametri pătraţi 21 sau 6013 kmp 22. Structura teritorialadministrativă a comitatului Arad a cuprins plăşile Arad, Ineu, Şiria şi
Zarand. Prin reorganizarea administrativă din anul 1790, teritoriul
comitatului Arad a cuprins plăşile Arad, Buteni, Chişineu, Ineu, Pâncota şi
Radna. Din anul 1745, Aradul a trecut sub stăpânirea Coroanei regale
ungare, aflată, la rândul ei, sub dominaţia Coroanei imperiale de la Viena,
exercitată prin Consiliul Locotenenţial ungar şi Camera Erarială din Buda.
Creşterea suprafeţei teritoriale a comitatului Arad a fost însoţită şi de
sporirea volumului demografic. Conform recensământului din anul 17841787 populaţia arădeană însuma 153.433 persoane, din care 83,74% erau
români, 11,13% romano-catolici, 3,87% reformaţi, evanghelicii, izraeliţii23
şi celelalte confesiuni însumând un procent de 1,26% 24. În ceea ce privea
statutul social al populaţiei, majoritatea erau iobagi 25.
Administraţia comitatensă arădeană era formată şi condusă de
adunarea nobililor locali (congregatio nobilium), în fruntea căreia era numit
comitele, prin decret regal, ajutat de vicecomite şi de un anumit număr de
funcţionari administrativi. În funcţie de importanţa problemelor dezbătute,
adunările nobililor aveau caracter general (de două ori pe an sau de câte ori
impuneau realităţile politice, cum erau stările de război, instalarea comitelui,
majorarea impozitelor, etc.) sau special (cele convocate de comite sau
20

Eugen Constantin Ghiţă, Evoluţia denografică a comitatului Arad în secolul al XVIII-lea
şi începutul secolului al XIX-lea, Presa Universitară Clujeană, 2011, p. 64-65.
21
Márki Sándor, Aradvármegye és Arad Szabad Királyi Város története, II, Arad, 1895, p.
627.
22
Andrei Caciora, Eugen Glück, Situaţia etno-demografică pe teritoriul fostului comitat
Arad (Sfârşitul secolului al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea), în:
„Realităţi istorice din vestul şi sud-vestul Transilvaniei. Studii şi documente” (coord.
Andrei Caciora, „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2006, p. 62.
23
Vezi, ***Istoria evreimii arădene, Editura Minimum, f. l., 1996, 188 p.
24
Andrei Caciora, Eugen Glück, art. cit., loc. cit., pp. 63 şi 67.
25
Eugen Ghiţă, op. cit.; vezi şi Corneliu Pădurean, Populaţia comitatului Arad în secolul al
XIX-lea, Arad, 2003.
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vicecomite, ori de câte ori era nevoie, şi în care se dezbăteau şi hotărau
probleme cu caracter judecătoresc, aplicativ legislativ, administrativ, etc.).
Această administraţie autohtonă a nobilimii ungare arădene s-a încadrat în
perioadele anilor 1745-1780, 1790-1849 şi 1861-1867. În celelalte perioade,
administraţia comitatului a fost condusă de administratorii erariali sau
diferitele administraţii militare habsburgice.
Pe lângă problemele de ordin executiv, în competenţa congregaţiei
comitatense arădene intra şi rezolvarea problemelor juridice, prin forme
instituţionale diferite, în funcţie de importanţa şi obiectul cauzelor supuse
judecăţii. Aceste instituţii au purtat denumirea de sedrii, table sau scaune de
judecată.
Astfel, cauzele dintre nobili, cu caracter civil sau penal, erau
judecate de Sedria Judiciaria (Sedes Judiciaria, numită la început
„Tablabiróság” sau „Tablabirók”), adunare prezidată de comite sau
vicecomite, în compunerea căreia intrau 10-12 juraţi, membrii ai
congregaţiei comitatense. Juraţii erau aleşi separat pentru etniile sârbă şi
germană 26.
În general, cauzele în care era implicată aristocraţia ungară aveau
caracter civil sau urbarial. Sub ocupaţia otomană, nobilimea ungară şi-a
pierdut dreptul de proprietate asupra pământurilor, acesta trecând în
patrimoniul sultanului, fiind administrate de instituţii, precum şi de
demnitari militari sau civili turci. Împărţite în feude, pământurile erau
lucrate de ţărani, la început liberi din punct de vedere juridic, apoi legaţi de
glie şi obligaţi să plătească dările stabilite de fiscul otoman. Printr-o iradea
din anul 1695, Poarta otomană a recunoscut dreptul de proprietate şi de
moştenire al ţăranilor români asupra pământurilor pe care le lucrau, în
schimbul zeciuielii 27. După ocupaţia habsburgică, Erariul imperial a devenit
proprietarul întregului teritoriu eliberat de sub ocupaţia otomană. Împăratul
a dăruit o parte din pământuri, cu tot cu satele aparţinătoare, nobililor care
au sprijinit imperiul în lupta antiotomană. De aici a început lupta nobilimii
ungare pentru a dobândi recunoaşterea drepturile de proprietate asupra
pământurilor deţinute anterior 28. Pe de altă parte, noile titluri de propriete au
26

Márki Sándor, op. cit., p. 642.
Rodica Colta, Doru Sinaci, Ioan Traia, op. cit., pp. 48, 52 şi 58.
28
Domeniul ducelui de Modena, situat în partea de nord a comitatului Arad, în jurul
localităţilor Zărand şi Ineu, însuma o suprafaţă de peste 538.000 jugăre. Trecut ulterior în
posesia Camerei aulice, în anul 1790 acest domeniu cuprindea 131 localităţi, cu un oraş, 5
târguri şi 125 sate, cu o populaţie de aproximativ 100.000 persoane (Ştefan Băiţoiu,
Plângerile iobagilor din fostul comitat Arad privind aplicarea urbariilor, în: „Realităţi
istorice din Vestul şi Sud-Vestul Transilvaniei. Studii şi documente” (coord. Andrei
27
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anulat străvechile drepturi de proprietate ale românilor asupra terenurilor
prin munca cărora îşi câştigau existenţa.
Dreptul de proprietate asupra pământului a fost un privilegiu al
nobilimii. Ţăranii, adevăraţii cultivatori ai pământului, în cea mai mare
majoritate având statut de iobagi şi jeleri, au avut numai dreptul de folosinţă
asupra pământului pe care îl munceau, contra serviciilor în bani, produse sau
muncă, prestate nobililor de ale căror moşii aparţineau pământurile folosite.
Iobagii aveau gospodării şi unelte agricole proprii, iar jelerii deţineau numai
gospodării.
Pământurile folosite de iobagi şi jeleri au fost împărţite în unităţi
economice, denumite sesiuni urbariale şi sesiuni de jeleri. Sesiunile
urbariale cuprindeau terenuri intravilane (pentru gospodărie), terenuri
cultivabile extravilane, precum şi izlazuri, păduri, stufărişuri, etc, cu drept
de folosinţă. Sesiunile de jeleri au fost mai reduse, opt sesiuni de jeleri
egalând o sesiune urbarială. Evidenţa sesiunilor urbariale şi jelere s-a făcut
pe bază de tabele urbariale comitatense. Sesiunile urbariale şi jelere erau
indivizibile şi prohibite la vânzare, fiind proprietăţi nobiliare.
Pe cale judecătorească, prin procese cu noii domni de pământ,
românii au căutat redobândirea drepturilor lor de proprietate, ceea ce nu s-a
realizat. În urma creşterii cazurilor de imposibilitate a îmbunătăţirii
condiţiilor de trai, prin procesele urbariale, unii dintre aceştia au ales calea
codrilor, uneori şi a unor rare manifestări violente, pedepsite cu moartea.
Ca urmare a înmulţirii numărului de cauze supuse judecăţii, la
sfârşitul secolului al XVIII-lea, sedria judiciaria devine o instituţie cu
caracter permanent, cu şedinţe bilunare, în zilele de sâmbătă. Pe lângă cei
10-12 juraţi, la aceste şedinţe participau şi 2-4 pretori, în funcţie de
importanţa cauzelor.
Domeniile Pâncota şi Pecica erau exceptate de la judecăţile sedriei
judiciare, stăpânii de pământ având dreptul de jurisdicţie, inclusiv penală,
asupra pricinilor în care erau implicaţi locuitorii acestora 29. Ca instanţe de
judecată, scaunele domeniale erau formate din stăpânul de pământ, în
calitate de preşedinte, asistat, de regulă, de vecini. Hotărârile pronunţate de
scaunele domeniale puteau fi atacate cu recurs la sedria comitatensă.
Domeniul din Pâncota avea şi o temniţă subterană, unde erau închişi
condamnaţii cu pedepse privative de libertate grele, de către Scaunul
comitatens, atunci când nu erau duşi la Timişoara.
Caciora), „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2006, p. 28, cf. Vasile Arimia, Elena
Moisiuc, O descriere inedită a teritoriului şi oamenilor din fostul comitat Arad la sfârşitul
secolului al XVIII-lea, în „Ziridava”, nr. X, Arad, 1978, pp. 215-218.
29
Îndrumător ..., p. 17.
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În ceea ce priveşte judecata cauzelor dintre stăpânii de pământ şi
iobagii sau jelerii, cu care aceştia încheiaseră contracte scrise, care
cuprindeau drepturile şi obligaţiile părţilor (urbarii) 30, acestea erau judecate
de sedria urbarialia, secţie a sedriei comitatense, indiferent de statutul
părţilor aflate în conflict 31.
Nici cauzele în care erau implicate persoanele lipsite de capacitate de
exerciţiu ori cu capacitate de exerciţiu restrânsă (minori şi văduve) nu intrau
în competenţa de judecată a sedriilor judiciare. Ele erau judecate de sedriile
orfanale, înfiinţate de habsburgi, imediat după alungarea turcilor. Sedria
orfanalia era condusă de vicecomite, asistat de 3-6 asesori, în funcţie de
importanţa şi valoarea cauzei supuse judecăţii 32.
În mediul rural, instanţele de judecată erau reprezentate prin
administratorii de plasă (pretori) şi juzii comunali, iar ulterior, primăriile
comunale 33. Pretorul, în calitate de judecător unic, judeca cauze
contravenţionale apelate, în care erau implicaţi locuitorii plăşii aflată sub
administraţia sa 34.
Plătind o uriaşă sumă de bani Curţii Imperiale de la Viena, oraşul
Arad a câştigat o largă autonomie, prin obţinerea calităţii de oraş liber
regesc, în anul 1834 35. Începând cu anul 1835 s-a introdus obligativitatea
utilizării limbii maghiare ca limbă oficială, renunţându-se la limba latină.
Pentru locuitorii oraşului Arad, în procesele civile, în calitate de
instanţă de gradul întâi, a funcţionat un scaun orăşenesc (judecătoria regală
orăşenească), cu un judecător în calitate de preşedinte, ales în fiecare an din
rândul reprezentanţilor oraşului, asistat de 12 juraţi, care erau consilieri
orăşeneşti, aleşi, la rândul lor, în fiecare an de adunarea generală a
reprezentanţilor populaţiei oraşului.
Cauzele contravenţionale ale orăşenilor arădeni erau judecate de
căpitanul de poliţie, în calitate de judecător unic 36.
Păstrarea ordinii de drept a constituit o prioritate a justiţiei arădene
în perioada subordonării puterii judecătoreşti executivului comitatens.
30

Ştefan Băiţoiu, op. cit., pp. 28-46.
Îndrumător în Arhivele Statului. Judeţul Arad, vol. I, p. 18.
32
Ibidem.
33
Enciclopedia României, vol. I, Bucureşti, 1938, p. 341.
34
Traian Pop, Drept procesual penal, vol. I, Cluj, f.a., p. 128 şi urm.
35
Acest an este considerat de istoricii maghiari drept un an al „eliberării” Aradului (Márki
Sándor, op. cit., pp. 641-642.).
36
Postul de căpitan de poliţie a fost înfiinţat la 24 ianuarie 1746. El avea în subordine
dărăbanii, majoritatea repartizaţi pe lângă funcţionarii publici şi răspundea de situaţia
arestaţilor (Ibidem, p. 650.). Cu timpul, atribuţiile acestuia s-au amplificat şi diversificat,
devenind membru în conducerea senatului orăşenesc.
31
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Funcţia de procuror a fost înfiinţată în anul 1743, fiind ocupată la început de
Bohus Imre 37. Cercetările judecătoreşti, în materie penală, se făceau pe bază
de tortură, aceasta fiind considerată regina probationum. Rolul acesteia a
foct acela de aflare a adevărului, dar şi de agravare a pedepsei principale.
Dacă în perioada feudalismului timpuriu, adică al justiţiei regale ungare,
nobilii, fruntaşii şi orăşenii nu puteau fi supuşi torturilor decât în cazul
crimelor de lez-maiestate şi vrăjitorie, autorităţile militare austricea au
început, în secolele XVI-XVII, să le aplice torturi şi celor scutiţi până
atunci 38.
La rândul ei, justiţia comitatensă arădeană s-a arătat drastică, prin
sentinţele date în procesele penale. Pe durata unui secol, până în anul 1840,
în Arad au fost executate 92 persoane, din care 44 prin spânzurări, 38 prin
decapitări, 7 prin trageri pe roată, 2 prin trageri în ţeapă şi o tăiere în patru
părţi. Dintre cei condamnaţi la moarte şi executaţi, 2/3 au fost români39.
Execuţiile erau „precedate de torturi care durau câteva zile”. „Stâlpul
ruşinii”, „vioara” (scândură cu trei orificii pentru cap şi braţe” şi „dereşul”
(banca de pedeapsă) făceau parte din inventarul fiecărei localităţi arădene 40.
Până în anul 1849, în structura statului de funcţiuni al prefecturii
comitatense a existat şi a fost ocupată, permanent, funcţia de călău.
Deşi tortura a fost interzisă, sub influenţa filozofiei iluministe,
începând cu anul 1776, unele instanţe sau autorităţi administrative au
continuat să o folosească, alături de aplicarea pedepselor corporale.
Revoluţia ungară din 1848-1849 a lăsat urme adânci în viaţa
arădenilor. Parte din acestea sunt păstrate, şi astăzi, la „Muzeul Revoluţiei
1848-1849”, din cadrul colecţiilor Complexului Muzeal Arad 41. Cea mai
mare şi importantă parte, însă, a intrat în spaţiul realităţilor vieţii politice,
administrative, juridice, economice şi sociale a arădenilor.

37

Ibidem, p. 649.
IDR, p. 416.
39
Márki Sándor, op. cit., p. 647. Alţi istorici consideră că datele cuprinse în monografiile
istoricilor arădeni Márki Sándor şi Lákátos Otto, nu conţin informaţii despre „cei ucişi fără
judecată, în păduri, ca fugari, sau pe cei morţi în urma bătăilor vătafilor şi haidăilor şi care
ar putea fi depistaţi în registrele de morţi ale parohiilor (Anca Dorina Băiţoiu, Organizarea
judecătorească în oraşul şi comitatul Arad (Secolul al XVIII-lea şi prima jumătate a
secolului al XIX-lea) în: „Realităţi istorice din Vestul şi Sud-Vestul Transilvaniei. Studii şi
documente” (coord. Andrei Caciora), „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2006. cit., pp.
55-56.).
40
Despre deresch, vezi Doru Sava, Aradul Nou-Mureşel. Istoria unui cartier, povestea unei
lumi, Editura Promun, Arad, 2011, pp. 273-274.
41
Detalii la Zakar Péter, Felicia Aneta Oarcea, loc. cit.
38
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Un scaun de judecată denumit dereş

Astfel, după capitularea armatei revoluţionare ungare comandate de
generalul Görgey Arthur, în faţa armatei ruse, comandate de generalul I. F.
Paskevici, la data de 1/13 august 1849, la Şiria, lângă Arad, în comitatul
Arad s-a instituit administraţia militară imperială a Curţii de la Viena. Fostul
comitat Arad a fost transformat în cerc militar, subordonat Districtului
militar Oradea.
Organizarea judecătorească arădeană s-a diversificat în timpul
administraţiei absolutiste habsburgice. În perioada 1850-1861, pe lângă
instanţele judecătoreşti precedente, a fost organizată şi a funcţionat şi o
instanţă denumită „Statarium”, cu sediul în Cetatea Aradului. Această
instanţă avea calitatea de tribunal de urgenţă, în competenţa căruia intra
cercetarea şi judecarea cauzelor în care au fost implicate persoanele
participante la Revoluţia din 1848-1849, atât pe teritoriul ungar, cât şi pe cel
transilvănean. Cu certitidine că, acest tribunal militar, este Tribunalul de
sânge (Vértőrvenyszék), ale cărui parţiale documente se găsesc în păstrarea
arhivelor arădene 42.
Unele cauze în care au fost implicaţi revoluţionarii lui Avram Iancu
pe teritoriul arădean au fost judecate de Tribunalul Comitatens Arad, aşa
cum a fost cazul celor 667 de români acuzaţi de jafuri asupra curţilor
stăpânilor de pământ din localităţile Cil, Almaş şi Bonţeşti, obligându-i la
plata unor despăgubiri în valoare de 94.921 florini şi 23 coroane, pe lângă
10 condamnări care au totalizat 24 de ani de temniţă grea, cu toate că nu a
fost ucisă nici o persoană şi nu s-au provocat incendii, pagubele constând

42

Anca Dorina Băiţoiu, op. cit., loc. cit., pp. 58-59 şi 61.
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numai în jeful aspra unor obiecte de îmbrăcăminte, alimente, lemne de foc şi
construcţii 43.
În anul 1850 a fost introdus în uz Codul penal austriac din anul
1803, iar de la 1 ianuarie 1854, Codul penal austriac din 1853, care s-a
aplicat până în anul 1880.
Legile ungare adoptate în anul 1848 au desfiinţat iobăgia, au
suprimat sistemul urbarial cu toate contraserviciile iobagiale, au recunoscut
dreptul de proprietate al tuturor iobagilor şi jelerilor asupra sesiunilor
urbariale şi jelere pe care le-au avut în folosinţă, prin despăgubirea de către
stat a foştilor proprietari. Astfel, sesiunile urbariale s-au transformat în
proprietăţi ţărăneşti, menţinându-se însă, indivizibilitatea şi prohirea lor la
vânzare. Brusc, numărul proprietăţilor a crescut, de la câteva mii, la sute de
mii. Sistemul legislativ feudal nu mai corespundea noilor realităţi politice şi
sociale.
Pentru evidenţa noilor proprietăţi imobiliare, desfiinţarea tabelelor
urbariale comitatense a impus introducerea sistemului cărţilor funciare, în
Părţile ungurene, la 15 decembrie 1855, iar în Ardeal, la 15 februarie 1870.
Cele trei foi ale cărţii funciare conţineau date despre imobil, proprietar şi
sarcinile imobilului. Autoritatea cărţii funciare era pusă sub conducerea
justiţiei şi aparţinea instanţelor teritoriale ordinare.
Introducerea sistemului cărţilor funciare nu a aplanat divergenţele
dintre foştii iobagi şi foştii propritari ai sesiunilor urbariale şi jelere. De
aceea, s-a impus necesitatea reglementării proprietăţilor, prin introducerea
procedurii urbariale, cu cele două forme ale sale: segregarea ori de
comasarea, fapt care a necesitat, totodată, şi introducerea sistemului
cadastral, în anul 1856. Acesta conţinea date referitoare la întinderea,
caracterul şi calitatea pământurilor. La rândul său, sistemul cadastral a
servit, ca bază de calcul, sistemului fiscal, de impunere a impozitelor pentru
proprietăţile funciare. Instituirea unei evidenţe clare referitoare la existenţa
sau inexistenţa sarcinilor care apăsau asupra proprietăţilor, a deschise, cât se
poate de larg, porţile unei eficiente circulaţii a capitalului în domeniul
agricol, aspect care a condus la creşterea eficientizării acestuia.
Noile proprietăţi au fost eşalonate, pe categorii, în proprietăţi
ţărăneşti mici, libere în circulaţie, în baza Articolului de lege III din 1871,
precum şi proprietăţi mijlocii, mari şi latifundiare 44.
43

Andrei Caciora, Anca Dorina Băiţoiu, Sentinţa dată în procesul intentat unui număr de
667 români acuzaţi de jaf în timpul Revoluţiei de la 1848-1849 din Transilvania, în:
„Realităţi istorice din Vestul şi Sud-Vestul Transilvaniei. Studii şi documente” (coord.
Andrei Caciora), „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2006, pp. 87-89 şi 263-306.
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Viaţa constituţională a arădenilor şi situaţia juridică dinainte de
1849, a fost restabilită la 26 iulie 1861, însă abia în anul 1863 s-a refăcut
vechea organizare administrativă arădeană, care a durat până în iulie 1919.
Restabilirea vieţii constituţionale din Ungaria anului 1848-1849 a fost
urmarea tratativelor dintre politicienii liberali maghiari şi austrieci,
susţinători ai dualismului, urmate de alianţa politică a acestora, realizată în
anul 1863 şi acceptată de tot mai slăbita Curte de la Viena, aspect care a
condus la crearea statului dualist austro-ungar.
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX,
alături de puterile legislativă şi executivă, puterea judecătorească a
guvernului ungar a susţinut existenţa şi, mai ales, supravieţuirea regimului
politic dualist austro-ungar, în condiţiile în care, lupta pentru respectarea
fiinţei tuturor naţionalităţilor ce constituiau structura demografică a
populaţiei, câştiga tot mai mult teren. Această realitate, devenită tot mai
periculoasă şi ameninţătoare pentru stabilitatea şi siguranţa cadrului
politico-statal dualist, în care majoritatea populaţiei era formată din
naţionalităţi negermane şi nemaghiare, a impus, alături de alte măsuri,
centralizarea puterilor statului în scopul apărării elementelor constitutive ale
acestuia: teritoriul, populaţia şi puterea de stat.
Pe lângă situaţia complexă a realităţilor interne, care au condus la
constituirea statului dualist austro-ungar, în anul 1867, presiunea exterioară,
exercitată de lupta pentru formarea statelor naţionale în Centrul şi Sud-Estul
Europei, vecine Coroanei austro-ungare, alertase guvernele de la Viena şi
Budapesta, care aveau în comun numai afacerile diplomatice, militare şi
financiare 45.
În aceste condiţii, puterea judecătorească ungară avea sarcina de a
menţine în echilibru celelalte puteri ale statului, în scopul conservării
ordinei de drept, iar „ordinea tulburată, - fie prin încălcarea dreptului
particular, fie prin infracţiuni la legile de menţinere a ordinei publice, - de a
44

Cea mai veche statistică agricolă sistematică este aceea din anul 1895. Conform acesteia,
sub raportul numeric al proprităţilor, mica proprietare, sub 100 jugăre cadastrale, reprezenta
99.01% din numărul proprietăţilor imobiliare, ocupând 52,34% din teritoriul judeţelor
transilvănene şi ale Părţilor ungurene, în timp ce proprităţile mijlocii, mari şi latifundiare, în
proporţie de 0,99% din titalul proprietăţilor, ocupau o suprafaţă de 47,66% [Monitorul
Oficial, partea a III-a (în continuare: M. O.), din 4 martie 1922, pp. 3903-3904.]. Prin
evoluţia în timp, în anul 1919, mica proprietate reprezenta o proporţie de 58,75%, ocupând
o suprafaţă de 8.855.743 jugăre cadastrale, iar marea proprietate, reprezenta o proporţie de
41,25%, ocupând o suprafaţă de 6.206.744 jugăre cadastrale (Ibidem, 3905). Reforma
agrară din anul 1921 a încercat să amelioreze această situaţie, dar fără rezultate viabile, care
să îmbunătăţească situaţia materială a economilor agricoli.
45
Istoria României. Transilvania (1867-1947), vol. II, Cluj-Napoca, 1999, pp. 19-36.
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o restabili” 46. Toate cele trei puteri ale statului, emanate de la naţiune, şi-au
împletit atribuţiile în vederea menţinerii ordinei de drept existente, care
însemna „libertate pentru naţiunea maghiară dar, asuprire pentru naţiunile
nemaghiare din Ungaria coroanei Sf. Ştefan” 47.
Înfiinţarea şi organizarea, pe diferite trepte, a instanţelor puterii
judecătoreşti, a fost rezultatul creaţiei puterii legislative reprezentată prin
Parlamentul de la Budapesta, iar asigurarea condiţiilor de funcţionare a
acestora a constituit o constantă a activităţii puterii executive, exercitată prin
ministerele regale ungare de interne şi justiţie, de multe ori împreună cu
legislativul, în ceea ce priveşte stabilirea cadrului normativ adecvat
intereselor politico-statale.
În anul 1868 a fost desfiinţat Guberniul ardelean, începându-se
procedura de integrare a Transilvaniei sub Coroana ungară, fixându-se anul
1872 ca punct final al acestui proces. În fapt, această procedură integralistă
poate fi considerată ca încheiată în anul 1876, când, prin Articolul de lege
XXXIII, au fost desfiinţate vechile unităţi administrativ-teritoriale
medievale, comitate, scaune şi districte, fiind înlocuite cu noi circumscripţii
administrativ-teritoriale organizate unitar, denumite comitate, având ca
subdiviziuni plăşile. Cu această ocazie, comitatul Zarand, cu populaţie
românească, a fost desfiinţat, plăşile Baia de Criş şi Brad fiind alipite
comitatului Hunedoara, iar plasa Hălmagiu, comitatului Arad.
Din punct de vedere legislativ, tot în anul 1868 a fost reglementată în
mod unitar procedura civilă contencioasă, prin adoptarea Articolului de lege
LIV/1868, care a suferit modificări de-a lungul timpului, fiind completat
prin numeroase legi, decrete şi regulamente 48. Codul de procedură civilă
reglementa, între altele, dreptul de jurisdicţie şi competenţa instanţelor
judecătoreşti, precum şi cadrul legal al procedurilor obligatoriu de urmat în
timpul proceselor civile, prin care era distribuită justiţia în materie
patrimonială şi nepatrimonială. Momentul a fost semnificativ pentru
evoluţia dreptului în teritoriile transilvănene 49, având în vedere inexistenţa
unui cod civil ungar, dreptul privat ungar bazându-se pe cutume şi
jurisprudenţă, cu aplicabilitate în Părţile ungurene şi parţial în Banat. În
judeţele ardelene, în special în zona fostelor regimente grănicereşti (Bistriţa,
46
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Orlat, Orăştie şi în Banat), se aplicau dispoziţiile Codului civil austriac.
Procedura civilă ungară, modificată prin Articolul de lege I/1911, s-a aplicat
în dreptul transilvănean până în anul 1943, dată la care s-a extins
aplicabilitatea legislaţiei civile şi comerciale din Vechiul Regat în România
de peste Carpaţi, menţinându-se în vigoare, încă, dispoziţiile din dreptul
local, referitoare la tutele şi curatele, la dreptul de moştenire al soţului
supravieţuitor, reglementările privind cărţile funciare, activitatea notarilor
publici şi procedura de moştenire 50.
După adoptarea normelor procesuale civile, în anul 1868, au urmat
măsuri pentru organizarea modului de funcţionare a organelor puterii
judecătoreşti. Puterea judecătorească a fost separată de puterea executivă,
prin Articolul de lege IV din anul 1869, intitulată „despre exercitarea puterii
judecătoreşti”, care, în esenţă, nu a fost o lege de organizare judecătorească.
Această lege decisese ca, puterea judecătorească să se exercite în numele
Regelui, stabilise cazurile de incompatibilitate ale judecătorilor şi, în
anumite condiţii, a fost admisă inamovibilitatea acestora, fixându-se
stabilitatea judecătorilor şi a funcţionarilor judecătoreşti.
În mod practic, organizarea judecătorească ungară s-a realizat prin
norme disparate, adoptate prin diverse legi după anul 1869, plecând de la
vârf, către bază. Astfel, prin Articolul de lege VI/1870, au fost organizate
Curţile de apel (Tablele regale), una cu sediul în Budapesta, iar cea de doua,
cu sediul la Târgu-Mureş. În circumscripţia acesteia din urmă au fost incluse
toate instanţele din Ardeal. Numărul mare de cauze cărora trebuia să le facă
faţă a determinat, prin Articolul de lege XXV din anul 1890, crearea altor
Curţi de apel, din care una la Oradea, iar cea de a doua, cu sediul la Cluj.
Fixarea instanţelor judecătoreşti, respectiv a judecătoriilor regeşti
cercuale şi a tribunalelor regale, precum şi atribuţiile acestora, au fost
normate prin Articolele de lege XXXI, XXXII şi XXXIII, referitoare la
atribuţiile de primă instanţă ale judecătoriilor şi tribunalelor, sancţionate de
împăratul Francisc Iosif, la 7-8 iunie 1871, odată cu Articolul de lege XVIII
care reglementa situaţia comunelor 51.
Prin Articolul de lege IV/1871, au fost stabilite organizarea şi
atribuţiile executorilor judecătoreşti în materie de aplicare silită a hotărârilor
pronunţate în cauzele de natură privată, iar prin articolele de lege XXXIII,
din acelaşi an, au fost înfiinţate parchetele – ca instituţii de exercitare a
controlului puterii executive asupra menţinerii ordinei publice, fiind stabilite
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atribuţiile procurorilor de curie, table regale, tribunale, precum şi a
substituţilor de procurori, care funcţionau pe lângă judecătoriile cercuale.
Tot în anul 1871, a fost stabilit şi cadrul acţiunii disciplinare asupra
membrilor corpului judecătoresc.
În nod practic, prin legile de organizare judecătorească din anul
1871, a fost desfiinţat sistemul judecătoreasc medieval. Justiţia nobiliară a
trecut în sarcina statului, atribuţiile judecătoreşti urmând să fie exercitate de
personalul justiţiar specializat, şi în mod independent faţă de atribuţiile
administrative ori de altă natură.
În continuare, au fost fixate atribuţiile personalului judecătoresc
auxiliar, respectiv al avocaţilor şi notarilor, prin Articolele de lege XXXIV
şi XXXV din anul 1874, aspect care a condus la înfiinţarea instituţiilor
profesionale regionale, ale notarilor şi avocaţilor publici, denumite camere.
Prin Articolul de lege IV/1893, au fost determinate gradele şi clasele
de salarizare ale membrilor corpului judecătoresc, fiind admisă înaintarea,
pe loc, după vechimea în muncă.
În general, se consideră că, abia în acest an a fost finalizat procesul
de organizare judecătorească în teritoriile aflate sub Coroana ungară.
În ceea ce priveşte organizarea cadrului legal privind ocrotirea
minorilor, prin Articolul de lege XX/1877 au fost reorganizate sedriile
orfanale, iar atribuţiile autorităţilor administrative locale, în materie tutelară
şi de curatelă, au fost stabilite prin legile de organizare administrativă XXI
(legea comunală) şi XXII/1886 (legea municipiilor). Articolul de lege
XXVI/1896 a stabilit cadrul legal de organizare şi funcţionare a
Contenciosului administrativ, atribuţiile acestuia revenind Curţii
administrative. Prin Articolul de lege XXXVII/1895 au fost create instanţele
speciale pentru judecarea conflictelor privind brevetele de invenţii şi mărci
de fabricaţie.
În esenţa lor, toate aceste multiple legi de organizare judecătorească
ungară şi legi speciale au redus, pe rând, atribuţiile judecătoreşti ale
administraţiilor locale, impunând un control şi o supraveghere tot mai strictă
asupra domeniului justiţiei. Pe de altă parte, pentru a menţine strălucirea
aşa-ziselor libertăţi fundamentale liberale, consacrate în Constituţia de la
1848, partea ordinară (simplă) a justiţiei a fost lăsată pe seama autorităţilor
administrative locale, complexând, în fapt, întregul proces de organizare
judecătorească.
Prin organizarea judecătorească din anul 1871, organele puterii
judecătoreşti erau judecătoriile cercuale, tribunalele comitatense, Curţile cu
juraţi, Curţile de apel şi Curtea de Casaţie.
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Cele mai numeroase instanţe judecătoreşti erau judecătoriile
cercuale, cu caracter urban, mixt sau rural. În Transilvania au funcţionat
numai 2 judecătorii urbane: una cu sediul la Cluj şi cealaltă cu sediul în
Oradea 52. În celelalte oraşe funcţionau judecătorii cercuale care aveau
incluse în circumscripţiile lor şi comunele rurale atribuite acestora prin
dispoziţii ale Ministerului Justiţiei. Astfel, în anul 1922, în judeţele
transilvănene funcţionau 114 judecătorii de ocol 53, cu 355 judecători, al
căror număr fusese stabilit de ministrul justiţiei, de-a lungul timpului, în
directă conexiune cu numărul cauzelor ce se cereau rezolvate, dar numai în
cadrul prevederilor dispoziţiilor bugetului aprobat acestui minister 54.
În rândul personalul judecătoriilor de ocol, erau numiţi cel puţin 2
judecători. Unul dintre aceştia era numit şeful judecătoriei, având şi atribuţii
administrative. Judecarea tuturor cauzelor se făcea la reşedinţa
judecătoriilor. Judecătorii puteau părăsi reşedinţa numai pentru efectuarea
cercetărilor la faţa locului, în baza dispoziţiilor legii.
Asigurarea localurilor şi plata cheltuielilor de întreţinere, de încălzit
şi iluminat cădeau în sarcina statului. Judecătorii se bucurau de indemnizaţii
de chirie, asemenea oricăror alţi funcţionari ai statului.
În activitatea lor, judecătorii erau supravegheaţi de ministrul justiţiei,
prin prim-preşedinţii tribunalelor şi prim-preşedinţii Curţilor de apel.
La începutul fiecărui an judecătoresc (1 ianuarie), judecătorul şef
repartiza lucrările ce trebuiau rezolvate în cursul anului. În materie civilă şi
comercială, judecătoriile de ocol judecau, în primă instanţă, procesele
patrimoniale cu valoare de până la 10.000 lei. În calitate de ultimă instanţă,
judecătoriile de ocol judecau numai apelurile înaintate împotriva hotărârilor
pronunţate de judecătoriile comunale, care judecau procesele cu valoare de
până la 400 lei 55.
În materie penală şi contravenţională, judecătoriile de ocoale judecau
numai delictele şi contravenţiile date de lege în competenţa lor. Pentru
delictele urmărite din oficiu, acuzaţia era susţinută de un delegat al
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parchetului, numit pe lângă fiecare judecătorie de ocol, de obicei din rândul
avocaţilor. Chestiunile tutelare nu erau de competenţa judecătoriilor de ocol,
ele fiind date în seama sedriilor orfanale judeţene sau comunale, instituţii
care au fost desfiinţate cu data de 1 ianuarie 1926, în baza legii de unificare
administrativă a României întregite. În ceea ce priveşte procedurile
succesorale, judecătoriile de ocol aveau dreptul de intervenţie, controlând şi
îndrumând lucrările de notariat public. În lipsa unui notar public în
circumscripţie, judecătorul de ocol era îndreptăţit să întocmească şi acte
notariale.
Judecătoriile de ocol erau şi autorităţi de carte funciară, având sub
control şi îndrumare, printr-o secţiune specială, această importantă instituţie
de evidenţă a proprietăţilor imobiliare, a drepturilor şi sarcinilor care
incumbau asupra acestora.
Atribuţiile de poliţie judiciară erau îndeplinite prin efectuarea
primelor cercetări şi a instrucţiei cauzelor penale date în sarcina tribunalelor.
Pe lângă fiecare judecătorie de ocol exista câte o închisoare, pentru
executarea pedepselor privative de libertate pronunţate de judecătorie sau
tribunal, dacă procurorul tribunalului încuviinţa ca pedeapsa să fie executată
la judecătoria de ocol. Închisorile aveau personal separat: inspectori,
subofiţeri şi gardieni. Din punct de vedere al executării pedepselor,
judecătoriile de ocol stăteau sub supravegherea parchetelor şi a primprocurorilor de la Curţile de apel.
Tribunalele erau instanţe mixte, de regulă organizate în
circumscripţia administrativă a comitatelor. Ele erau puse sub conducerea
unui preşedinte, fiind organizate pe secţiuni, în funcţie de numărul cauzelor
şi al judecătorilor. În mod normal, funcţionau două secţiuni: civilă şi penală,
dar existau şi tribunale nedivizate, ca urmare a numărului mic de cauze
supuse procedurilor procesuale. Numărul judecătorilor şi al personalului
auxiliar era stabilit de ministrul justiţiei, fără ca aceştia să fie numiţi la vreo
secţie anume, doar la „tribunal”. La sfârşitul fiecărui an calendaristic,
preşedintele tribunalului desemna membrii fiecărei secţiuni, fără tragere la
sorţi. Astfel, un judecător putea face parte, o perioadă de timp
nedeterminată, din cadrul unei anumite secţiuni a tribunalului,
specializându-se în ramura respectivă a dreptului.
Preşedintele tribunalului desemna un judecător sindic (pentru
cauzele de falimente), pe timp de un an, din rândul judecătorilor de şedinţă
sau al notarilor (grefierilor) investiţi cu atribuţii de judecători independenţi.
Această delegare era obligatorie pentru judecător şi revocabilă 56.
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Ministrul justiţiei delega, din rândul judecătorilor de tribunal, un
judecător de instrucţie şi un substitut, care să îndeplinească atribuţiile
acestuia, în caz de nevoie. Delegaţia era dată pentru o perioadă de 2 ani,
fiind revocabilă. Fără a constitui vreun grad în ierarhia judecătorească,
pentru îndeplinirea atribuţiilor de „instrucţie” judecătorii respectivi primeau
un plus de remuneraţie salarială. Neîndeplinind atribuţii de poliţie judiciară,
judecătorul de instrucţie era independent în lucrările sale, nefiind pus sub
supravegherea procurorului. În schimb, era obligat să îndeplinească
hotărârile Camerei de punere sub acuzare, chiar dacă hotărârea acesteia era
contrară convingerilor sale. Atribuţiile judecătorului de instrucţie erau
stabilite prin dispoziţiile codurilor penale şi de procedură penală, precum şi
a legilor speciale.
În lipsa unor judecători de şedinţă, preşedintele tribunalului putea
chema, pentru suplinire, un judecător de ocol. În caz de împiedicare a
acestuia, preşedintele tibunalului, în prezenţa procurorului, desemna din
tabloul avocaţilor, un avocat cu o vechime de cel puţin 5 ani, să
îndeplinească atribuţii judecătoreşti. Această desemnare se constata prin
întocmirea unui proces-verbal, semnat de preşedinte, procuror şi avocat,
păstrat la dosarul cauzei. Avocatul desemnat avea toate drepturile,
prerogativele şi îndatoririle judecătorului, numai în ceea ce privea cauza
supusă judecăţii şi pentru care fusese desemnat. Această înlocuire se
menţiona în sentinţa pronunţată. Nerespectarea acestei dispoziţii ducea la
nulitatea sentinţei şi atrăgea pedepse disciplinare pentru magistraţi, pe lângă
răspunderea lor faţă de părţi, în ceea ce privea prejudiciul cauzat 57.
Tribunalele judecau în complet (senat) format din doi judecători sau
un judecător şi un supleant, afară de cazurile de divergenţă, când completul
era format din trei judecători sau doi judecători şi un supleant. Supleanţii nu
puteau intra în compunerea completelor de judecată decât din cauză de lipsă
sau împiedicare a unui judecător.
Pe lângă fiecare tribunal funcţiona un parchet, format din mai mulţi
procurori, în calitate de reprezentanţi ai Ministerului Public. Prin Minister
Public se înţelegea „autoritatea care susţinea acuzaţia în afacerile penale sau
disciplinare. Prin parchet înţelegem această autoritate ca organizaţie” 58.
Procurorii erau delegaţi cu atribuţiile Ministerului Public de către ministrul
justiţiei. Numărul procurorilor era determinat de numărul cauzelor penale pe
care fiecare tribunal trebuia să le rezolve. Numirea procurorilor se făcea prin
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decret regal. Puteau fi numiţi procurori numai funcţionarii care aveau depus
examenul de capacitate pentru magistrat sau avocat. Procurorii erau
independenţi faţă de forurile judecătoreşti, fiind subordonaţi numai
ministrului justiţiei. Ei participau doar la dezbaterea cauzelor penale, unde
acuzaţia se susţinea din oficiu. Atribuţiile procurorilor erau acelea de a
îndeplini sarcinile de parte principală în procesele penale, de a descoperi şi
urmări toate delictele şi crimele date în competenţa instanţelor judecătoreşti,
şi „de a sluji de organ al legii şi al guvernului în cazurile în care legea îi dă
această calitate” 59.
Pe lângă fiecare secţiune a tribunalelor funcţiona câte o cancelarie,
denumită grefă. Ea se compunea dintr-un grefier (notar), unul sau mai multe
ajutoare, un arhivar, un registrator şi unul sau mai mulţi copişti (diurnişti),
ajutori de copişti şi manipulanţi. Grefierul era conducătorul cancelariei,
având drept de control şi supraveghere asupra activităţii celorlalţi
funcţionari.
Grefele parchetelor se compuneau dintr-un secretar, un ajutor, un
arhivar, un registrator, unul sau mai mulţi copişti şi ajutori de copişti.
Executorii judecătoreşti erau persoane învestite cu atribuţii de punere
în executare silită a hotărârilor judecătoreşti în materie civilă, şi uneori,
înmânuatori ai actelor părţilor interesate în procese. Nu aparţineau corpului
magistraţilor şi nici nu erau salariaţi bugetari, fiind plătiţi de părţi. Erau
numiţi în funcţii de ministrul justiţiei, câte unul sau doi pe lângă fiecare
judecătorie de ocol, fiind subordonaţi doar judecătorului şef, şi câte 2-3 pe
lângă fiecare tribunal, subordonaţi numai preşedintelui acestuia. Ocuparea
posturilor se făcea prin concurs. Condiţia de admisibilitate consta în trecerea
examenului de executor. Nu li se cerea depunerea unor garanţii materiale
pentru îndeplinirea însărcinărilor primite. Aveau legitimaţii şi sigilii proprii,
purtând răspunderea pentru modul de îndeplinire a procedurilor de execuţie,
atât faţă de instanţă, cât şi faţă de părţi.
În ceea ce privea cauzele proceselor pentru plata în bani, prestaţii de
lucrări sau pentru bunuri mişcătoare, a căror valoare nu trecerea peste suma
de 50 coroane, jurisdicţia era dată pe seama judecătoriilor comunale,
autorităţi care nu făceau parte din cadrul organelor puterii judecătoreşti.
În oraşele învestite cu drept de municipiu şi în cele cu magistrat,
jurisdicţia comunală era exercitată de unul sau mai mulţi funcţionari
administrativi, delegaţi în acest scop de adunarea generală a reprezentanţilor
comunali. În comunele mari, jurisdicţia era îndeplinită de primar, împreună
cu un membru al antistiei comunale (comitet executiv) şi cu secretarul
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primăriei sau locţiitorul acestuia 60, iar în comunele mici, de către primar,
împreună cu doi membrii ai antistiei 61.
Aprozii erau oameni de serviciu care îndeplineau şi atribuţii de
înmânuatori. Numărul lor era stabilit de către Ministerul Justiţiei la
propunerea instanţelor interesate.
Modul de îndeplinire a atribuţiilor funcţionale de către magistraţi şi
funcţionarii judecătoreşti era stabilit prin codurile de procedură civilă şi
penală, prin dispoziţiile legilor speciale şi prin ordonanţe ale Ministerului
Justiţiei, denumite regulamente de administraţie interioară. Regulamentele
de administraţie interioară au fost schimbate de-a lungul timpului, în funcţie
de necesităţi şi interese, în anii 1891, 1914 şi 1924 62.
După reluarea autorităţii asupra comitatului Arad de către
administraţia civilă, a continuat, în cea mai mare parte, practica
judecătorească instituită înainte de anul 1848, destul de variată, în funcţie de
interesele aristocraţiei ungare. Complexitatea vechii organizări judecătoreşti
rezulta şi din transformarea instanţelor ordinare în instanţe extraordinare,
prin asocierea lor cu judecătoriile ecleziastice în unele cazuri de căsătorii, cu
judecătoriile de târg în problemele ivite pe durata desfăşurării acestor
reuniuni comerciale temporare, cu vicecomiţii în problemele urbariale, cu
căpitanul poliţiei în problemele agricole şi contravenţionale, cu notarii
publici şi judecătoriile de ocol în cazul acţiunilor cambiale şi cu judecătoria
fiscală, pentru cauzele de impunere. În unele probleme cetăţeneşti, puteau
acţiona şi instanţele militare 63.
Cea mai mare parte din autonomia jurisdicţională a administraţiei
locale arădene a fost pierdută prin dispoziţiile multiplelor legile de
organizare judecătorească, adoptate de Dieta de la Pesta, în cea de a doua
jumătate a secolului al XIX-lea.
În luptele politice duse de deputaţii români în cadrul acestui for
legislativ multinaţional, intervenţiile acestora nu au avut câştig de cauză în
favoarea obţinerii drepturilor cu caracter naţional, nici în domeniului
organizării şi funcţionării instanţelor judecătoreşti, nici în cel al numirii şi
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promovării magistraţilor şi nici cu privire la folosirea limbii române în
procesele de întocmire a actelor autentice sau al procedurilor judecătoreşti 64.
Din rândul deputaţilor arădeni care s-au distins în activitatea parlamentară
prin dârzenia cu care au apărat interesele naţionale ale românilor, precum a
altor naţionalităţi nemaghiare, ori care au suferit rigorile temniţelor ungare,
au rămas deosebit de preţioşi şi nemuritori în amintirea noastră, avocaţii dr.
Mircea V. Stănescu 65, dr. Mihai Veliciu 66, dr. Ştefan Cicio-Pop şi dr. Ioan
Suciu.
Legile de organizare judecătorească din anul 1871 au desfiinţat
majoritatea vechilor judecătorii, reorganizând, concentrând şi simplificând,
parţial, jurisdicţia. Scopul urmărit prin această reorganizare judecătorească a
fost acela de a despărţi, într-un mod substanţial, atribuţiile administrative de
cele judecătoreşti. În realitate, procesul de centralizare a puterilor statului
dualist austro-ungar, fundamentat pe o populaţie majoritară de alte etnii
decât cele germane şi maghiare, impunea, pe lângă creşterea atribuţiilor de
supraveghere şi control ale Ministerului Regal Ungar de Interne asupra
administraţiilor locale, şi reducerea prerogativelor judecătoreşti ale acestora.
Urmare a adoptării Articolelor de lege XXXI, XXXII şi XXXIII din
1871, au fost înfiinţate două tribunale regale, la Arad şi Ineu, precum şi
şapte judecătorii regale cercuale în oraşul liber regal Arad şi comunele
rurale Ineu, Chişineu, Buteni, Pecica, Radna şi Şiria. Competenţa materială
a celor două tribunale era complexă, în funcţie de specificul litigiului supus
judecăţii instanţelor judecătoreşti, extinzându-se, în cazuri speciale, dincolo
de limitele teritoriale ale comitatului, ori subordonându-se altor instanţe,
cum era cazul Tribunalului din Baia Mare, în cauze litigioase de minerit.
Tribunalul din Arad a fost investit cu drepturi speciale în cauzele de presă şi
accize, iar în domeniul fiscal avea competenţă asupra judecătoriilor cercuale
din Arad, Ineu, Makó şi Baia de Criş. În cauzele de presă avea autoritate şi
asupra judecătoriilor din Lugoj, Oraviţa, Timişoara, Vârşeţ, BecicherecuMare şi Kikinda-Mare 67.
Primul preşedinte al Tribunalului Arad a fost Nagy Sándor, iar al
Tribunalului Ineu, Popovits Zsigmond 68.
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Prin ordonanţe ale Ministerului Justiţiei au fost stabilite
competenţele teritoriale ale instanţelor judecătoreşti, în funcţie de teritoriu şi
populaţie 69. Astfel, Tribunalul Arad avea competenţă asupra judecătoriilor
cercuale din Arad, Pecica, Radna şi Şiria, incluzând o populaţie de
aproximativ 166.468 persoane, iar Tribunalul Ineu, asupra judecătoriilor
cercuale din Ineu, Chişineu, Buteni şi Hălmagiu. Prin Articolul de lege
XXXVI din 1875, urmare a desfiinţării comitatului Zarand, Tribunalul Ineu
şi-a încetat activitatea, circumscripţia acestuia fiind alipită Tribunalului
Arad.

Palatul de Justiţie din Arad

Circumscripţia teritorială a Judecătoriei cercuale Arad se extindea
asupra oraşului Arad şi a următoarelor comune şi puste (colonii): pusta
Ceala, pusta Cernovici, Cernovici-sat, Elek (cu pustele Bánkút, Eperjes,
Kakucs, Lökösháza), Livada (cu pustele Utviniş şi Zimand), pusta Gelvács,
Glogovăţ, Curtici (cu pustele Kutas, Şofronea şi Sînpaul), Macea, pustele
Bodzás şi Tăgădău, Micălaca, Kamarás, Sânleani, Sânmartin, pusta
Tövisegyháza, Horia, Zimandcuz şi Mureşel (cu pusta Forray-Bujac), pe o
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suprafaţă de 19,9847 mile pătrate, cu o populaţie de 63.232 persoane. După
recensământul din 1890, populaţia număra 84.547 persoane. Ulterior,
comuna Horea a fost trecută în competenţa Judecătoriei de ocol Şiria 70.
Circumscripţia Judecătoriei cercuale Ineu însuma 19,4678 mile
pătrate, în care erau incluse comunele Agrişu Mare, Moneasa, Apateu,
Berechiu, Bocsig (cu pustele Cândrălău şi Roskin), Ineu (cu pustele
Antalháza şi Tamánd), Cermei, Satul Mic, Drauţ, Dud, Minişul de Sus,
Gurba, Iermata, Iercoşeni, Camna, Minişel, Chier (cu pusta Sup), Luguzău,
Mânerău, Moroda, Nadăş, Răpsig, Şicula, Somoşcheş, pusta Seleuş, Talpoş,
Târnova, însumând o populaţie de 49.677 persoane. Ulterior, comuna
Talpoş a fost anexată Judecătoriei de ocol Chişineu 71.

Sediul Judecătoriei regale cercuale Ineu

Judecătoria cercuală Chişineu îşi extindea autoritatea judecătorească
pe 16,3438 mile pătrate, asupra comunelor Adea, Zerindu Mic, Şimandul de
Sus, Cintei, Şimandul de Jos, Pădureni, Iermata Neagră, Vărşand (cu pusta
Jánosháza), pusta Harkály, Chereluş, Chişineu (cu pusta Liget), Mişca (cu
pusta Livada), Nădab, Zerind (cu pusta Crişana), Pilu, pusta Grăniceri
(Otlaca), Şepreuş, Şiclău (cu pustele Botos şi Kéthalom), Socodor, Sintea
Mică, Zărand şi Vânători, cu o populaţie de 54.985 persoane.
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Sediul Judecătoriei regale cercuale Chişineu

Ulterior i s-au adăugat şi nou înfiinţatele localităţi Satu Nou şi
Ţipari .
Circumscripţia Judecătoriei cercuale Buteni însuma o suprafaţă de
15,4847 mile pătrate, incluzând cuprindea comunele Aldeşti, Almaş,
Băltele, Berinda, Bârsa, Budeşti, Buhani, Bonţeşti, Sebiş (cu pusta
Corneşti), Brusturesc, Buteni, Cil, Dezna (cu forjele Reştirata şi Zugău),
Dieci (cu pusta Zemerd), Donceni, Dulcele, Feniş, Găvoşdia, Gurahonţ,
Hodoş, Pescari, Honţişor, Igneşti, Iosaş, Iosăşel, Joia Mare, Laz, Prunişor,
Chisindia, Cociuba, Crocna, Cuied, Mădrigeşti, Minead, Băile Moneasa,
Musteşti, Nădălbeşti, Neagra, Paizsön, Prăjeşti, Rănuşa, Revetiş, Roşia,
Buceava-Şoimuş, Secaş, Brazii (Satu Rău), Sălăjeni, Slatina de Criş, Susani,
Valea Mare, Văsoaia, Voivodeni, Zimbru şi Iacobeni, cu o populaţie de 35.
478 persoane 73.
Judecătoria cercuală Pecica avea o circumscripţie de 6,3036 mile
pătrate cu localităţile: pusta Basarabasa, Forray-N., Iratoş (cu pusta ForrayIratoş), Peregu Mic, Variaşu Mic, Rovine, pusta Peregu Mare, Variaşu
Mare, Peregul Mare, Bodrog, Pecica, pusta Sederhat, Sântămaş, Semlac şi
Pusta Szionda, cu o populaţie de aproximativ 28.966 persoane. În anul 1884,
pustele Basarabasa şi Szionda au fost alipite judeţului Csongrád 74.
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Sediul Judecătoriei regale cercuale Buteni

Ştampila Judecătoriei cercuale Pecica - anul 1881
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Cabinetul judecătorului

Circumscripţia teritorială a Judecătoriei cercuale Maria-Radna
cuprindea 18,1695 mile pătrate, cu localităţile: pusta Amaszegi, Baia,
Bătuţa, Bârzava, Cicir, Dumbrăviţa, Livada, Groşii Noi, Ghioroc, Juliţa,
Hălăliş, Ilteu, Căpruţa, Cladova, Conop, Corbeşti, Cuiaş, Cuvin, Lupeşti,
Miniş, Milova, Mândruloc, Monoroştia, Obârşia, Petriş, Radna, Roşia,
Săvârşin, Şoimoş, Sâmbăteni, Selişte, Slatina de Mureş, Stejar, Temeşeşti,
Toc, Troaş, Păulişul Nou, Vărădia de Mureş şi Vineşti, cu o populaţie de
40.373 persoane 75.

Ştampila Judecătoriei cercuale Maria Radna – anul 1909
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Ibidem, vol. V (1904), p. 359.
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Sediul Judecătoriei cercuale Radna

Judecătoria cercuală Şiria avea în compunerea circumscripţiei sale
teritoriale în suprafaţă de 7,9602 mile pătrate, comunele Galşa, Covăşânţ,
Cladova (cu pusta Cladova), pusta Horia, Şiria Maghiară (cu pusta Cetatea),
Măderat, pusta Matkai, Mâsca, Şiria Română, Vărşandul Vechi, Comlăuş,
(cu pusta Nyék), Pâncota, pusta Păuliş, pusta Radna, pusta Şoimoş, pusta
Sâmbăteni, Sântana (cu pusta Morócz), Horia. După recensământul din anul
1890, populaţia acestei circumscripţii însuma 33.139 locuitori 76.
Judecătoria cercuală Hălmagiu avea în circumscripţia sa 13,0549
mile pătrate, cu următoarele comune: Aciuţa, Aciua (Avram Iancu), Vaţa de
Jos, Baldovin, Băneşti, Basarabasa, Birtin, Budeşti, Brotuna, Brusturi,
Bulzeşti, Coheşti, Poiana, Ciungani, Dobroţ, Dumbrava, Vaţa de Sus,
Groşeni, Gura Văii, Ioneşti, Cărăstău, Căzăneşti, Hălmăgel, Cristeşti,
Lazuri, Leasa, Leştioara, Oci, Ocişor, Pleşcuţa, Poiana, Prăvăleni,
Prihodeşti, Rişculiţa, Răstoci, Sârbi, Steia, Strâmba, Tălagiu, Tătărăşti,
Târnava, Tisa, Tomeşti, Tyrizlesd, Ţărmure, Valea Mare, Vidra, Vosdoci. În
anul 1878, comunele Basarabesa, Ciungani, Prăvăleni, Brusturi, Târnova,
Vaţa de Jos, Vaţa de Sus, Dobroţ, Strâmba, Obârşia, Leauţ, Tyrizlesd,
Tomeşti, Steia, Sârbi, Bulzeşti, Rişculiţa, Baldovin, Cărăstău, Valea Mare,
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Lunca, Birtin, Prihodişte şi Tătărăşti au fost anexate Judecătoriei de ocol
Baia de Criş. Urmare a acestei reorganizări, circumscripţia Judecătoriei de
ocol Hălmagiu cuprindea aproximativ 17.432 locuitori 77.

Sediul Judecătoriei regale cercuale Şiria

Sediul Judecătoriei regale cercuale Hălmagiu
77

Ibidem, vol. V (1903), p. 514.
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Ulterior, Judecătoria de cercuală Baia de Criş, cuprinsă în
circumscripţia teritorial-administrativă a comitatului Hunedoara, a fost
inclusă în circumscripţia Tribunalului Arad.
Pentru funcţionarea instanţelor judecătoreşti, cu începere de la 1
ianuarie 1872, ministrul justiţiei a numit procurorii în luna octombrie 1871,
iar judecătorii, la sfârşitul aceluiaşi an.
La Tribunalul Arad au funcţionat următorii judecători: Bodroghy
István, Kovács Zsigmond, Hesz József, Szakolczay Lajos, Avarffy Károly,
Frits Róbert, Paguba Vazul, Fábián László, Újhelyi Károly, Kövesi József,
Zsarko Antal, Back Soma, Kovács János, Fischer Miklós, Harsányi Pál şi
Aknay Antal 78.
La Tribunalul Ineu au fost numiţi următorii judecători: Missits
Manó, Pichler József, Institóris Kálmán, Heppes Miklós şi Russu Gusztáv.
Parchetul Tribunalului Arad a fost condus de procurorul şef Weisz
Károly, având ca procurori adjuncţi pe Parecz György, Popovics Aurel,
Sátor Jenő, Lamberg Imre, Tóth Jenő, iar la Parchetul Tribunalului Ineu,
sarcinile procurorului au fost îndeplinite, de procurorul adjunct Jankó
József, delegat de la Parchetul Arad.
În ceea ce priveşte judecătorii, la Judecătoria de cercuală Arad a fost
numit în funcţia de judecător de ocol Otturbány Károly, împreună cu ajutorii
de judecători Rósa Jenö, Halbendinst Gusztáv şi Avaffy Gyula; la
Judecătoria de ocol Ineu, judecătorul de ocol Bálás Máté şi ajutorul de
judecător Zubor Gyula, la Judecătoria de ocol Chişineu, judecătorul de ocol
Varga Flórián, împreună cu ajutorii de judecători Varjassy Jakab şi Ferku
Sebő; la Judecătoria de ocol Buteni, judecătorul de ocol Hornoy György,
împreună cu ajutorii de judecători Luka János şi Kis Zsigmond; la
Judecătoria de ocol Pecica, judecătorul de ocol Kosztolány Antal şi ajutorul
de judecător Nóvác István; la Judecătoria de ocol Maria-Radna, judecătorul
de ocol Halik Tivadar şi ajutorul de judecător Szabados István, iar la
Judecătoria de ocol Şiria, judecătorul de ocol Issekutz István şi ajutorii de
judecători Drágos Pál şi Hofbauer Zsigmond.
Primirea-predarea atribuţiilor şi inventarelor, în conformitate cu
noile dispoziţii referitoare la organizarea judecătorească s-a realizat până la
15 ianuarie 1872, pe baza proceselor-verbale întocmite în cazul tribunalelor
de comisii formate dintr-un judecător, un notar şi un funcţionar
judecătoresc, iar în cazul judecătoriilor de ocol dintr-un judecător de ocol şi
un notar.
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În anul 1873 au fost numiţi traducători pe lângă instanţele
judecătoreşti: la Tribunalul Ineu, Bigya Gábor, pentru limba română, iar la
Tribunalul Arad, Stănescu Mircea Vasile, apoi Plopu Giorgiu şi, ulterior
Ioan Suciu, toţi pentru limba română, iar pentru limba germană, Steinitzer
Félix.
În pofida repetatelor demersuri efectuate, atât de administraţia
comitatensă, cât şi de cea orăşenească, a fost refuzată propunerea de
înfiinţare la Arad a unei Curţi de apel. În anul 1890, prin dispoziţiile
Articolului de lege XV, pe lângă Curţile de apel din Budapesta şi Tg.
Mureş, au fost înfiinţate şi Curţile de apel din Oradea şi Cluj. Astfel,
magistraţii Tribunalul Arad şi ai judecătoriilor de ocol din circumscripţia
teritorială a acestuia au fost puşi sub controlul şi supravegherea Curţii de
Apel Oradea, iar procurorii au fost subordonaţi ierarhic Parchetului din
Debrecen.
De-a lungul timpului, schimbările intervenite în rândul magistraţilor
instanţelor judecătoreşti arădene şi al personalului judecătoresc au fost
frecvente.
Au existat schimbări şi în ceea ce priveşte competenţa materială a
instanţelor judecătoreşti. Astfel, în anul 1876, Judecătoria de ocol Ineu a
fost investită cu atribuţii de carte funciară pentru circumscripţiile
judecătoriilor de ocol din Ineu, Buteni şi Hălmagiu 79.
Această competenţă în materie de carte funciară a fost acordată
Judecătoriei cercuale Chişineu în anul 1880, pentru întreaga sa
circumscripţie, în anul 1888 judecătoriilor din Pecica şi Şiria, iar în anul
1892, Judecătoriei Maria-Radna.
Unele competenţe au continuat să funcţioneze în mod automat, de-a
lungul timpului, instanţele exceptând verificarea legalităţii acestora. Astfel,
în anul 1876, Judecătoria de ocol din Makó a fost integrată circumscripţiei
Tribunalului din Szeghed, încetând competenţa Tribunalului Arad asupra
cauzelor de natură fiscală hotărâte de acea judecătorie. Cu toate acestea,
Tribunalul Arad a preluat şi rezolvat, până în anul 1893, aceste cauze, iar
Curtea de Apel din Budapesta le-a confirmat, fără verificarea competenţei
arădene în această materie, greşeala fiind constatată doar de Curtea de Apel
Oradea 80.
O altă pierdere a competenţei Tribunalului Arad s-a realizat în anul
1892, când cauzele de presă au fost date în competenţa Tribunalului din
Oradea.
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În ceea ce priveşte sediile, Tribunalul şi Parchetul Arad, Judecătoria
de ocol Arad şi Penitenciarul acestora au funcţionat în sediile Prefecturii
Comitatului Arad şi Casa Vicecomitelui. Ofertele imobiliare gratuite, făcute
de Primăria Arad cu privire la lotul de teren pentru construirea unui Palat al
Justiţiei, nu au fost avizate pozitiv de către reprezentanţii Ministerului
Justiţiei din Budapesta, în pofida sumelor mari de bani oferite pentru
ridicarea acestei impunătoare construcţii. Abia în anul 1893 s-a căzut de
acord asupra locului unde urma să se ridice clădirea Palatului Justiţiei, în
perioada 1895-1896, în care, pe lângă Tribunal, Parchet şi Judecătoria de
ocol Arad, urma să funcţioneze şi Penitenciarul, începând cu anul 1898.
În ceea ce priveşte activitatea judecătorească a Tribunalului Arad,
conform statisticilor publicate pentru perioada 1872-1891, rezultă o scădere
a cauzelor civile intentate, de la 40.720 în anul 1872, la 31.759 în anul 1891,
iar în ceea ce priveşte numărul cauzelor rezolvate, o uşoară creştere a
cauzelor nerezolvate, către sfârşitul secolului XIX 81.
În ceea ce priveşte activitatea judecătorească în materie civilă a
judecătoriilor de ocol arădene, constatăm o creştere continuă a numărului
cauzelor contencioase supuse judecăţii, la toate judecătoriile, astfel: la
Judecătoria cercuală Arad, de la 22.420 în anul 1872, la 30.094 în anul
1891; la Judecătoria cercuală Buteni, de la 5.075 în anul 1872, la 5.159 în
anul 1891; la Judecătoria cercuală Chişineu, de la 6.864 în anul 1872, la
12.440 în anul 1891; Judecătoria cercuală Hălmagiu rezolvase în anul 1891
un număr de 3.186 cauze civile 82; la Judecătoria cercuală Ineu, de la 6.547
în anul 1872, la 12.581 în anul 1891; la Judecătoria cercuală Pecica, de la
7.313 în anul 1872, la 7.834 în anul 1891; la Judecătoria cercuală Şiria, de la
6.611 în anul 1872, la 11.990 în anul 1891. Numai la Judecătoria cercuală
Radna se constată o scădere a cauzelor civile, de la 6.859 în anul 1872, la
6.351 în anul 1891. Majoritatea cauzelor civile erau în legătură cu
răscumpărarea sesiilor urbariale în urma desfiinţării dependenţei de către
foştii iobăgi şi jeleri, precum şi urma comasării terenurilor în favoarea
moşierilor.
Cercetările penale au ocupat şi ele mare parte din activitatea
judecătorească arădeană. Constatăm o creştere a numărului de cauze penale
supuse cercetărilor, în întreg comitatul, de la 867 în anul 1872, la 2.726 în
anul 1891, şi o scădere a numărului de cercetări rezolvate, de la 748 în anul
1872, la 655 în anul 1891. Numărul proceselor penale judecate de
Tribunalul Arad a crescut de la 1.316 în anul 1872, la 1.512 în anul 1891,
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precum şi la cele opt judecătorii cercuale din comitat, de la 2.816 în anul
1872, la 4.853 în anul 1891 83.
Până la construirea clădirii Penitenciarului în cadrul Palatului de
Justiţie, executarea pedepselor penale se efectua în camerele semisubterane
din clădirea prefecturii, construite în anul 1821, la care ulterior s-au mai
adăugat câteva celule la parter şi etajul întâi. Pe lângă fiecare judecătorie de
ocol fusese organizată câte o temniţă. Conform unui raport al Ministerului
Justiţiei, din anul 1891, se preciza că penitenciarele din Arad şi Buteni erau
total necorespunzătoare, cele din Chişineu, Hălmagiu, Ineu, şi Şiria aveau
condiţii medii, iar cele din Pecica şi Radna erau considerate
corespunzătoare.
În ceea ce priveşte condiţiile de detenţie, la 1000 de deţinuţi fuseseră
constatate 77 cazuri de boală, din care 33 % respiratorii, urmare a sistemului
deficitar de ventilaţie 84.
Nici condiţiile pentru desfăşurarea activităţii instanţelor judecătoreşti
nu erau corespunzătoare. Astfel, Tribunalul şi Judecătoria cercuală Arad
ocupau un număr de 7 încăperi, cu un volum de 403 mc, judecătoriile din
Ineu şi Chişineu aveau câte o încăpere, prima de 54 mc, iar cea de a doua de
36 mc. Judecătoriile din Buteni, Hălmagiu, Pecica şi Şiria aveau câte 2
încăperi, ale căror volum era cuprins între 54-172 mc, iar Judecătoria
cercuală Radna, 3 încăperi care însumau un volum de 125 mc.
În principal, obiectivele care au fost urmărite în activitatea
instanţelor judecătoreşti arădene, în perioada 1871-1919, au constat în
apărarea ordinei de drept şi a proprietăţii private, în baza cadrului legislativ
existent.
În concluzie, reorganizarea puterii judecătoreşti, în baza legilor din
anul 1871, a urmărit punerea de acord a prevederilor Constituţiei ungare din
anul 1848, aşa-zis „liberale”, cu nevoile generate de modernizarea societăţii
multietnice a statului dualist austro-ungar. Modenizarea patrimoniului
instituţional-juridic a constat în abolirea privilegiilor aristocraţiei ungare de
realizare a actelor de justiţie, prin separarea atribuţiilor judecătoreşti de cele
administrative. Însă, profesionalizarea şi centralizarea puterii judecătoreşti, a
urmărit, în esenţă, apărarea marilor proprietăţi agricole, alături de
intensificarea consolidării posibilităţilor de sporire a patrimoniului
burgheziei industriale, comerciale şi bancare.
Această realitate este demonstrată, fără posibilităţi de tăgadă, prin
creşterea, continuă, a cauzelor de drept privat şi public, supuse judecăţilor.
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Colaborarea lui Ioan Slavici la
„Tribuna poporului” şi „Tribuna”
Emil Şimăndan,
Lucian Emandi
Ioan Slavici, născut la 18 ianuarie 1848, face parte din generaţia de
aur a literaturii române reprezentată de Maiorescu, în critică, Eminescu, în
poezie, Creangă, Caragiale şi Slavici în proză. Dacă Eminescu şi Creangă îşi
încheie activitatea în secolul al IX-lea, Caragiale şi Maiorescu la începutul
secolului al XX-lea, Slavici supravieţuieşte tuturor rămânând activ până în
deceniul al treielea al secolului nostru (s-a stins din viaţă la 17 august 1925),
deceniu în care se reactivează cu o memorialistocă excepţională: „Din două
lumi” (1920), „Închisorile mele” (1921), „Cel din urmă armş” (1923),
„Amintiri” (despre Eminescu – Creangă – Caragiale – Coşbuc – Maiorescu,
1924) şi „Lumea prin care am trecut” (1930, postum).
Trecerea timpului a făcut din Ioan Slavici un scriitor mai mare decât
se considera el însuşi, chiar dacă pentru moment, în anii bătrâneţii sale, a
trecut, treptat, într-un plan secund. De fapt, ce puteau să vadă în Slavici, în
jurul anilor 1920, tinerii avangardişti cu care devenise contemporan, când
aceştia textualizează cu totul altceva şi la alt mod decât nuvelistul şi
romancierul din gloriosul deceniu al IX-lea (secolul al XIX-lea), când
textele lui Slavici apar odată cu marile poeme eminescene, cu amintirile şi
poveştile lui Creangă, cu teatrul lui Caragiale? Dar ce se întâmplă astăzi cu
Slavici? Contemporanul nostru, eminescologul şi slavicianul Dimitrie
Vatamaniuc referindu-se la Slavici, scria: „Personalitea lui Slavici este
prezentă astăzi în conştiinţa posterităţii ca şi creator de literatură română a
poveştii săteşti, precum şi de nuvele şi romane care sunt adevărate
capodopere ale literaturii române şi universale”. Adevărul este că Slavici
avea o concepţie foarte personalizată a structurii canonice a genurilor
literare. A scris câteva „poveşti” care sunt romane fantastice („Spaima
zmeilor”), câteva romane care de fapt rămân nuvele („Mara” apare cu acest
titlu) şi câteva nuvele care au subiect, construcţie, dezvoltare narativă şi
personaje de roman („Moara cu noroc”, „Pădureanca”, „Cel din urmă
armaş”, „Din păcat în păcat” – ultimele două au chiar ca subtitlu „roman”).
De asemenea avem datoria morală să amintim că Slavici este şi un
foarte mare ziarist, cu o publicistică vastă, comparabilă cu a lui Eminescu
prin diversitate şi problematică, însă insuficient cunoscut! Posteritatea a
făcut până în prezent foarte puţin pentru cunoaşterea integrală a publicisticii
lui Slavici, deşi în scriitura non-fiction, textele sale rămân foarte vivace,
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chiar cu aplomb pamfletar şi publicistic. Ioan Slavici, asemenea lui Camil
Petrescu, n-a putut scrie decât împotriva cuiva, a ceva, pentru a îndrepta o
greşeală – asumându-şi chiar riscul de a face alta – sau pentru a nuanţa
anumite referinţe devenite literă de lege, în tradiţia noastră culturală. Tot ce
a văzut lumina tiparului, pentru Slavici a intrat într-o categorie metaficţională, el nu a disociat niciodată cu mare precizie între textualitatea
imaginarului, proză confesivă sau obiectivă şi publicistica fierbinte,
pulverizată în ziarul de toate zilele.
Vom prezenta, în continuare, colaborarea lui Ioan Slavici la Tribuna
poporului şi Tribuna din Arad, evident şi într-un context sibian, întrucât ori
de câte ori este vorba despre Ioan Slavici, gazetarul, gândul ni se îndreaptă
în mod deosebit spre Tribuna din Sibiu. În acest oraş Ioan Slavici a fost
printre ctitorii de epocă şi a modelat profilul uneia dintre cele mai
importante gazete din istoria presei româneşti. Însuşi Slavici considera la un
moment dat că Tribuna din Sibiu este „cea mai scumpă dintre creaţiile sale”.
Dar până a scoate în aprilie 1884 cotidianul politic şi literar al
românilor din Transilvania de la Sibiu, Ioan Slavici avea o remarcabilă
experienţă de gazetar prin activitatea publicistică desfăşurată la ziarul
Timpul din Bucureşti, unde prezenţa sa poate fi întâlnită îndeosebi între anii
1876-1879. În aceeaşi perioadă Ioan Slavici mai colaborează la Telegraful
Român, iar după părăsirea redacţiei Tribunei din Sibiu (martie 1890) şi până
la apariţia ziarului de atitudine naţională cu pagină literară Tribuna
poporului din Arad (25 dec.1896 - 28 feb.1912), Slavici poate fi întâlnit
adeseori în paginile Voinţei naţionale şi mai ales în cele ale Corespondenţei
Române, iar între anii 1902 - 1903 şi în cele ale gazetei Apărarea naţională.
Din 1910 când se produce ruptura între „tinerii tribunişti” şi „vechii
tribunişti”, datorită înfrângerii candidaţilor Partidului Naţional Român (din
Transilvania) pentru alegerile din Dietă (lucru pentru care Octavian Goga îl
atacă dur pe Ioan Slavici în Tribuna arădeană), Ioan Slavici colaborează
substanţial la Lupta, Minerva, Ziua şi Gazeta Bucureştilor. În afară de
aceste publicaţii, în lunga sa viaţă, pe un interval de o jumătate de secol,
între anii 1871-1925 numele său poate fi întâlnit în mod sporadic şi în alte
numeroase publicaţii ale vremii. Faţă de această îndelungată activitate
gazetărească, Tribuna din Sibiu reprezintă doar o activitate de şase ani
(1884-1890), în vreme ce colaborarea la Tribuna poporului şi la Tribuna din
Arad este mult mai îndelungată (1896-1912), dar ea, din diverse motive
provinciale nu a intrat suficient în atenţia cercetătorilor care s-au ocupat de
publicistica scriitorului şirian.
Deşi Ioan Slavici nu a făcut parte din redacţia Tribunei din Arad,
prin legăturile strânse pe care le-a avut tot timpul cu arădenii, cât şi prin
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colaborarea sa destul de îndelungată şi foarte pregnantă la Tribuna din Arad,
el a jucat un rol foarte important în viaţa acestei gazete, contribuind la
ridicarea prestigiului ei şi la orientarea ideologică a Tribunei. Credem că se
poate afirma, fără nici o exagerare, că activitatea lui Ioan Slavici la Tribuna
din Arad este tot atât de importantă - pentru orientarea spiritului naţional
românesc în Transilvania - ca şi cea de la Tribuna din Sibiu. Dincolo de
opiniile şi consideraţiile încetăţenite printre cercetătorii presei româneşti,
noi considerăm că etapa Tribunei arădene este cea mai importantă din toată
activitatea ziaristică a lui Ioan Slavici în ceea ce priveşte orientarea spre
sprijinirea spiritului naţional românesc în Transilvania. Există mai mulţi
factori care concurează la susţinerea acestei afirmaţii. Printre aceştia, în
primul rând, este desfăşurarea în timp. În această privinţă perioada arădeană
este cea mai îndelungată din toată activitate gazetărească a lui Ioan Slavici.
La Tribuna din Sibiu scriitorul a lucrat în mod efectiv timp de şase ani
(1884-1889). După 1890 prezenţa sa în paginile gazetei este cu totul
întâmplătoare. În următorii patru ani el a publicat în Tribuna din Sibiu doar
cinci articole.
Faţă de cei şase ani petrecuţi în redacţia Tribunei din Sibiu,
colaborările la Tribuna din Arad însumează un număr dublu de ani. Dar nu
numai desfăşurarea în timp, ci şi cantitatea şi calitatea materialelor publicate
în cele două gazete înclină balanţa în favoarea Tribunei din Arad. Ca om de
redacţie, era normal ca Slavici să publice mai mult în gazeta sibiană, întrucât
el participa zilnic, în mod nemijlocit, la redactarea ei. Dar nu se întâmplă
aşa. Numărul materialelor publicate de Ioan Slavici în Tribuna din Arad
este mai mare decât cel al materialelor publicate în Tribuna din Sibiu. În
mod concret, în Tribuna sibiană, Ioan Slavici publică 119 materiale diferite,
din care trei sunt opere literare: „Pădureanca” (apare în 22 numere), „Păcală
în satul lui” (4 numere) şi „Polipul unchiului” (tot în 4 numere).
La Tribuna poporului şi la Tribuna din Arad, Slavici îşi publică 122
de lucrări, dintre care 7 cu caracter literar, dacă includem în rândul acestora
şi amintirile despre Serbările de la Putna. Cele 7 opere literare sunt:
„Corbei” (publicată în 41 de numere), „Limir împărat” (4 numere),
„Precupeţul” (3 numere), „Spim Călin” (11 numere), „Din valurile vieţii”
(15 numere), „O aventură galantă” (1 număr) şi „Serbările de la Putna” (17
numere). Prin cele 7 lucrări literare, care apar în 91 de numere ale Tribunei
din Arad, Slavici poate fi considerat (ca frecvenţă) unul dintre prozatorii cei
mai de seamă ai Tribunei. Este întrecut, în domeniul prozei, doar de Ioan
Agârbiceanu, care a publicat în gazeta arădeană mai multe zeci de nuvele şi
schiţe tipărite în 150 de numere, şi de George Coşbuc, care începând din
anul II al Tribunei poporului a publicat în gazeta arădeană „Însemnările din
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istoria neamului” şi mai apoi, aproape integral „Povestea unei coroane de
oţel”.
Dacă atunci când este vorba de cantitate, diferenţa numerică este
relativ neînsemnată între lucrările publicate în Tribuna din Sibiu şi cea
arădeană, atunci când este vorba de calitatea articolelor şi mai ales de
orientarea ideologică, avantajul revine fără nici o îndoială a Tribunei din
Arad.
În Tribuna din Sibiu Ioan Slavici a publicat un număr de 116 articole
diferite. Dintre acestea 55 sunt semnate cu numele întreg al scriitorului, 6 cu
iniţialele I.S., sau numai cu S., iar 55 nesemnate. Trebuie remarcat că din 55
de articole semnate, peste 20 se referă la diferite probleme culturale, de
educaţie sau bisericeşti şi că abia vreo 30 sunt axate pe teme politice majore.
Cele nesemnate apar, aproape în totalitatea lor (42 sau 55) sub titlul generic
„Sibiu la …” şi chiar dacă ele conţin bogate şi incisive reflecţiuni pe
marginea diferitelor probleme ce frământau epoca, ele nu se ridică la
înălţimea marilor articole politice pe care le-a semnat Ioan Slavici de-a
lungul anilor.
Nu acelaşi lucru se poate spune despre articolele publicate în
Tribuna din Arad. Din cele 116 articole publicate de Slavici în gazeta
arădeană, numai două nu poartă semnătura întreagă a autorului. Unul dintre
ele este semnat doar cu iniţiala „S”, şi s-ar putea să nu fi fost scris de
Slavici, întrucât în acea vreme colabora la Tribuna poporului, unde a apărut
articolul, şi Sever Secukla, care ar fi putut să-şi semneze articolul, aşa cum
obişnuiau nu numai redactorii, ci şi unii dintre colaboratori, doar cu o
simplă iniţială, respectiv cu litera „S”. Dar celălalt articol întitulat „Legea
europeană”, apărut în nr. 29 din 14/17 februarie 1903 şi semnat I.S., este
fără îndoială a lui Ioan Slavici. Nu numai titlul, pe care Slavici l-a folosit şi
în alte ocazii, dar şi ideile pe care autorul le desfăşoară în acest articol, fac
incontestabilă paternitatea lui Ioan Slavici asupra lui.
Toate celelate articole publicate în Tribuna poporului şi în Tribuna
poartă semnătura întreagă a scriitorului şi sunt tipărite, cu unele excepţii, pe
prima pagină a ziarului, ocupând de multe ori pagina întreagă, sau având
continuare chiar în mai multe numere consecutive.
Unele dintre acestea, atât prin înălţimea cugetării şi a idealurilor
exprimate, prin combativitatea şi viziunea politică, eşafodajul de idei şi prin
patosul lor, pot constitui adevărate modele ale geniului, prin care Slavici se
situează printre marii gazetari din istoria presei româneşti, alături de Mihai
Eminescu şi Octavian Goga. Articole ca: „Noua farsă”, „Criton”, „Românii
străini”, „Pace şi dragoste”, „Românii şi saşii”, „Politica tribuniştilor”,
„Germanii din regatul ungar”, „Noi şi germanii din regatul ungar”, „Politica
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românească”, „Daco – România”, „Liberalism şi democraţie”, „Cestiunea
românească”, Ţăranul român şi încă multe altele care ar putea fi citate, ne
furnizează adevărate exemple de virtuozitate gazetărească. Trebuie notat că
spre deosebire de articolele publicate în Tribuna din Sibiu, în care Slavici îşi
împărţea talentul între temele cu caracter cultural sau educativ şi cele
politice, articolele publicate în Arad sunt axate, în marea lor majoritate, mai
ales pe teme politice. Apoi mai trebuie remarcat încă ceva. Însăşi etapa
politică legată de Tribuna din Arad este diferită de cea din Sibiu, marcând
un important pas înainte în gândirea social-politică a românilor ardeleni.
Aşa se înfăţişează din punct de vedere statistic, prezenţa lui Ioan
Slavici în paginile Tribunei din Arad. Dar colaborarea sa la această gazetă
nu poate fi determinată, în toate subtilităţile ei, numai pe bază de relaţii
statistice. Tribuna din Arad, deşi preia într-o anumită măsură o parte din
mesajul Tribunei sibiene, reprezintă totuşi o etapă nouă în gândirea socialpolitică a Transilvaniei. Foile lui George Bariţiu sunt legate de generaţia
paşoptistă. Activitatea Tribunei din Sibiu marchează epoca pasivismului
politic şi a Memorandumului. În paginile Tribunei din Arad se produc
mutaţiile ideologice care vor determina o nouă orientare politică, cea a
generaţiei Unirii.
Ideea apariţiei unei mari gazete româneşti la Arad se întrevede încă
de prin anul 1995, când după întemniţarea memorandiştilor, Aradului îi
revine rolul de a regrupa forţele Partidului Naţional Român, rămas fără
conducători. De fapt în această perioadă arădeanul Vasile Mangra aproape
că se substituie comitetului P.N.R. prin marea agitaţie pe care o face în
popor şi prin organizarea la Budapesta, în 1895, a acelui binecunoscut
„Congres al naţionalităţilor” din monarhia habsburgică, la care pe lângă
români participau cehi, slovaci, sârbi şi croaţi.
În corespondenţa din 1985 purtată de către Mangra cu diferite
personalităţi politice ale vremii, se află şi câteva scrisori care vorbesc despre
iminenţa apariţiei la Arad a unei gazete româneşti. Dar această gazetă va
apare abia în anul 1897, când, comitetul P.N.R. invocând dreptul de
proprietare asupra Tribunei din Sibiu, preia conducerea acestui ziar şi scoate
din redacţie pe vechii tribunişti: Ioan Russu – Şirianu, Ilarie Chendi şi
Bogdan Duică, încredinţând redactarea gazetei altora.
Fără a fi organ al Patridului Naţional Român, Tribuna poporului,
apărută până în anul 1903 sub redacţia lui Ioan Russu – Şirianu, are program
naţional de luptă, aşa cum se menţionează în actul zidit în fundaţia palatului
Tribunei, în 1909: „pentru apărarea şi reîntregirea naţiunii româneşti, în
drepturile ei istorice, pe acest pământ străvechi românesc, pentru izbânda
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deplină şi finală a cauzei sale şi pentru stăpânirea deplină şi desăvârşită şi de
veci a limbii, culturii şi naţionalităţii româneşti în aceste părţi de locuri”.
Spre deosebire de „Tribuna” din Sibiu, care alături de luptat pentru
unitate culturală, pe plan politic susţinea programul Conferinţei din 1881 a
P.N.R., prin care s-a adoptat pasivismul politic, Tribuna poporului din Arad
iniţiază încă de la început o politică mai revoluţionară, militând pentru
intrarea românilor în activitatea politică. În paginile Tribunei poporului
pasivismul este combătut, iar îndemnurile la luptă sunt cât se poate de
grăitoare: „Nu e vorba să-i facem poporului educaţie revoluţionară. Dar e o
datorie să ne purtăm cu toţii aşa fel ca nimeni să nu mai îndrăznească a-şi
bate joc de noi…”. A sta în amorţire, a lupta fără ca adversarului să-i pese
de ceva, însemnează a renunţa la luptă. Iar poporul care renunţă şi-a scris
singur sentinţa de moarte” (Tribuna poporului, anul I, nr. 223, 1897.).
Articolele în care pasivismul politic este combătut apar deseori, încă din
primele numere ale Tribunei poporului. Menţionăm doar câteva dintre
acestea, apărute în primii ani de existenţă ai Tribunei poporului: „Pasivitatea
şi activitatea” (ibidem, anul I, nr. 13, 1897), „Pasivitate ori activitate”
(ibidem, anul III, nr. 123, 1899), „În jurul pasivităţii” (ibidem. anul III, nr.
127, 1899), apoi, în numerele 152 – 157, apar, pe prima pagină, o suită de
articole întitulate: „Pasivitate sau activitate”. Peste alte câteva săptămâni, în
numerele 181, 182, 183, Vasile Mangra publică alte trei articole cu titlul
„Câteva constatări în cestiunea pasivităţii”. În aceeaşi perioadă, într-o suită
de alte patru articole, este dezbătură „Ideea aproprierii politice între
maghiari şi români” (numerele: 162, 163, 164, 165 – 1899).
În anul 1902, Eugen Brate cere revizuirea programului naţional din
1881 (ibidem, anul VI, nr. 46), iar ceva mai târziu, polemizând cu ziarele
Drapelul, Telegraful român şi Tribuna din Sibiu, în articolul întitulat
„Apărarea pasivităţii”, dezbate din nou aceeaşi problemă (ibidem, anul VI,
nr. 88, 1902). Către sfârşitul aceluiaşi an Ioan Russu – Şirianu, la sfârşitul
articolului întitulat: „Pasivitatea noastră”, conclude: „Pasivitatea deci trebuie
absentată definitiv pe toate terenele” (ibidem, anul VI, nr. 224, 1902). Printro largă dezbatere de presă şi prin acţiunile politice întreprinse de arădeni,
aceştia reuşesc să determine renunţarea la pasivism, astfel că în 1905,
conferinţa P.N.R. hotărăşte reluarea activităţii parlamentare. Trebuie
menţionat că raportul prin care s-a propus renunţarea la pasivism, a fost
alcătuit de Vasile Goldiş şi citit în conferinţă de către Ioan Suciu.
Slavici nu participă în mod direct la discuţiile purtate pe tema
pasivităţii şi activităţii politice. Dar prin mai multe articole publicate în
Tribuna poporului el se referă la relaţiile de atunci dintre români şi maghiari
şi sugerează apariţia unei noi faze în viaţa politică a transilvănenilor,
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respectiv depăşirea programului pasivist, inaugurat în 1881. Astfel, în
articolul „Noua fasă” (ibidem, anul III, nr.27, 1899) el apreciază că: „ Am
putea dar să luăm parte la viaţa publică a regatului ungar, dacă s-ar face fie o
reformă electorală, prin care s-ar stabili cens egal şi cercuri electorale, şi ni
s-ar asigura o procedură electorală, care înlătură abuzurile companiilor de
exploatare”. Condiţionând participarea românilor la viaţa parlamentară, el
vede această participare într-un context mai larg, alături de celelalte
naţionalităţi: slovacii, germanii, sârbii, rutenii, care ar forma „o minoritate
destul de puternică pentru exercitarea unui serios control parlamentar”
(ibidem, anul III, nr. 27, 1899).
Participând la aceste discuţii, Slavici contribuie însă la lămurirea
unei probleme foarte importante, care va sta în viitor la baza politicii
Tribunei şi a întregii generaţii a Unirii: problema raporturilor fundamentale
dintre români şi maghiari, formulată în sensul dacă poate exista o apropriere
reală între români şi clasa conducătoare maghiară. În totală contradicţie cu
atitudinea fundamental diferită, pe care Ioan Slavici o va adopta după 1910,
într-o serie de articole publicate în Tribuna poporului, el se pronunţă în mod
categoric „Că în statul ungar lupta pentru asigurarea libertăţii de dezvoltare
e zadarnică”, pentru că „oamenii de stat ai Ungariei nu au nici destulă
pricepere politică, nici destulă autoritate, pentru ca să rezolve chestiunea
naţionalităţilor” (ibidem, anul III, nr. 90, 1899, - „Bizantinisme” – I).
Referitor la posibilitatea înţelegerii între români şi clasa conducătoare
maghiară, Slavici este categoric: „nu cred că înţelegerea între români şi
maghiari se va face şi că maghiarii vor să producă numai aparenţele unei
înţelegeri cu concetăţenii lor români” (ibidem, anul III, nr. 90, 1899, „Bizantinisme” – I). Şi în acelaşi articol „Bizantinisme”, Slavici afirmă şi
mai apăsat: „Cu maghiarii nici unul dintre partidele politice din România nu
poate să facă nimic, fiindcă nimeni în lumea aceasta nu se poate învoi cu
maghiarii” (ibidem, anul III, nr. 92, 1899, „Bizantinisme” – III). Problema
relaţiilor dintre românii ardeleni şi clasa conducătoare maghiară, Slavici o
pune în discuţie în mai multe rânduri, încă chiar din primii ani de apariţie a
Tribunei poporului, pentru ca ea să revină ca un leit motiv de-a lungul
întregii perioade de colaborare la Tribuna din Arad. Amintim aici doar
câteva dintre articole, cele din perioada de început a gazetei arădene:
„Ardealul, românii şi ungurii” (ibidem”, anul I, nr. 46, 1897), „Criton”
(ibidem, anul II, 1898), „Noua fasă” (ibidem, anul III, nr. 27, 1899),
„Bizantinisme” (ibidem, anul III, nr. 90, 1899), „Românii străini” (ibidem,
anul IV, nr. 56, 1900), „Pace şi dragoste” (ibidem, anul IV, nr. 56, 1900). O
altă problemă dezbătură de Slavici se referă la raporturile dintre românii
transilvăneni şi România. El formează, de asemenea, obiectul mai multor
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articole. Este dezvoltată în mod magistral şi cu multă intuiţie politică în
articolele: „Criton”, „Bizantinisme”, „Măsură dreaptă”, „Tribuna şi
tribuniştii”, precum şi în multe altele. În privinţa raporturilor cu românii,
Slavici proclama încă în Tribuna din Sibiu că „Soarele tuturor românilor la
Bucureşti răsare!” Formularea aceasta o găsim în mai multe articole
publicate şi în Tribuna poporului şi Tribuna din Arad. În faza arădeană însă
Ioan Slavici lărgeşte noţiunea. El depăşeşte faza sibiană, care se referea mai
ales la unitatea culturală a tuturor românilor, considerând statul român nu
numai ca un centru cultural pentru toate provinciile româneşti, ci ca o
entitate naţională politică: „Statul român, aşa cum el a fost conceput de cei
care l-au întemeiat şi cum el există azi, e centrul vieţii naţionale române: aici
răsare soarele pentru toţi românii; aici sunt toţi românii şi cu gândul, şi cu
inima, în fiecare clipă de preocupare politică. Iar aceasta nu pentru că e
„român” acest stat, ci pentru că el aşa cum există, e o creaţiune a tuturor
românilor, iar nu a oamenilor ce din întâmplare sunt adunaţi pe pământul
cuprins între hotarele lui convenţionale”.
„Cu mult înainte de a se înfiinţa, statul acesta a existat în gândul
românilor ca plan clar conceput, şi în inimile lor ca dorinţă fierbinte şi mai
multe rânduri de oameni au lucrat cu zel şi cu căldură, cu hotărâre şi cu bună
chibzuinţă, ca să-l facă aşa cum era croit în gândul lor, iar oamenii aceştia
nu au fost numai muntenii şi moldovenii, s-au unit toţi cei mai aleşi dintre
românii de pretutindeni, ca lucrând împreună, să le asigure aici, pe pământul
acesta, tuturor românilor deplina libertate de dezvoltare şi putinţa de a duce
la desfăşurare virtuţile neamului românesc” (ibidem, anul IV, nr. 27, 1900).
Pornind de la această entitate naţională, Slavici găseşte foarte firesc
amestecul celor din România în viaţa transilvănenilor, precum şi
preocupările pe care ardelenii le au faţă de diferitele aspecte ale vieţii din
România. El scrie fără nici o posibilitate de echivoc, vorbind despre
drepturile celor din România de a lua parte la viaţa comună a ardelenilor:
„Dreptul acesta îl are ori care român din România căci soarta ţării lui atârnă
de soarta românilor din Ardeal, îl avem noi deci îndoit, şi ca ardeleni şi ca
români din România” (ibidem, anul IV, nr. 27, 1990). Şi tot atât de categoric
se pronunţă şi în privinţa drepturilor românilor din afara României, de a se
considera părtaşi la viaţa României: „De aceea românul ori şi unde s-ar fi
născut el şi ori şi de unde şi-ar fi petrecând viaţa, iubeşte România, e mereu
preocupat de prosperarea ei, e dujman celor e o dujmănesc şi e gata de a se
jertfi la timpuri grele pentru ea. Aceasta o simte fiecare dintre noi, o simt
copiii noştri din ziua în care încep să îşi dea seama despre cele ce se petrec
în sufletele lor şi o ştiu foarte bine toţi cei ce trăiesc în atingere cu românii:
pe toţi românii îi face dujman cel ce jigneşte statul român în desfăşurarea
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lui, pe toţi românii şi-i face prieten cel ce e binevoitor faţă de statul român…
Lucrurile acestea sunt atât de adevărate, atât de ştiute şi atât de fireşti…”
(ibidem, anul IV, nr. 27, 1900).
Desigur, colaborarea lui Ioan Slavici la Tribuna din Arad ridică
aspecte mult mai complexe, care nu pot fi cuprinse în spaţiul limitat acestei
comunicări. Ne-am mărginit a surprinde doar unele aspecte legate mai ales
de perioada de început a Tribunei poporului, când s-a structurat de fapt
ideologia şi orientarea politică a gazetei. Şi anume ne-am oprit la câteva
dintre ideile cardinale care stau la baza acestei orientări: problema activităţii
parlamentare; problema înţelegerii dintre români şi clasa conducătoare
maghiară; problema raporturilor transilvănenilor cu România; problema
unui front unic între naţionalităţile minoritare din Monarhia austro-ungară;
şi problema polemicii dintre generaţia tânără şi cea vârstnică. Slavici ia
parte la discuţiile pe care Tribuna din Arad le poartă de-a lungul anilor pe
marginea tuturor acestor probleme. Intervenţia sa este deseori magistrală şi
credem că nu greşim dacă afirmăm că el a avut un rol destul de important la
structurarea ideologiei politice a Tribunei din Arad. Prin articolele publicate
în gazeta arădeană Ioan Slavici se integrează perfect în contextul gândirii
social politice a generaţiei Unirii, lăsând posterităţii un număr important de
articole politice cu adevărat antologice.
CRONOLOGIE
1848 – Pe 18 ianuarie se naşte la Şiria, în judeţul Arad, Ioan Slavici,
fiul Elenei şi al lui Savu Slavici, fiind al doilea dintre cei cinci copii ai
familie. Mama sa provenea intr-o familie de cărturari ardeleni, în vreme ce
tatăl era cojocar. Potrivit lui G. Călinescu, „numele-i adevărat suna Ioan
Sârbu”.
1955 – Este înscris la şcoala din sat.
1859 – Repetă clasa a patra la o şcoală din Arad, după care este
trimis la studii la Liceul Maghiar.
1865 – Este transferat la Liceul Piarist din Timişoara, unde studiază
timp de doi ani. Din cauza multiplelor greutăţi familiale, se vede nevoit să
îşi susţină examenele la Arad, în particular.
1968 – În august îşi susţine examenul de bacalaureat la Satu Mare.
Două luni mai târziu se înscrie la Facultatea de Drept şi Ştiinţe de Stat de la
Budapesta. Devine membru al Societăţii Academice „Petru Maior”. Rămâne
la studii ceva mai mult de patru luni, timp în care asistă şi la cursurile de
literatură română susţinute de Alexandru Roman. Renunţă apoi şi se
întoarce la Arad. Potrivit unei ipoteze, starea lui de sănătate se înrăutăţeşte
simţitor. G. Călinescu avansează însă ideea că altele erau motivele
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întoarcerii acasă: „De fapt, el avea în Arad o prietenă nemţoaică sau
unguroaică, anume Louisa, cu care se avea bine prin 1866. În 1869 iubita se
mărită pentru şase săptămâni cu un oarecine, apoi redeveni a studentului”.
1869 – În vară îl găsim angajat la un notar, ca „scrietor”. Din
octombrie ajunge student Facultatea de Drept din Viena, prilej cu care îl
întâlneşte pe Eminescu, de care îl va lega o prietenie strânsă. Prin
intermediul acestuia îl va cunoaşte pe Iacob Negruzzi şi va ajunge la
Junimea. Efectuează tot acum stagiul militar – sosise la Viena ca soldat cu
termen redus. Se întreţine cu greu şi este nevoit să dea meditaţii.
1871 – Este ales preşedintele Societăţii „România Jună” şi se implică
în organizarea serbărilor de la Mănăstirea Putna (din august), împreună cu
alţi colegi studenţi, printre care se numără şi Eminescu. În toamnă îşi reia
studiile la Viena, fiind susţinut financiar de Junimea. Debutează în
Convorbiri literare cu „Fata de birău”, o comedie publicată la recomndarea
lui Eminescu. Colaborează la revista Speranţa din Arad şi publică, tot în
Convorbiri literare, studii asupra maghiarilor”.
1872 – Se întoarce la Arad, unde începe să practice avocatura pe
lângă cancelaria lui Mircea Vasile Stănescu Arădanul. În iunie apare în
Convorbiri literare povestea „Zâna zorilor”. Începe să colaboreze la revista
umoristică Gura satului, unde semnează cu numeroase pseudonime. Printre
textele publicate acum se numără romanul-foileton „Revoluţia din Pârleşti”.
Pornind de la modelul Junimii, începe să organizeze la Arad o serie de
prelegeri populare.
1873 – în vară îşi pierde ambii părinţi (mama – bolnavă de
tuberculoză, tată – răpus de holeră). Ocupă un post de arhivar în cadrul
Episcopiei din Oradea, unde rămâne până în noiembrie, când, sprijinit de
Junimea, pleacă la Viena pentru a-şi susţine examenele. Se îmbolnăveşte
grav şi este internat o perioadă lungă. Este sprijinit financiar de Titu
Maiorescu.
1874 – După convalescenţă îşi reia studiile, dar refuză constant
susţinerea examenelor. În octombrie ajunge la Iaşi, la invitaţia lui Iacob
Negruzzi şi a celor din Junimea. Citeşte în cadrul cenaclului nuvela „Popa
Tanda” şi publică în Convorbiri literare piesa „Toane sau vorbe de clacă”.
Începând cu decembrie este numit secretar al Comisiei pentru publicarea
documentelor Hurmuzachi, funcţie pe care o va deţine 30 de ani.
1875 – În iunie apare în Convorbiri literare nuvela „Popa Tanda”.
La începutul toameni se căsătoreşte cu Ecaterina Szoke Magyarosy, de care
va divorţa zece ani mai târziu. Călătoreşte la Budapesta şi Viena, în
încercarea de a-şi finaliza studiile, dar nu reuşeşte. Prin intervenţia lui
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Maiorescu, în octombrie este numit profesor suplinitor la Liceul „Matei
Basarab” din Bucureşti, unde predă cursuri de filozofie.
1876 – Este destituit din potul de profesor. Îi apar articole politice,
cronici, nuvele printre care „Scormon”, „La crucea din sat”) în diferite
publicaţii: Timpul, Telegraful român, Convorbiri literare.
1877 – Din ianuarie este angajat ca redactor la ziarul Timpul, unde
va lucra vreme de trei ani şi jumătate. Va fi coleg cu Eminescu (din
octombrie) şi cu I.L.Caragiale, începând din ianuarie 1878. Scrie în gazetă
sub pseudonimul „Tanda”.
1880 – Citeşte la Junimea povestirea „Budulea Taichii”, publicată
ulterior în „Convorbiri literare”. Din septembrie ajunge profesor la Şcoala
Normală a Societăţii pentru Învăţătura Poporului Român. Predă aici limba
română şi geografie.
1881 – În Bucureşti, la Editura Socec, se publică volumul de proză
„Novele din popor”, în care. Pe lângă textele publicate anterior în reviste,
apare şi „Moara cu noroc”. În septembrie primeşte medalia „Bene merenti”.
1882 – Împreună cu Eminescu, Slavici este ales membru al Societăţii
„Carpaţii”, care milita pentru unitatea românilor, Pe 22 martie este ales
membru al Academiei Române – secţia de Istorie. Călătoreşte în Italia, la
Udine, Veneţia, Padova, Bologna, Torino, Verona, Milano. În paralel cu
activitatea profesorală de la Şcoala Normală, începe să predea şi la azilul
bucureştean „Elena Doamna”, unde susţine cursuri de limba română şi
filozofie.
1883 – Slavici este foarte afectat de boala bunului său prieten
Eminescu. Încearcă din răsputeri să-l ajute. În revista Educatorul îi apar
două cursuri: „Literatura poporană” şi „Estetica”.
1884 – Primeşte din partea Partidului Liberal oferta de a edita un ziar
românesc în Transilvania, motiv pentru care pleacă la Sibiu. Pe 14 aprilie
apare primul număr din Tribuna, la conducerea căreia Slavici se va afla
până în vara lui 1888 (oficial însă doar până în 1886). Slavici va publica aici
articole, comentarii culturale şi politice, proză (în acest an apare nuvela
„Pădureanca”). Devine secretar al Partidului Naţional Român.
1885 În februarie, în urma intensei sale activităţi din presă de apărare
a intereselor românilor, autorităţile maghiare îi intentează un prim proces.
Vor urma alte patru. În noiembrie divorţează de soţia sa, Ecaterina (se
despărţiseră de fapt încă din anul precedent).
1886 – În primăvară se căsătoreşte cu profesoara Eleonora
Tănăsescu, directoarea Şcolii de fete din Sibiu. În „Tribuna” are povestirea
„Păcală în satul lui”. În noiembrie i se naşte primul copil (din şase), Titu
Liviu.
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1887 – Ajunge secretar al Partidului Naţional Român, condus de
George Bariţiu. George Coşbuc i se alătură în colectivul redacţional al
revistei Tribuna. Schiţează proiectul Memorandumului românilor din
Transilvania şi Ungaria, care se va semna la Sibiu în 1892.
1888 – În martie are loc la Bucureşti premiera piesei sale de teatru
„Gaspar Graţiani”. Acuzat de „agitaţiune”, va fi nevoit să facă un an de
închisoare la Vac, începând din iunie.
1889 – La începutul lunii iulie este eliberat din temniţă şi pleacă în
oraşul bavarez Grafenberg. După o lună de relaxare se întoarce la Sibiu şi îşi
reia activitatea jurnalistică.
1890 – Revine la Bucureşti şi îşi reia activitatea profesorală la Azilul
„Elena Doamna”, unde va rămâne timp de patru ani. Este numit în funcţia
de director.
1891 – Se implică activ în înfiinţarea Ligii pentru Uniunea Culturală
a Tuturor Românilor. Organizaţia va milita pentru întărirea unităţii
românilor din România şi Transilvania. Printre membrii marcanţi ai Ligii se
vor număra Octavian Goga şi Take Ionescu.
1893 – Colaborează cu articole la Voinţa Naţională. Înfiinţează la
Bucureşti gazeta Corespondenţa română, care apare însă numai vreme de
şase luni. La Tipografia şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu apare
lucrarea „Ardealul. Studiu istoric”.
1894 – La 1 ianuarie vede lumina tiparului primul număr al revistei
Vatra. Printre fondatori se numără, alături de Ioan Slavici, I.L. Caragiale şi
George Coşbuc. În primele 24 de numere ale revistei, în foileton, i se
tipăreşte romanul „Mara”. Ajunge director de studii la Institutul „Ion
Oteteleşanu” de la Mărgurele. Predă aici limba română şi istorie.
1896 – Apare volumul al doilea din „Novele”, în care este inclus şi
un text inedit: „Comoara”. La Institutul de Arte Grafice „Carol Gobl” apare
lucrarea „Tribuna şi tribuniştii”.
1897 – Începând cu data de 6 ianuarie apare la Arad gazeta Tribuna
poporului. Slavici se numără printre membrii fondatori şi va publica în
paginile ziarului numeroase articole. Se naşte Livia, cel mai mic dintre
copiii scriitorului. Se publică volumul „Poveţe pentru buna creştere a
copiilor”.
1900 – La Institutul de Arte Grafice şi Editura „Minerva” apare
nuvela „Vatra părăsită”. Din cauza unei epidemii de meningită la Măgurele,
mai mulţi elevi ai Institutului condus de Slavici se îmbolnăvesc, precum şi
patru din cei şase copii ai scriitorului.
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1902 – Publică primul volum al romanului „Din bătrâni”, întitulat
„Luca”, pentru care va primi în anul următor Premiul „Ion HeliadeRădulescu” din partea Academiei Române.
1903 – Supărat că romanul său nu a primit Premiul Academiei, Dinu
Zamfirescu îl atacă pe Slavici în articolul „Literatura românească şi scriitorii
transilvăneni”, căruia autorul „Marei” îi răspunde printr-un articol publicat
anul următor în revista România idealistă. În toamnă publică în Convorbiri
literare textul „Serbarea de la Putna”.
1905 – La Institutul de Arte Grafice „Carol Gobl” apare lucrarea
„Aşezarea vorbelor în româneşte”.
1906 – Se publică „Manea”, volumul al doilea al romanului „Din
bătrâni”. Apare în volum romanul „Mara”, la editura revistei Luceafărul.
Tot în acest an apare în premieră nuvela „La răscruci”. La Institutul de Arte
Grafice „Carol Gobl” apare monografia «Institutul „Ion Oteteleşanu” din
Măgurele».
1907 – Scrie articolul întitulat „Răzvrătirea din România”, despre
răscoala ţărănească şi cauzele declanşării acesteia. Călătoreşte în Elveţia
pentru a-şi vizita băiatul cel mare, student.
1908 – La Editura Minerva sunt reunite în volum poveştile lui
Slavici: „Zâna Zorilor”, „Floriţa din codru”, „Ileana cea şireată”, „Doi feţi
cu stea în frunte”, „Limir împărat”, „Păcală în satul lui”. Este pensionat din
învăţământ şi se vede nevoit să părăsească Institutul de la Măgurele după 14
ani la conducerea acestuia. Din decembrie începe să apară la Bucureşti
gazeta Minerva, condusă de Slavici. La Editura Minerva apare volumul de
nuvele „Spiru Călin”.
1909 – Este ales membru al proaspăt înfiinţatei Societăţi a
Scriitorilor Români. În noiembrie, apare primul număr din Minerva literară
şi ilustrată, la care Slavici colaborează alături de scriitori precum Mihail
Sadoveanu sau Şt. O. Iosif. La Minerva apare culegerea de nuvele „Din
valurile vieţii”. La aceeaşi editură apar tot acum trei studii pedagogice:
„Educaţia raţională”, „Educaţia fizică” şi „Educaţia morală”.
1910 – Înfiinţează agenţia de presă „Corespondenţa română” şi
ziarul omonim (ce are însă o apariţie efemeră, de numai trei luni).
Călătoreşte la Budapesta pentru a stabili legături cu alte agenţii de presă
străine. Ajunge „învăţător superior” la Şcoala Evanghelică din Bucureşti,
unde predă română, geografie şi istorie. La Editura Minerva apare volumul
„Românii din Ardeal”, urmat în 1911 de „Românii de peste Carpaţi”.
1912 – În urma unor multiple fracturi, Slavici este nevoit să rămână
imobilizat la pat vreme de câteva luni. Pe 9 iunie moare la Berlin I.L.
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Caragiale, iar cu acest prilej Slavici semnează în Minerva literară şi
ilustrată necrologul întitulat: „Un om mare”.
1913 – Lucrează ca secretar literar la Buletinul armatei şi marinei,
care apare doar pentru câteva luni, publicaţia fiind ulterior sistată din lipsă
de fonduri. Tot acum se tipăreşte a doua ediţie a romanului „Mara”.
1914 – Ajunge la conducerea ziarului Ziua, publicaţie filogermană.
Pentru implicarea sa în conducerea acestui ziar, Slavici este acuzat de
trădare naţională, în presa vremii declanşându-se o campanie împotriva lui.
La Minerva pare primul volum din „Gramatica limbei române”. Tot în acest
an publică şi volumul de nuvele „Popa Tanda”.
1915 – Susţine o poziţie pacifistă, militând pentru neutralitatea
României, motiv pentru care este concediat de la Ziua. Se discută
excluderea lui din cadrul Societăţii Scriitorilor Români. La Bucureşti apare
broşura „Politica naţională română”, ce reuneşte o serie de texte publicistice
apărute în gazete între 1871 – 1881.
1916 – Odată cu intrarea României în Război pe 27 august, Slavici
este arestat, fiind acuzat de atitudine antiromânească. Va fi eliberat din
închisoare abia după ce Bucureştiul este ocupat de trupele germane.
1917 – Colaborează până în septembrie la Gazeta Bucureştilor, apoi
la „Scena”, publicaţie condusă de A. de Hertz, la care mai scriau Tudor
Arghezi, Liviu Rebreanu, Gala Galaction, Camil Petrescu, George Coşbuc.
Publică mai cu seamă texte memorialistice.
1918 – Scrie pentru „Biblioteca copiilor şi a tinerimii” şi reia
colaborarea cu Gazeta Bucureştilor.
1919 – Pe 18 ianuarie, chiar de ziua lui, este Citat la Curtea marţială.
Este judecat şi trimis la închisoarea Văcăreşti, alături de Tudor Arghezi şi de
alţi ziarişti, şi condamnat la cinci ani temniţă. În închisoare, începe să scrie
nuvelele „Căile morţilor” şi „Prinţesa”. Este eliberat pe 29 decembrie.
1920 - Publică în revista Umanitatea din Iaşi nuvela „Pascal,
săracul”, iar în Adevărul literar şi artistic, până la sfârşitul vieţii, nuvele,
povestiri, fragmente biografice şi articole.
1921 – La Viaţa Românească apare volumul „Închisorile mele”, care
cuprinde pasaje memorialistice despre perioadele petrecute în temniţă la
Vac şi la Văcăreşti. Tot acum apare volumul „Din două lumi”, iar
„Poveştile” sunt reeditate în două volume.
1922 – Începe să publice în foileton, în paginile „Revistei copiilor şi
a tinerimii”, naraţiunea istorică „Vântură-Ţară”, inspirat din viaţa
domnitorului Petru Cercel.
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1923 – Reia colaborarea la Timpul. La Editura Cultura Naţională
publică romanul „Cel din urmă armaş”.
1924 – Apare volumul „Amintiri” (Cultura Naţională), în care sunt
incluse articole şi însemnări ce-i au în prim-plan pe Maiorescu, Eminescu,
Caragiale şi Creangă. Începe să scrie „Lumea prin care am trecut”, lucrarea
va apărea postum, mai întâi în Convorbiri literare, şi în volum, în 1930, la
Editura Socec. În Adevărul literar şi artistic se publică în foileton romanul
„Din păcat în păcat”.
1925 – Se stinge din viaţă pe 17 august, la Crucea-de-Jos (Panciu),
în casa fiicei sale Lavinia. Este înmormântat la schitul Brazi, fiind
reînhumat ulterior în cimitirul din Panciu. La funeralii participă rude,
prieteni, scriitori. Gala Galaction rosteşte cuvântul de adio: „Învelim pe unul
dintre principii Cuvântului Românesc cu falduri adânci ai gliei străbune…”
(CRONOLOGIE BIOBIBLIOGRAFICĂ – preluată din „Dicţionarul
Jurnaliştilor Arădeni” de Emil Şimăndan, Editura „Gutenberg Univers”,
Arad, 2011, p. 340 – 348).
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Un episcop la cumpănă de veacuri:
Iosif Ioan Goldiş al Aradului (1899-1902)
Preot dr. Pavel Vesa
Personalitate multilaterală, de o vastă cultură, cu spiritul permanent
deschis către tot ce însemna la timpul său progres, episcopul Iosif Ioan
Goldiş al Aradului (1899-1902), rămâne una din figurile proeminente ale
trecutului vieţii bisericeşti şi culturale româneşti de la sfârşitul secolului al
XIX-lea şi începutul celui următor.
Înzestrat cu o pregătire intelectuală deosebită, bun cunoscător al
teologiei, istoriei, dreptului, filozofiei, literaturii naţionale şi universale, a
desfăşurat o bogată activitate pe parcursul a mai bine de trei decenii,
polarizând atenţia unor istorici din trecut sau de astăzi 1, care, în bună parte
au conturat personalitatea sa.
Episcopul Iosif Ioan Goldiş, o personalitate importantă a Bisericii
noastre, datorită bogatei sale activităţi ştiinţifice şi culturale şi-a câştigat un
loc binemeritat în Panteonul spiritualităţii româneşti din cea de-a doua
jumătate a secolului al XIX-lea, şi primii ani ai celui următor, atrăgând
atenţia şi înaltului for şiinţific românesc de peste Carpaţi, Academia
Română.
1

Enciclopedia Română, tom II, Sibiu, 1900, pp. 575-576; Teodor Botiş, Istoria Şcoalei
Normale (Preparandiei) şi a Institutului Teologic ortodox român din Arad, Arad, 1922, pp.
653-654; Teodor Neş, Oameni din Bihor. 1848-1918, Oradea, 1937, pp. 214-218; Grigorie
Ştefan, Ioan Goldiş (1836-1902), în vol. „Evocări din trecutul Liceului Ioan Slavici (fost
Moise Nicoară)”, Arad, 1971, pp. 43-50; Eugen Arădeanu, Contribuţii cu privire la
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I. Originea, şcolile şi intrarea în viaţa publică
Dintr-o însemnare datorată preotului Isaia Goldiş, redactat în 1899 2,
Goldişeştii îşi au locul de obârşie în comuna Chişcău, judeţul Bihor, nu
departe de Beiuş, unde s-au ocupat cu băieşitul în minele de la Băiţa-Bihor.
În 1875, jude în Chişcău era un oarecare Oneş Goldiş. Prin 1740 deja,
ramura familiei Goldiş din care se trage şi episcopul Iosif Ioan Goldiş,
părăseşte această comună, prin Todericea Goldiş, care, după cum se
menţionează în însemnarea manuscrisă, şi-a „bătut cociubul” în Mocirla,
unde va rămâne ca agricultor până la sfârşitul vieţii. Todericea a avut patru
băieţi: Ioan, Gavrilă, Sonu şi Tiorică. Primul dintre aceştia a rămas în
Mocirla, ocupându-se tot cu agricultura. A avut la rându-i, un copil, Mitru,
străbunicul lui Vasile Goldiş, al cărui urmaş, Teodor, bunicul dinspre tată, a
ajuns preot în Mocirla şi a avut şi el doi fii. Pe Isaia, tatăl viitorului om
politic şi pe Petru, ambii ajunşi ei înşişi preoţi, primul în Mocirla, Ineu,
Seleuş şi în cele din urmă la Cermei, unde va rămâne până la moarte, iar al
doilea la Mocirla.
Revenind la ceilalţi copii ai lui Todericea Goldiş, Gavrilă a avut ca
urmaş pe un Ioan, care, rămânând de mic orfan, a părăsit Mocirla şi s-a
stabilit ca argat în Socodor. Acest Ioan a avut şi el trei copii: Ioan, viitorul
episcop al Aradului, Petru, rămas agricultor în Socodor şi o fată, viitorea
mamă a preotului Dimitrie Muscan din Nădab.
După cum vedem, Iosif Goldiş (de botez Ioan) era originar din
Socodor unde s-a născut la 20 februarie 1836, din părinţii Ioan 3 şi Maria
Goldiş. După absolvirea şcolii primare din satul natal, a urmat cursurile
gimnaziale la Bekescsaba (Ungaria) şi Arad (1850-1858) unde, în anul 1858
a trecut examenul de bacalaureat. În anul şcolar 1858-1859 şi-a început
studiile la Institutul Teologic din Arad pe care le-a absolvit în vara anului
1861 4. Dintre profesorii din perioada studiilor teologice amintim numai pe
Miron Moise Romanul, episcop al Aradului, apoi mitropolit al Transilvaniei
şi pe Ierotei Iosif Beleş.
După absolvire, firesc era să îmbrăţişeze cariera clericală dar, setos
de cunoaştere, şi-a continuat studiile la Facultatea de Drept din Debreţin şi
pe cele de Filozofie la Universitatea din Pesta. Reîntors de la studii, normal
era să intre în rândul clerului, însă evenimentele din 1861 l-au obligat să ia
calea administraţiei civile, ocupând diferite funcţii. Prăbuşirea sistemului
absolutist, inaugurat în Imperiul habsburgic (1849-1860), deschide
2
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posibilitatea introducerii limbii române în administraţia comunală. Un
număr însemnat de localităţi din judeţul Arad impun aplicarea reală a
prevederilor Diplomei din octombrie (1860) şli adoptă limba română ca
limbă oficială. Necesarul de cadre reclamă ca mulţi dintre absolvenţii
Institutului Teologic să ia drumul administraţiei civile. Astfel, până în anul
1864, Ioan Goldiş a funcţionat ca notar în Şepreuş. Datorită extinderii
influenţei româneşti la nivelul administraţiei comitatense face ca în anul
1864, comitele suprem al Aradului, Gheorghe Popa, să-l numească în postul
notar al treilea la comitat, iar din 1867, congregaţia l-a ales vicecomite prim
al judeţului 5.
În acelaşi timp se realizează autonomia Bisericii ortodoxe române
din Transilvania, în conformitate cu prevederile Statutului organic. La
îndemnul mitropolitului Andrei Şaguna, a părăsit funcţia administrativă de
la comitat şi a intrat în serviciul Bisericii, ocupând importante funcţii la
centrul eparhial din Arad, care dirija viaţa ecleziastică şi şcolară românească
de pe vremea în nu mai puţin de şapte comitate (1869-1892). Procopie
Ivaşcovici, pe atunci episcop al Aradului (1853-1873), i-a dat teren de
activitate atât în domeniul şcolar cât şi în cel administrativ al Consistoriului
eparhial, încredinţându-i funcţia de secretar episcopesc, apoi, asesor referent
consistorial, în senatul strâns bisericesc.
Intrat în administraţia ecleziastică, în cadrul Consistoriului eparhial
stă până în anul 1873 când, a fost numit profesor de limba română şi latină
la Liceul de Stat din Arad. La 4 octombrie 1869, în mănăstirea de la HodoşBodrog, din mâinile arhimandritului Corneliu Jivcovici, stareţul
cunoscutului aşezământ monahal, primeşte chipul cel mic al monahismului
şi numele de Iosif, iar de la episcopul Procopie Ivaşcovici, treapta diaconiei.
La sărbătoarea Rusaliilor a anului 1875 este înaintat la treapta de
protoisinghel 6. După aproape două decenii, în 29 august 1892, este ridicat la
rangul de arhimandrit, hirotesit în această treaptă de episcopul Ioan Meţianu
al Aradului.

5

Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Arad (în continuare: A. N. D. J. Arad), Colecţia de
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II. Activitatea desfăşurată la Consistoriul eparhial arădean şi la
catedră
În prima jumătate a anului 1869 a fost numit secretar al
Consistoriului eparhial şi profesor la Institutul Teologic din Arad 7. Aşa după
cum avea să-i mărturisească lui Vincenţiu Babeş, la catedră „nu aspiraţiuni
şi ambiţiune personală m-au adus în mijlocul tinerimii, ci vocaţiunea şi
convingerea mea internă. Ţinta mi-a fost a obişnui tinerimea cu predicarea
cuvântului lui Dumnezeu, fără de care luminarea poporului nu e posibilă
măcar de ar avea un leghion de conducători” 8.
La Institutul Teologic a funcţionat alături de arhimandritul Andrei
Alexandru Papp (1825-1878), viitorul vicar al Consistoriului ortodox român
de la Oradea şi de Constantin Gurban (1845-1906), viitorul protopop al
Ineului şi mai apoi al Butenilor 9.
Paralel cu activitatea de la catedră, a încurajat şi îndrumat toate
manifestările literare ale „Societăţii de lectură” a teologilor arădeni,
înfiinţată în 1867 cu sprijinul profesorului Miron Romanul. Împreună cu
acesta, în 1869, sprijină înfiinţarea revistei „Speranţa” - „Foaie literarăbisericească” a societăţii tinerilor teologi. După un an de stagnare a apariţiei,
în 1871, la îndemnul şi cu sprijinul lui I. Goldiş, revista reapare, dar numai
pentru o scurtă perioadă, locul ei fiind luat de publicaţia „Lumina” „foaie
bisericească, şcolastică, literară şi economică”. Primul număr a apărut la
1/13 august 1872 sub redacţia asesorului şcolar George Popa care dispunea
de experienţa redacţională câştigată în redacţia ziarului „Albina”. Programul
noii reviste, publicat ca articol de fond al primului număr nu este semnat dar
se ştie că a aparţinut unui colectiv format din Vincenţiu Babeş, Ioan
Popovici-Desseanu şi Iosif Goldiş, cel din urmă, între 3 mai 1872 şi 21
februarie 1873, îndeplinind şi funcţia de redactor responsabil.
Odată cu sfârşitul anului şcolar 1872-1873, la îndemnul episcopului
Miron Romanul, Iosif Goldiş a acceptat numirea în postul de profesor de
limba şi literatura română e la Liceul de stat din Arad îndeplinind şi funcţia
de catehet al elevilor din şcoală. Această numire a determinat pe deputatul
Vincenţiu Babeş ca în şedinţa Sinodului eparhial din 1874 să ceară demisia
lui I. Goldiş din postul de profesor de la Institutul teologic. Vincenţiu Babeş
considera că prin numirea unui profesor de teologie ca profesor „ordinar
sistematic” la Liceul de stat, care era o şcoală neconfesională, devenind
7
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angajatul ei „pentru ale căreia principii şi interese este deci obligat a
conlucra”, se afla în „conflict între ambele posturi ce ocupă”. Vincenţiu
Babeş considera că Institutul Teologic, numai cu doi profesori în trei clase,
avea nevoie de „întreg rolul profesorilor săi”. Sinodul eparhial considera şi
el drept incompatibile cele două posturi pe care Iosif Goldiş le deţinea,
motiv pentru care, la sfârşitul anului şcolar, a renunţat la acest post,
urmându-i, începând cu luna mai 1875, „absolventul de teologie şi drepturi”
Aron (Augustin) Hamsea 10.
Perioada cuprinsă între 1873-1892 coincide cu activitatea sa ca
profesor la Liceul de stat din Arad, fiind cea mai fructuoasă în domeniul
ştiinţific şi cultural. Activitatea sa era nemijlocit legată de conservarea şi
dezvoltarea conştiinţei naţionale a elevilor români care studiau la această
şcoală doar acest obiect de învăţământ în limba maternă. Limba şi literatura
română a fost introdusă ca obiect de studiu, după îndelungate stăruinţe,
numai în 1863. Numeroşii elevi români răspunzând cu entuziasm
îndemnului de a învăţa limba şi literatura română cu toate că această nouă
disciplină de învăţământ are timp de un deceniu doar un caracter facultativ.
Dificultăţile care s-au ivit în aceşti ani în calea studierii acestei discipline,
mai ales ca urmare a lipsei cadrelor didactice bine pregătite, au fost
înlăturate odată cu numirea lui Iosif Goldiş. Decretul de numire, datat 13
noiembrie 1873, ce coincide cu începutul funcţionării şcolii în noul local,
prevedea obligaţiile şi drepturile profesorului. Numirea era făcută temporar
pe doar trei ani, cu condiţia obţinerii calificării necesare pe lângă un institut
de învăţământ superior.Ioan Goldiş se angaja să obţină calificarea necesară
la Universitatea din Budapesta. În 1879, după absolvirea studiilor de
Filozofie clasică făcute la Universitatea din Budapesta, Iosif Goldiş a fost
numit definitiv ca profesor de limba română şi latină la Liceul de Stat din
Arad 11, devenind „unicul preot român care cu drept cuvânt s-ar fi putut
lăuda că a studiat trei facultăţi: teologia, juridica şi filozofica” 12.
În calitate de profesor la Liceul de Stat, organiza grupe de studii,
predând gramatica şi literatura română. Mai mult, el înfiinţează şi un cerc de
studii, având frumoase manifestări publice, mai ales în primii ani de
activitate. Activitatea desfăşurată în această perioadă se înscrie între două
coordonate fundamentale: ideea latinităţii limbii române, pe de o parte şi,
cea a continuităţii poporului român pe de alta. Ele justificau lupta românilor
10
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259

care constituia populaţia majoritară şi sublinia unitatea de limbă, cultură şi
simţire a românilor de pe întreg teritoriul vechii Dacii.
În predarea morfologiei, Iosif Goldiş s-a folosit de Compendiul de
gramatică a limbii române a lui Timotei Cipariu şi de Gramatica lui Ilarion
Puşcariu. Sintaxa o preda după manualele lui Gavril Munteanu (Gramatica
română) şi Petru Popescu (Manuale de sintacse a limbei române cu o
paralelă a Limbei latine) iar în predarea literaturii s-a folosit de Lepturariul
românesc a lui Aron Pumnul şi de Elemente de poetică metrică de Timotei
Cipariu 13.
Era mereu preocupat să dezvolte elevilor interesul pentru studiul
limbii române. În acest sens a iniţiat o serie de manifestări artistice
educative în şcoală pentru a-i deprinde pe elevi cu scrierea şi vorbirea
corectă a limbii române care s-a constituit într-un obiect fundamental în
activitatea literară a tineretului român.
În vara anului 1884, în urma alegerii ca deputat cu program liberal
guvernamental în cercul electoral al Iosăşelului a lui Constantin Gurban,
acesta este nevoit să renunţe la directoratul Institutului pedagogic-teologic
din Arad. Pentru o scurtă perioadă postul de director este ocupat, pe rând, de
episcopul Ioan Meţianu, apoi de preotul Paul Tempea din Toracul Mare,
măsuri care însă nu contribuiau la consolidarea acestei înalte institutuţi de
învăţământ. Se impunea imperios numirea în fruntea Institutului a unei
pesoane care prin calificarea şi experienţa la catedră să facă faţă sarcinilor
care se cereau. În aceste condiţii, atât episcopul Ioan Meţianu cât şi unii
membrii ai Consistoriului eparhial arădean, îşi îndreaptă atenţai spre
profesorul de limba şi literatura română de la Liceul de Stat din Arad,
protosinghelul Iosif Ioan Goldiş, care la acea dată avea o bogată experienţă
în învăţământ.
Odată cu începutul anului şcolar 1885-1886, acesta preia noua
funcţie, aducând un nou climat în viaţa Institutului. Introduce conferinţele
didactice şi o mai bună administraţie şcolară, după modelul celor străine.
Schimbările cereau directorului nu numai calităţi deosebite dar şi sprijin din
partea autorităţilor bisericeşti şi a corpului profesoral. În lipsa sprijinului,
Iosif Goldiş a fost nevoit să se retragă. În scurta activitate în postul de
director, întâmpină greutăţi şi din partea corpului profesoral, mai ales din
cauza regulamentului „de casă” al Institutului, iar conflicetele şi dezordinile
din şcoală au făcut imposibilă situaţia directorului. Rămas izolat în scena
acestor lupte interne şi lovit din plin de curentul pornit împotriva sa, în
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ajunul Naşterii Domnului a anului 1886 demisionează, conducerea fiind
preluată din nou de către episcopul Ioan Meţianu 14.
Profesor la Liceul de Stat a funcţionat până în anul 1892 cînd, la
vârsta de 56 de ani, a fost numit în scaunul de vicar al Consistoriul episcopal
de la Oradea, totodată fiind ridicat şi la treapta de arhimandrit de către
episcopul Ioan Meţianu 15.
III. Activitatea cultural-ştiinţifică
În 1878, din iniţiativa lui Iosif Goldiş a fost organizat un cor
bărbătesc al „cetăţenilor români” din Arad cu scopul unei educaţii estetice
prin intermediul creaţiei muzicale româneşti. A participat la diferite
conferinţe literare care atrăgeau mulţi participanţi şi prin problematica
prelegerilor, acestea deveneau un mijloc de manifestare a solidarităţii
naţionale. În 1884 a conferenţiat despre familia domnitorului Constantin
Brâncoveanu 16.
Înzestrat cu o pregătire intelectuală deosebită, bun cunoscător al
istoriei, dreptului, filozofiei, literaturii, Iosif Goldiş a desfăşurat în mediul
cultural arădean o deosebită activitate de propagare a culturii româneşti.
Paralel cu activitatea şcolară, a îndrumat toate manifestările literare ale
Societăţii de lectură a studenţilor români din Arad, sprijinind în 1869
editarea revistei „Speranţa”, iar în 1872 a gazetei „Lumina”. Deosebit de
activ s-a dovedit a fi şi pe tărâm literar, un bun renume şi-a câştigat încă din
perioada studenţiei întâlnindu-l printre colaboratorii Almanahului „Muguri”,
apărut în 1859 din iniţiativa lui Emeric V. Stănescu (Mircea V. Stănescu),
mai târziu între cei ai revistei „Familia” (1880-1884, 1894-1896) de la
Oradea.
Epoca lui, stăpânită de ideile aşa-zisului drept istoric, argumentele
aveau şi anumită rezonanţă politică, mai ales după apariţia teoriei lui
Roesler. Lucrările lui au început să apară în „Lumina”, în care a publicat
diverse materiale, printre care unele de filosofie istorică. „Ferice de poporul
care poate arăta istoria trecutului său, pentru că datele istorice sunt [tot]
atâtea rădăcini ce conţin sucul necesar pentru pomul vieţii” – scria Ioan
Goldiş în anul 1873 17.
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În anii 1880-1890, unii istorici străini (Pal Hunvalvy, Rethy Laszlo),
căutând să justifice şi să legitimeze politica oficială maghiară, mistificau
adesea adevărul istoric. Scrierile acestor adversari ai romanităţii şi
continuităţii poporului român puteau să submineze mişcarea naţională a
românilor din monarhia austro-ungară, ele trebuind să fie imediat
combătute. Alături de Vasile Mangra, Simion Mangiuca, Dionisie Păşcuţiu
şi alţi români, ia atitudine şi Iosif Goldiş. În această direcţie remarcăm ciclul
de articole publicate în ziarul de limba maghiară “Alföld” (nr. 280-282, 285286 din 1880) din Arad în apărarea latinităţii limbii române, editate în
broşura A roman nylev latinsaga (Latinitatea limbii române). Lucrarea
combate cu succes teoria istoricului german Robert Roesler (1840-1881)
prin care susţine teza ne ştiinţifică a formării poporului român la sudul
Dunării şi apoi a emigrării, în secolul al IX-lea la nordul fluviului, şi a
exponentului ei, istoricul maghiar Rethy Laszlo, care, în lucrarea sa,
Anonimul regelui Bella despre românii Ardealului, apărută în coloanele
ziarului „Arad es Videke” din 1880, combate ideea continuităţii poporului
român pe aceste meleaguri.
Lucrarea lui Iosif Goldiş, bine documentată, apreciată şi de
Academia Română, determină înaltul for ştiinţific român să-l aleagă, în 22
martie 1882, între membrii corespondenţi a secţiei istorice, cu 18 voturi
pentru şi unul contra 18. De menţionat că în aceeaşi şedinţă un alt arădean de
origine, scriitorul Ioan Slavici, a fost onorat cu aceeaşi calitate de membru
corespondent al înaltului for ştiinţific român din Bucureşti. Lucrarea a
devenit cunoscută publicului transilvănean prin intermediul revistei
„Telegraful Român” din Sibiu (1881).
Apărarea latinităţii limbii române nu reprezenta numai o problemă
ştiinţifică ci şi una politică. Susţinând teza latinităţii limbii române, de fapt
apăra ideea continuităţii şi prin aceasta drepturile istorice ale românilor. Este
perioada când se înteţeşte mişcarea pentru drepturile românilor din Ardeal,
mai ales după scoaterea limbii române din administraţia locală de către
reprezentanţii regimului dualist, împiedicarea activităţii partidului politic al
românilor şi retragerea unor conducători din viaţa politică a românilor.
Arădenii căutau să refacă toate cadrele organizatorice ale vieţii politice,
participând în 1881 la crearea Partidului Naţional Român 19.
Democrat convins şi adept al convieţuirii paşnice a românilor,
maghiarilor, germanilor şi sârbilor, Iosif Goldiş considera că era în interesul
18

Analele Academiei Române, Seria II, Tom IV, Secţiunea I, Partea administrativă şi
desbaterile, p. 153.
19
Andrei Caciora, Eugen Gluck, Aradul şi mişcarea memorandistă, vol. III, Arad, 1976,
pp. 1-10.
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ideilor sale de a face cunoscut publicului cititor de altă limbă vitejia,
soldaţilor români de peste Carpaţi manifestată în războiul de independenţă
din 1877-1878 trecând la elaborarea unor lucrări care să popularizeze aceste
fapte. În foiletoanele ziarului de limbă germană “Neue Arader Zeitung”
(1882-1883), a publicat lucrarea istorică Schiţă istorică despre participarea
României la războiul ruso-turc din anii 1877-1878, o traducere în limba
maghiară a piesei lui George Sion (1822-1892), La Plevna. Luarea Griviţei
(1883) 20. „Scopul meu a fost – scris Iosif Goldiş lui George Sion – de a
convinge pe compatrioţii maghiari despre vitalitatea românilor dovedită în
mod elocvent la dealurile Plevnei” 21.
Traducerea piesei a avut un răsunet favorabil în părţile arădene, nu
numai în rândurile cititorilor ci şi în presa română şi maghiară. Ecoul pe
care l-a avut era nu atât pentru valoarea ei literară, cât mai ales pentru faptul
că trata un eveniment important din istoria românilor. Revista „Biserica şi
Şcoala” sublinia legătura organică dintre activitatea lingvistică anterioară şi
traducerea piesei lui George Sion, accentuând asupra faptului că „ideea
autorului, latinităţile limbii române, de a proba latinitatea românului nu
numai prin limbă ci şi prin eroism şi virtuţiile sale militare şi patriotice
negreşlit este foarte nimerită şi noi gratulăm din inimă, dorind ca să-l vedem
debutând cât mai ales pe acest câmp de onoare” 22. Ziarul „Alföld”, constata
că „mica piesă este de orientare patriotică şi Goldiş merită laudă pentru
traducerea ingenioasă” 23.
Lucrarea oferă cititorilor, pe o arie relativ întinsă, o sinteză, lămurind
problemele care la vremea lor nu au putut fi elucidate în suficientă măsură,
cu ajutorul ştirilor, nu o dată contradictorii sau tendenţioase, difuzate de
agenţiile de presă străine. Într-o expunere făcută la 20 aprilie 1886 cu
prilejul unei serate literar-muzicale, Iosif Goldiş face elogiul limbii ca
element definitoriu pentru naţiune, ca mijloc de afirmare a fiecărei
comunităţi umane. „Englezii – spunea el – au credinţa neclintită că cultura
lor nu poate înainta decât englezeşte; germanii germăneşte; francezii şi
celelalte surori asemenea numai în limba lor proprie; poporul ce îşi pierde
20

Plevnanál (Griviţa bevátele). Drama egy felvónásban. Irta Sion György a Román
Tudományos Akadémia levelezö tagja (La Plevna. Luarea Griviţei). Dramă într-un act.
Scrisă de George Sion, membru ordinar al Academiei de ştiinţe române. 1883. Tradus de
Ioan Goldiş, profesor al liceului regesc.
21
Ştefan Meteş, Din relaţiile şi corespondenţa poetului Gheorghe Sion cu contemporanii
săi, Cluj, 1933, p. 24.
22
„Bis. şi Şc.”, anul VII, nr. 42, 16/28 octombrie 1883, p. 376. Relatare despre traducere a
apărut şi în “Familia”, anul XIX, nr. 38, 18/20 septembrie 1883, p. 463; nr. 44, 30
octombrie/11 noiembrie 1883, p. 535.
23
„Alföld”, anul XXIII, nr. 242, 21 octombrie 1883, supliment.
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limba este şters din cartea celor vii; numai în braţele ei creşte arta şi
ştiinţa” 24.
În perioada când funcţiona ca vicar episcopesc la Oradea, la 22
octombrie 1895, prin dr. Vasile Saftu (1863-1922) şi arhimandritul dr.
Ilarion Puşcariu (1842-1922), i se cere colaborarea la Enciclopedia română
care era „în interesul şi datorinţa noastră a tuturor românilor greco-orientali,
pentru demnitatea şi onoarea bisericii noastre […]. Pentru acest scop am
conferit mai mulţi bărbaţi de aici ai bisericei şi ne-am angajat ca să lucrăm
acele cestiuni referitoare la biserica noastră […] în general, iar în special la
arhidieceza noastră”. În acest scop este contactat şi Iosif Goldiş care era
rugat să comunice la Sibiu ce „cestiuni” şi „despre care bărbaţi merituoşi din
eparhie” doreşte să redacteze materialele cu care să contribuie la proiectul
iniţiat de Asociaţiunea transilvană pentru literatura şi cultura poporului
român. Două luni mai târziu, la 14/26 decembrie 1895, episcopul Ioan
Meţianu îi reaminteşte de nobila iniţitivă pornită de la Sibiu cerându-i să
elaboreze şi articolele privitoare la istoria vieţii bisericeşti din părţile
orădene, arhimandritului Augustin Hamsea revenindu-i sarcina de a se
ocupa de cele arădene 25. Iniţiativa lansată în 1895 de către Asociaţia
transilvană şi-a găsit finalizarea prin apariţia în următorii ani, sub redacţia
lui Cornel Diaconovici, a valoroasei opere culturale de o importanţă
deosebită în istoria culturii române, Enciclopedia română, apărută în trei
volume la Sibiu între anii 1898-1904.
IV. Activitatea desfăşurată ca vicar episcopesc la Consistoriul
ortodox de la Oradea (1892-1899)
Întreaga activitate desfăşurată de Iosif Ioan Goldiş în domeniul
ecleziastic, didactic şi cultural-ştiinţific l-a impus în postul de vicar
episcopesc şi preşedinte al Consistoriului orotodox de la Oradea, ales în 16
aprilie 1892. Era o recunoaştere a activităţi sale de până atunci, reprezentând
totodată o garanţie pentru activitatea ce urma să o desfăşoare în noua
demnitate bisericească. El însuşi mărturiseşte că „Prin votul Venerabilului
Sinod eparhial din 1892 nr. 105, fiind ales de vicariu episcopesc la acest
Consistoriu al Oradiei Mari, am primit cu cuvenită supunere acest vot de
încredere, căci venind eu în aceste părţi expuse ale Diecezei mi s-a dat
ocasiune a face în mod valoros serviţe bisericei mele”. Încă din prima
circulară trimisă protopopilor şi preoţilor îşi exprima nădejdea că se va

24
25

„Bis. şi Şc.”, anul X, nr. 17, 27 aprilie/9 mai 1886, p. 134.
Fl. Dudaş, Din corespondenţa inedită a episcopului Iosif Goldiş, pp. 159-165, 163.
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bucura de „sprijinul valoros al inteligenţei preoţeşti şi mireneşti, dar mai
presus de toate al domnilor protopopi şi inspectori de şcoale” 26.
Încă de la începutul activităţii sale de la Oradea, a căutat să cunoască
starea reală a vieţii bisericeşti din parohiile subordonate Consistoriului
ortodox. A întreprins vizitaţii în parohii şi a consultat rapoartele oficiale ale
protopopilor din anii trecuţi. Pentru cunoaşterea mai bine a situaţiei din
parohii, este preocupat de alcătuirea unor conscripţii a parohiilor casre să
cuprindă date statistice despre numărul de familii, suflete, văduvi, născuţi,
decedaţi, trecerile la alte confesiuni sau de la ei la ortodocşi 27.
După luarea la cunoştinţă a stării reale din parohiile bihorene, pentru
îmbunătăţirea stării religios-morale a preoţilor şi credincioşilor, noul vicar
cerea tuturor protopopilor 28 anual să inspecteze parohiile aflate sub
jurisdicţia sa, ocazie cu care să verifice gestiunea şi arhiva parohială, să
constate cum îşi îndeplinesc preoţii îndatoririle sacerdotale, pastorale şi
administrative, cum colaborează cu epitropii şi membrii comitetului
parohial, a relaţiilor dintre preot şi învăţători. Mai aveau obligaţia să
constate starea bisericilor, a clădirilor şcolare şi casele parohiale 29.
Constatând că măsurile pe care le-a luat nu peste tot au fost eficiente
pentru că nu toţi preoţii s-au conformat circularelor consistoriale ale
vicarului, într-o alta, sintetizează situaţia negativă a activităţii unor slujitori
ai altarelor, dându-le afaturi concrete privitoare la însemnătatea slujirii Sf.
Liturghii în duminici şi sărbători, obligaţia de a predica regulat şi fiecare
preot să-şi revizuiască atitudinea şi comportamentul în societate, atât în
parohie cât şi în afară 30. Mereu cerea preoţilor de a se ridica la înălţimea
chemării lor clericale, iar protopopii să urmărească felul cum fiecare dintre
preoţi îşi duceau la îndeplinire îndatoririle pe care le aveau. Atrăgea atenţia
preoţilor asupra ţinutei vestimentare, îndemnându-i să poarte reverendă,
îmbrăcăminte curată, pălărie şi barbă 31.
În ce priveşte disputele confesionale, în perioada ultimilor ani din
secolul al XIX-lea, lucrurile erau mai liniştite, iar tendinţele de atragere, în
special la confesiunea greco-catolică, s-au înregistrat doar în parohii unde
existau anumite situaţii abil folosite de uniţi pentru atragerea lor.
26

Dorel Octavian Rusu, Iosif Goldiş în fruntea Consistoriului din Oradea, în „L. R.” (serie
nouă), Anul XXI, nr. 3, iulie-septembrie 2010, p. 20.
27
Circulara nr. 1655 din 16 decembrie 1892, la Ibidem, p. 21.
28
Protopopiatele aparţinătoare Consistoriului ortodox de la Oradea erau: Oradea-Mare,
Peşteş, Tinca, Beliu, Beiuş şi Vaşcău.
29
Circulara nr. 1686 din 28 decembrie 1892, la D. O. Rusu, op. cit., pp. 20-21.
30
Circulara din 26 iunie 1893, la Ibidem, p. 20.
31
Circulara nr. 298 din 10 martie 1896, la Ibidem, p. 21.
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Arhimandritul Iosif Goldiş cerea protopopilor să ia măsuri pentru aplanarea
disputelor în parohiile unde existau acestea. În aceeaşi perioadă în satele
bihorene se înregistrează apariţia sectei nazarenilor sau anabaptiştilor care
nu erau recunoscuţi oficial de statul austro-ungar. Pentru combaterea
acestora, singurul remediu era, considera Iosif Goldiş, „dezvoltarea simţului
religios la popor în măsura tot mai mare şi prin aceasta alipirea şi gruparea
lui tot mai strâns pe lângă biserica străbună” 32.
V. Alegerea, hirotonirea şi instalarea ca episcop
V. 1. Frământările alegerii noului episcop
Prin moartea mitropolitului Miron Romanul al Ardealului (18751898), întâmplată la 4/16 octombrie 1898, scaunul arhiepiscopesc de la
Sibiu, rămas vacant, este ocupat de episcopul Ioan Meţianu al Aradului 33.
Astfel, şi-a încheiat, la începutul anului 1899, lunga arhipăstorire arădeană,
de peste două veacuri, cu frumoase realizări în plan bisericesc, şcolar şi
cultural, care l-au făcut cunoscut. Plecarea sa din Arad, a avut loc în zilele
de 6-7 martie 1899, când intelectualii arădeni şi-au luat rămas bun de la el
prin cuvântul lui George Vuia, iar comitetul „Astrei” arădene, prin
directorul său Petru Truţă, a adresat un cuvânt de rămas bun fostului ei
preşedinte. În ziua de 8 martie 1899 a plecat spre Sibiu, fiind însoţit de o
numeroasă delegaţie şi întâmpinat în toate gările de către credincioşii din
parohiile diecezei Aradului. În 9 martie a sosit la Sibiu, unde a fost
întâmpinat de o delegaţie numeroasă în frunte cu arhimandritul dr. Ilarion
Puşcariu 34.
Transferarea episcopului de la Arad în scaunul de mitropolit a avut
loc într-o perioadă când activismul politic, având în frunte pe Vasile Goldiş,
transformă Aradul într-un centru al mişcării naţionale ce se afirmă tot mai
mult în viaţa politică a vremii. Forţa reprezentată de gruparea noului
activism s-a manifestat cu pregnanţă în timpul alegerilor de episcop al
Aradului susţinând pe arhimandritul Iosif Ioan Goldiş împotriva

32

Circulara nr. 494 din 19 martie 1896, la Ibidem, p. 24.
Diploma împărătească de întărire a alegerii la Ilarion Puşcariu, Metropolia românilor
ortodocşi din Ungaria şi Transilvania, Colecţiunea actelor, Sibiu, 1900, pp. 425-426.
34
Vasile Coman, Mitropolitul Ioan Meţianu la 50 de ani de la moarte, în „Mitropolia
Ardealului” (în continuare: „M. A.”), anul XI, 1966, nr. 1-3, pp. 31-32; Ioan Mircea
Bogdan, Episcop arădean ajuns mitropolit al Ardealului, în “A. B.,” anul VI (XLV), 1995,
nr. 4-6, p. 123.
33
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arhimandritului Augustin Hamsea, candidatul sprijinit de autorităţile
civile 35.
Alegerea de episcop al Aradului, şi de această dată, a provocat mari
frământări. Într-un articol apărut în „Tribuna” de la 13/25 aprilie 1899, se
arăta cum şi cine să fie ales de episcop. Erau menţionate numele lui Filaret
Musta, Ilarion Puşcariu şi, bineînţeles, Augustin Hamsea, „pe oricare dintre
aceştia numai pe Goldiş nu”. Redacţia „Tribunei Poporului” din Arad a luat
atitudine faţă de articolul apărut în revista sibiană, influenţată de intenţiile
mitropolitului Ioan Meţianu de a stopa ascensiunea lui Iosif Ioan Goldiş 36.
Aşa după cum reiese dintr-o scrisoare din 22 decembrie 1898 a lui
Vasile Mangra către Eugen Brote, se dorea să se pună capăt „dominaţiunii
lui Babeş-Mocsonyi şi dictaturii lor în biserică. Cei grupaţi în jurul Tribunei
Poporului vor decide în privinţa viitorului episcop la Arad, după cum
reclamă împrejurările în care ne găsim, fără a părăsi poziţia principală ori a
ne abate de la direcţia contemplată de noi toţi în situaţiunea schimbată.
Meţianu a făcut pe aici tot felul de asigurări pentru Puşcariu. Socoteală fără
birtaş. Iar noi trebuie să-i găsim antidotul. Vom preferi pe Goldiş, pe care
nu-l voieşte nici Meţianu, nici Cosma, nici Babeş-Mocsonyi, numai să nu
lăsăm biserica sub stăpânirea familiară a acestora. Ei se şi tem de
combinaţiunea aceasta, de aici atacurile lor în contra mea” 37.
Alegerea ca episcop al Aradului a fost precedată de o înţelegere
scrisă între Iosif Goldiş şi fruntaşii politici arădeni. La 27 aprilie/9 mai
1899, Roman Ciorogariu, Vasile Mangra, Nicolae Oncu, Mihai Popovici şi
Mihai Veliciu, au semnat o înţelegere pentru a spijini alegerea lui Iosif
Goldiş ca episcop. Dezamăgiţi de atitudinea moderată a mitropolitului Ioan
Meţianu, cei patru semnatari, printr-o „programă-pastorală” din 9 puncte,
cereau candidatului Iosif Goldiş să să apere autonomia bisericească de orice
încercare din partea statului de a se amsteca în treburile Bisericii; aplicarea
constituţionalismului bisericesc; transformarea centrului eparhial într-un
teren de activitate ca Biserica să poată da „naţiunii: carte, preoţi şi învăţători
apţi pentru apostolia românismului”. Totodată cereau ca viitorul episcop să
35

Forţa grupului neoactiviştilor arădeni s-a afirmat cu tărie şi în anul 1902 cu prilejul noilor
alegeri de episcop. S-a reuşit infirmarea hotărârii guvernului de a-l numi pe Augustin
Hamsea ca episcop al Aradului. A fost ales în schimb Vasile Mangra, dar neconfirmat de
guvernul ungar, fapt care a dus la dispute interconfesionale. Neconfirmarea lui V. Mangra
de către guvern punându-se pe seama greco-catolicilor.
36
Episcopia Aradului, în „Trib. Pop.”, anul III, nr. 74, 15/27 aprilie 1899, p. 1; În ajunul
alegerii, în „Trib. Pop.”, anul III, nr. 78, 24 aprilie/6 mai 1899, p. 3.
37
Vasile Mangra, Corespondenţă, vol. I, A-H, Ediţie, Studiu introductiv şi note de Marius
Eppel, Cluj-Napoca, 2007, nr. 85, pp. 161-162.
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manifeste faţă de Partidul Naţional Român o „binevoitoare atitudine” şi
nimeni să nu fie persecutat din partea bisericii pentru atitudinea sa politicănaţională; să introducă o mai bună rânduială în administrarea fondurilor
bisericeşti; să curme nepotismul în Biserică 38 prin numirea în posturile
diecezei a localnicilor; să restabilească pe fiii diecezei în drepturile lor; să
dea satisfacţie lui V. Mangra pentru suspendarea sa de la catedra Institutului
pedagogic-teologic 39 şi să caute a restabili „armonia între credincioşi
premergând episcopul cu cuvântul şi cu fapta evanghelică” 40. I. Goldiş se
angaja să respecte toate punctele cerute de reprezentanţii Partidului Naţional
Român din Arad.
Iosif Goldiş se angaja să respecte toate aceste punctele cerute de
reprezentanţii Partidului Naţional Român din Arad. Reprezentanţii grupului
activist de la Arad au recurs la această „înţelegere” cu Iosif Goldiş din mai
multe motive. În primul rând, ei doreau să fie siguri că nu se vor repeta
abuzurile episcopului Ioan Meţianu, care a promovat nepotismul în
Episcopia Aradului 41. În al doilea rând, ei doreau să-şi asigure un partener
politic loial, orientat în direcţia activismului. În acest fel, ei erau conştienţi
că vor slăbi influenţa bănăţenilor moderaţi conduşi de Alexandru Mocioni
printre arădeni, deoarece prin mutarea lui Ioan Meţianu în scaunul
mitropolitan de la Sibiu, poziţia lor se diminuase aici lăsând o mai mare
libertate de acţiune celor de la „Tribuna Poporului” 42.
38

Se făcea aluzie la episcopul Ioan Meţianu care a recrutat o mare parte dintre demnitarii
diecezei din persoane aduse din afara Aradului.
39
Vasile Mangra a fost suspendat din oficiu şi „lipsit jumătate din beneficiu”. Motivele
fiind, în primul rând, pentru că avea legături cu „Tribuna”, „ba a făcut chiar propagandă
pentru răspândirea acestui ziar”; a întreţinut relaţii de prietenie cu oameni care au combătut
„suplimentul de statut confesional ca supliment la Statutele Reuniunii Femeilor Române din
Arad, stăruind ca reuniunea să fie românească iar nu greco-orientală ori greco-catolică”. A
mai fosrt acuzat că nu a dorit să facă parte din deputaţia însărcinată să-l invite pe episcopul
Ioan Meţianu la adunarea Reuniunii Femeilor Române. Suspendarea lui a avut un adânc
substrat politic, cf. „Tribuna”, anul V, nr. 289, 19 aprilie/1 Mai 1888, p. 354. Pentru
procesul de destituire a profesorului Vasile Mangra vezi: Marius Eppel, Procesul de
destituire a profesorului Vasile Mangra de la Institutul teologic din Arad, în „Arca”, nr. 1,
2, 3 (118-119-120), 2000, pp. 185-193.
40
Arhiva Bibliotecii Mitropoliei Sibiului (în continuare: A. B. M. Sibiului), Fondul
Mangra, dosar 29; Amănunte la: Eduard I. Găvănescu, Scrisori inedite, în „Hotarul”, anul I,
nr. 11, 1934, p. 4; I. Lupaş, Memorandistul Mihai Veliciu. 1846-1921, în „Studii istorice”,
vol. V, Sibiu-Cluj, 1945-1947, p. 422; E. Gluck, N. Roşuţ, Aradul şi mişcarea
memorandistă, vol. IV, Arad, 1978, pp. 169-170.
41
Vezi: Pentru ce s-a ales Goldiş episcop ?, în „Trib. Pop.”, anul III, nr. 96, 18/30 mai
1899, p. 1.
42
M. Epell, Vasile Mangra. Activitatea politică 1875-1918, Cluj-Napoca, 2004, p. 143.
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În ziarele „Arad és Vidéke” şi „Aradi Közlöny”, susţinătorii lui
Augustin Hamsea publicau comunicate îndreptate împotriva lui V. Mangra,
făcându-se aluzie la înţelegerile existente între I. Goldiş şi gruparea din jurul
său. Adversarii lui A. Hamsea şi susţinătorii lui I. Goldiş şi V. Mangra,
nemulţumiţi de administrarea bisericească din timpul episcopului Ioan
Meţianu desfăşurată timp de mai bine de două decenii, în care a promovat
„nepotismul” numind în funcţii importante neamurile sale 43. Adversarii
acestor practici, grupaţi în jurul lui I. Goldiş, doreau ca în Biserică să
domnească „învăţăturile lui Iisus Hristos iar nu apucăturile vameşilor şi ale
fariseilor. În acest înţeles vom da voturile noastre şi vom lupta din răsputeri
apucături ca şi ale protopopului Hamsea ca d’alde Ciontea, luptând în sinod
şi convingând pe toţi că cu asemenea sistem de ocârmuire biserica s-ar duce
nu la înflorire ci la ruină […]. Tot ce se scrie despre pactul dintre d. Mangra
şi d. Goldiş peste o scornitură împrăştiată cu anume gând ascuns. Pe vicar
nu episcopul îl numeşte, ci-l alege Sinodul […]. Neamurile să se lase deci
de obiceiul său d’a prosti lumea şi mai departe” 44.
Condiţiile puse noului episcop vin să confirme că mişcarea naţională
la Arad era foarte energică, oamenii politici arădeni fiind angajaţi ferm pe
drumul luptei pentru drepturi naţionale, că ei erau în măsură să impună şi
autorităţilor bisericeşti o politică naţională adecvată având în vedere
persecuţia la care a fost supus cu numai câţiva ani în urmă Vasile Mangra
pentru activitatea sa politică. Iosif Goldiş se angaja că din eparhia Araduilui
va face „un centru cultural prin angajarea oamenilor conştienţi, curaţi la
mâini, talentaţi şi inspiraţi de iubirea de neam şi biserică atât în oficiile
administrative diecezane, cât şi la catedrele seminarului diecezan şi a le
deschide acestora ca biserica să dea naţiunii: carte, preoţi şi învăţători apţi
pentru apostolia românismului” 45.
Activitatea politică desfăşurată de Iosif Goldiş, atât la Oradea cât şi
la Arad, se caracterizează prin mai multe acţiuni care tindeau la apărarea
drepturilor româneşti. Devenind, în 1896, deputat dietal în cercul electoral
Ceica, el a cerut parlamentului ungar respectarea drepturilor românilor
43

Referirile erau directe şi la adresa lui Augustin şi Voicu Hamsea, preotului Putici şi
diaconului Ioan Georgia, cf. Nepotismul, în „Trib. Pop.”, anul III, nr. 81, 28 aprilie/10 mai
1899, pp. 1-2; vezi şi Verox, De ale sistemului, în „Trib. Pop.”, anul III, nr. 85, 2/14 mai
1899, p. 2; Ioan Meţianu, şi ca mitropolit al Ardealului a fost acuzat de nepotism şi
argilofilie, cf. M. Păcurariu, Cărturari sibieni de altădată, Cluj-Napoca, 2002, p. 179.
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Ştiri tendenţioase, în „Trib. Pop.”, anul III, nr. 60, 27 martie/8 aprilie 1899, p. 1. Ioan
Meţianu era acuzat că „adusese din fundul Ardealului, de la Râşnov, pe fiul său iubit
Augustin Hamsea anume să-l facă episcop”, cf. Vasile Mangra, în „Trib. Pop.”, anul VI, nr.
145, 1/23 august 192, p. 1.
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A. B. M. Sibiului, Fond Vasile Mangra, dosar 29.
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stipulate în legea naţionalităţilor din anul 1868, care deşi erau foarte
modeste, veşnic erau încălcate 46. Crezul său politic l-a dezvăluit, de mai
multe ori, în discursuri ori publicistică. Cea mai amplă expunere, în această
privinţă, ce ni s-a păstrat de la Iosif Goldiş, rămâne valorosul „manuscrisdeclaraţie” pe care l-a intitulat: Memoriul faptelor mele, conceput şi scris în
urma deosebirilor de vederi ce apar între el şi ceilalţi fruntaşi ai vieţii
bisericeşti şi politice naţionale din aceste părţi 47.
Fiind ales ca deputat dietal, i s-a imputat adesea pactizarea cu
ungurii, pentru că a votat uneori legi care nu erau întru totul pe placul
românilor. Mulţi bănuiau că acesta era şi motivul pentru care Csaky Albin,
ministrul Cultelor şi Artelor din guvernul ungar, într-o scrisoare din 2 martie
1899, îl recomanda pe protosinghelul Iosif Goldiş pentru scaunul episcopal
de la Caransebeş, după moartea episcopului Ioan Popasu întâmplată la 5/17
februarie acelaşi an. În ciuda recomandărilor, mitropolitul Miron Romanul îl
promovează în scaunul episcopal de la Caransebeş pe vicarul său, Nicolae
Popea, care funcţiona în acel post încă din vremea mitropolitului Andrei
Şaguna. Este bine cunoscut faptul că Miron Romanul candidase împotriva
lui Nicolae Popea şi a sibienilor la scaunul de mitropolit de la Sibiu, având
astfel obligaţii faţă de el 48.
Tuturor criticilor care i s-au adus, arhimandritul Iosif Goldiş
răspunde doar în aprilie 1897, când, se decide să se pronunţe pentru întâia
oară în scris, prin Memoriul faptelor mele. Din acesta se despinde că el se
declară un deputat moderat, considerând cultura poporului un factor
principal pentru binele Statului, la a cărui dificare au contribuit toate
popoarele constitutive, ale căror legi trebuie respectate. În politica externă el
considera că trebuie să fie susţinută colaborarea româno-maghiară şi critica
pe reprezentanţii intransigenţi din cuprinsul Episcopiei arădene, pentru că
folosesc Biserica drept teren de activitate pentru deosebitele lor interese
politice. Pe Vincenţiu Babeş şi Nicolae Zigre îi acuză pentru satisfacerea
unor interese personale, datorită funcţiilor pe care le ocupă, în dauna
Bisericii. Aduce învinuiri chiar şi episcopului Ioan Meţianu, anume că, pe
arhimandritul Vasile Mangra, în loc să-l coopteze în Senatul epitropesc al
Consistoriului eparhial, îl lasă să cutreiere Ungaria şi România, cheltuind
mari sume de bani „sute şi mii pentru asmenea călătorii de plăcere, atunci
când preoţii şi învăţătorii pier de foame”. Deplânge soarta lui Georgiu Popa
46
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Antonie Plămădeală, Lupta împotriva deznaţionalizării românilor din Transilvania în
timpul dualismului austro-ungar în vremea lui Miron Romanul, 1874-1898, după acte,
documente şi corespondenţe inedite, Sibiu, 1986, pp. 58-59.
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din ultimul an de viaţă, când, „încă fiind sănătos 7 luni a cutreierat Aradului
fără a lucra ceva, fiind substituit de P[rea Sfinţia] Saprin alt individ pe
contul bugetului diecezan”. Enumeră şi alte ilegalităţi comise de episcopul
Ioan Meţianu care îl acuza pentru politica sa moderată.
Cu toate că se afla în mijlocul unor jocuri politice în care era mai
mult sau mai puţin implicat, se dovedeşte că persoana arhimandritului Iosif
Goldiş era cea mai nimerită pentru a fi ales episcop al Aradului. Siondul
eparhial arădean, întrunit în ziua de 2/14 mai 1899 în catedrala din Arad,
sub conducerea mitropolitului Ioan Meţianu, desfăşurat în prezenţa a 58 de
deputaţi cu drept de vot l-au ales pe Iosif Goldiş (30 voturi) ca episcop al
Aradului. Al doilea candidat a fost arhimandritul Augustin Hamsea care a
obţinut 24 de deputaţi, 4 voturi au fost albe 49.
Prin alegerea ca episcop a lui Iosif Goldiş, arădenii au dejucat
planurile mitropolitului Ioan Meţianu şi agrupării Babeş-Mocioni, care au
fost împotriva alegerii la Sibiu a lui Nicolae Popea, iar la Arad susţineau
candidatura arhimandritului Ilarion Puşcariu 50, care, în cele din urmă nu a
mai candidat.
După cum constata un periodic arădean al vremii, „noul episcop […]
n-a fost impus, s-au ocroat prin ingerinţa guvernului, ci a fost ales pe
temeiul legii organice a bisericii în mod constituţional, prin votul liber al
sinodului eparhial din Dieceza Aradului, alcătuit din 40 de bărbaţi fruntaşi
ca reprezentanţii poporului şi 20, cei mai distinşi preoţi, ca reprezentanţii
clerului eparhial” 51. Articolul contesta faptul că Iosif Goldiş s-ar fi bucurat
de aprecieri în rândul administraţiei de la Budapesta.
Noul episcop era caracterizat ca fiind „un bărbat blând, umilit,
modest din seamă afară; nepretenţios, drept, bun la inimă, calm, treaz,
cumpătat la vorbă şi faptă, zelos, sincer, iubitor de pace, foarte afabil şi
prietenos faţă de toţi – şi mai presus de toate: însufleţit pentru tot ce e bun şi
nobil; îndeosebi este mare amic a culturii” 52.
Alegerea lui Iosif Goldiş în scaunul episcopal al Aradului a fost
considerată o mare victorie a grupului neoactivist, plasându-l pe Vasile
Goldiş, rudă cu noul vlădică, în funcţia de secretar al Consistoriului
eparhial, controlând astfel Episcopia Aradului.
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„Bis. şi Şc.”, anul XXII, nr. 19, 9/21 mai 1899, p. 1; „Trib. Pop.”, anul III, nr. 86, 4/16
mai 1899, pp. 1-2; nr. 87, 5/17 mai 1899, p. 1.
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M. Eppel, op. cit., p. 137.
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„Trib. Pop.”, anul III, nr. 202, 20 octombrie/1 noiembrie 1899, p. 1.
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Iosif Goldiş, nou alesul episcop al Aradului, în „Trib. Pop.”, anul III, nr. 89, 8/20 mai
1899, p. 3.
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V. 2. Hirotonirea întru arhiereu şi instalarea la Arad
La 10/22 iunie 1899, a fost „întărit de Majestatea Sa regală”, iar la
19 iunie/1 iulie, noul episcop a despus jurământul „tot în mânile Majestăţii
sale”. A fost hirotonit episcop în ziua de 4/16 iulie de mitropolitul Ioan
Meţianu al Ardealului şi de episcop Nicolae Popea al Caransebeşului, în
catedrala mitropolitană din Sibiu. Sosirea în Arad a fost fixată pentru data
de 18/30 iulie iar instalarea episcopului Iosif Goldiş pe 20 iulie/1 august
1899. „Staverite odată aceste termine, atât Consistoriul nostru, cât şi
corporaţiunile, apoi inteligenţa noatră şi poporul nostru din loc cu un zel
pătruns de loialitate pentru fiul diecesei, datu-ne-am totă silinţa să-i facem
Prea Sfinţiei Sale o primire demnă de veneraţiunea, cu care a fost salutată
fericita sa alegere […]. Sute şi mii de credincioşi l-au întâmpinat […].
Deosebit de importantă rămâne ziua de 20 iulie/1 august, ziua de instalare a
Prea Sfinţiei Sale Domnului Episcop diecesan Iosif Goldiş, la care a
participat floarea diecesei noastre […]” 53. Instalarea noului episcop s-a
desfăşurat într-o atmosferă de mare entuziasm la care arădenii au participat
în număr de peste 30 000 de credincioşi 54.
Ceremonia instalării a fost prezidată de episcopul Nicolae Popea al
Caransebeşului ca reprentant al mitropolitului de la Sibiu 55, iar printre
participanţii de seamă s-a numărat şi contele Tisza Istvan, figură importantă
a Partidului Liberal, întrucât Iosif Goldiş era membru al partidului
53
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guvernamental. Cu prilejul întronizării, contele Tisza a toastat pentru
apropierea şi înfrăţirea dintre români şi maghiari. I-a răspuns episcopul
Nicolae Popea, care şi-a exprimat regretuil că cercurile guvernamentale nu
au recunoscut până atunci necesitatea acestei apropieri. Deoarece la sfârşitul
acestor toastări românii şi maghiarii s-au îmbrăţişat reciproc, banchetul
prilejuit de instalarea episcopului Iosif Goldiş a rămas cunoscut sub
denumirea de „înfrăţirea de la Arad” 56.
După alegerea episcopului Iosif Ioan Goldiş, adepţii partidei
arhimandritului Augustin Hamsea, întreţinuţi de mitropolitul Ioan Meţianu
de la Sibiu, au continuat să menţină o atmosferă tensionată, căutând, prin
orice mijloace, să compromită buna intenţie a episcopului care dorea cu
orice preţ să facă lumină în conducerea eparhiei. În Sinodul eparhial din
primăvara anului 1900 îşi exprima nemulţumirea că exista „în biserica
noastră încă un rău foarte ameninţător, o lipsă mai mare decât toate, lipsa
bunei înţelegeri” 57.
Şedinţa a rămas celebră pentru că episcopul a fost „calomniat şi
înjurat de pretinşii fii credincioşi ai bisericii”. Ei acuzau că ierarhul arădean
s-a „căciulit pe lângă stăpânire” şi că ar fi intervenit la guvern în favoarea
lui Vasile Mangra 58. În răspunsul său, episcopul declara, calm şi elegant că
„având conştiinţa împăcată, că îmi fac pe de-a întregul datoria, cu toată
dragostea pentru biserică şi după cea mai bună a mea chibzuinţă, n-am
răspuns la nici un atac […]. Întâi de toate resping insinuarea că aş fi fost
capabil a mă căciuli pe la guvern […] ci m-am prezentat acolo în virtutea
votului din anul trecut al Sinodului cu demnitatea ce datorez înaltei mele
poziţiuni […] d-l Mangra nu săvârşise nimic ce ar fi în contradicţie fie cu
legile noastre bisericeşti, fie cu cele civile. Dovadă că nici pe cale civilă n-a
fost urmărit […] de aceea l-am şi înaintat la rangul de protosincel, ce i se
cuvenea de mult” 59.
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Evenimentul nu a fost trecut cu vederea de presa vremii. „Tribuna
Poporului”, într-un număr următor, publica următoarelele: „Cei zămilsliţi în
fărădelegi însă nu au pace, nici linişte, ci mereu se năpustesc asupra P. S.
Sale, episcopului Goldiş şi asupra aderenţilor săi, cu rapoarte şi
corespondenţe mincinoase în gazetele simbrioase, calomniind pe cei mai
cinstiţi oameni pentru că nu au lăsat biserica creaturilor lui Meţianu. Ei, care
au speculat cu cele mai sfinte, care au despoiat bisericile şi preoţimea 60, au
mâncat fondurile diecezei, au obrăznicii acum a acuza pe actualul episcop
pentru propriile lor fărădelegi” 61. A fost mereu atacat de „foile kossuthiste”,
care, numai o singură dată l-au lăudat, atunci „când plecând la Rontău, P. S.
Sa a lăsat pe d-nul Hamsea să-i ţină locul” 62.
Despre importanţa alegerii lui Iosif Goldiş în scaunul de episcop al
Aradului, la 17 decembrie 1900, Eugen Brote îi scria lui Vasile Mangra:
„Ideea de a ridica pe părintele Goldiş în scaunul episcopesc a fost din toate
punctele de vedere una dintre cele mai norocoase […]. Episcopul Goldiş are
să dea episcopatului său altă direcţie. Deja alegerea şi numirea D[omniei]
Tale de vicar 63 indică această nouă direcţie, care nu poate decât să îmbucure
pe orice bun român” 64.
VI. Activitatea ca episcop
Ajuns în fruntea Episcopiei Aradului la trei decenii de la intrarea în
vigoare a Statutului organic, episcopul Iosif Goldiş găsea eparhia „în cele
materiale, prin despărţirea şi despăgubirea noastră de cătră sârbi, prin
intriganţi, în „Trib. Pop.”, anul IV, nr. 57, 23 martie/5 aprilie 1900, p. 1; Respuns, în „Trib.
Pop.”, anul IV, nr. 62, 1/14 aprilie 1900, p. 1; (Mihai Jurma) Vocea clerului, în „Trib.
Pop.”, anul IV, nr. 64, 4/17 aprilie 1900, pp. 1-2; Cine critică ?, în „Trib. Pop.”, anul V, nr.
45, 8/21 martie 1901, pp. 1-2; Se pare că se dorea din timp să se stopeze o eventuală
ascensiune a lui Iosif Goldiş în scaunul de mitropolit la Sibiu.
60
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contribuirile anuale de suflet, prin centralisarea sesiunilor de la parohiile
vacante, prin dotaţiunea din partea statului şi alte isvoare, […] în faţa lumii
ne-am aranjat în mod destul de autoritativ”, constata noul episcop în
cuvântarea sa de la deschiderea Sinodului eparhial din primăvara anului
1900 65.
La începutul arhipăstoririi episcopului Iosif Ioan Goldiş, Episcopia
Aradului îşi avea jurisdicţia peste un teritoriu destul de întins, cuprinzând
părţile arădene, crişene şi timişene. La Arad şi Oradea funcţionau câte un
Consistoriu eparhial, cel de la Oradea fiind condus de un vicar episcopesc.
Consistoriul eparhial arădean cuprinde un număr de 11 protopopiate (Arad,
Belinţ, Buteni, Chişineu-Criş, Comloşul-Bănăţean, Hălmagiu, Ineu, Lipova,
Radna, Şiria şi Timişoara) cu 310 parohii matre şi 114 filii în care
funcţionau 406 preoţi la un număr de 386 514 suflete din care 196 023
bărbaţi şi 190 491 femei. Consistoriul eparhial din Oradea era format din 6
protopopiate (Beiuş, Beliu, Oradea, Peşteş, Tinca şi Vaşcău) cu 266 parohii
matre şi 265 filii, în care funcţionau un număr de 202 preoţi la un număr de
193 498 suflete 66.
Încă din prima şedinţă a Sinodului eparhial, care a fost prezidată de
episcopul Iosif Goldiş, acesta îşiexprimă nemulţumirea de „lipsa de puteri
muncitoare chiar în centru la Consistoriul arădan”. Membrii consistoriali
erau tot aceia pe care i-a avut şi episcopul antecesor, Ioan Meţianu, cu
„Consistorii, cari nu sub a mea conducere şi presidiu au fost restaurate şi,
din incidentul unor insinuaţiuni, declar, că nu aş sta la înălţimea chemării,
dacă aş căuta la principiile politice, ce pote ave unul şi altul ca cive liber al
statului” 67.
În intervalul scurs între instalarea ca episcop şi primul Sinod
eparhial, episcopul Goldiş s-a îngrijit ca agendele consistoriale să fie
conduse de „referenţi ajutători, de fiscali onorari, secretar şi cancelişti”
pentru a nu „îngreuia bugetul Consistoriului”68.
În calitate de episcop s-a preocupat de bunul mers al vieţii bisericeşti
din cuprinsul eparhiei. Era nemulţumit de faptul că în urma unei circulare a
episcopului Ioan Meţianu, din 1890, trimisă parohiilor, pentru „a culege
informaţiuni din fiecare comună despre suferinţele, slăbiciunile, datinile rele
65
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respective patimile, de cari sufere poporaţiunea peste tot şi în parte”, s-au
constatat „multe ce bântuiesc tocmai pe nemijlociţii conducători şi păstori
sufletesci ai poporului; aşa rele sunt, că unii preoţi nu umblă în reverendă,
nu ţin regulat sânta liturghie în Dumineci şi sărbători, sau liturgisesc
superficial, mai nu ţin sărbătorile prescrise; înmormântarea o concred
învăţătorului sau cantorului după datina calvinească; nu dau învăţături
poporului prin predici: de unde, ca urmare naturală, se nasce superstiţiunea,
necredinţa în Dumnezeu şi sporirea sectei anabaptiştilot (nazarenilor sau
pocăiţilor); ca directori locali şi naturali nu se interesează de şcoală, a cărei
urmare este influenţa altor elemente şi graduata sporire a şcolilor străine;
fără concediu părăsesc parohiile pe timp mai îndelungat; preoţii între sine şi
cu învăţătorii trăiesc în ceartă şi mulţi, cu ocolirea Consistoriilor, caută
lecuire la forurile civile; cei inferiori faţă de superiori, cei tineri faţă de
bătrâni nu sunt cu cuvenitul respect” 69.
Toate relele le punea pe lipsa de disciplină a clerului eparhial din
ambele consistoare. Nepurtarea „portului preoţesc” de cea mai mare parte a
clerului „e înlocuit cu cel civil în aşa măsură, încât unii preoţi se încumetă
chiar serviciul dumnezeiesc a-l face sau a se prezenta şi pe la superiorităţi
fără reverendă, deşi aceasta e haina cuvenită şi prescrisă pentru tot preotul”,
făcând aluzie la canonul 27 al Sinodului al VI-lea ecumenic: „Precum
ostaşii şi civilii au îndatorire a purta veşminte prescrise pentru diregătoria
lor: aşa şi preoţii se obligă a purta haine obicinuite preoţeşti, fie că petrec în
cetate, fie că călătoresc. Cei ce nu observă aceasta, se pedepsesc cu
suspindare”. Episcopul Iosif Goldiş era conştient că reverenda îi făcea pe
preoţi înaintea credincioşilor „reverenzi şi reverendisimi”, că dacă
Dumnezeu judeca pe fiecare după inima sa, lumea îi judeca pe preoţi după
aspectul exterior 70.
Printr-o circulară cerea protopopilor să urmărească mai îndeaproape
administrarea afacerilor bisericeşti şi şcolare, „să fie neadormiţi în ceea ce
priveşte trecerile unor credincioşi la altă biserică şi mai ales la pocăiţi, aceşti
rătăciţi cari, sub cuvânt că să lapădă de rău, îşi părăsesc legea străbună şi se
adună la rugăciuni noaptea sub al cărui văl se petrec apoi o mulţime de
blăstămăţii şi lucruri ruşinoase”. Episcopul Iosif Goldiş îndemna clerul, nu
numai la îndeplinirea datoriilor sacerdotale ci să ţină cont şi de
comportamentul lor în societate, să nu se certe preoţii între ei, nici cu
învăţătorul, nici cu enoriaşii, „faţă de care să fie nu numai cu toată iubirea şi
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Ibidem, p. 6.
Ibidem, p. 7.
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grija, dar şi cu multă răbdare. Numai astfel se pot înconjura neînţelegerile ce
bântuie în sânul poporului nostru” 71.
Lui i se datorează readucerea la conducerea redacţiei revistei
„Biserica şi Şcoala” a lui Vasile Mangra şi numirea acestuia ca „referent
onorariu bisericesc”, iar imediat şi numirea protosinghelului Roman
Ciorogariu ca „referent onorariu în senatul şcolar” al Consistoriului eparhial.
Numirea lui V. Mangra la conducerea revistei a fost primită cu satisfacţie de
preoţimea arădeană. Preotul Alexandru Munteanu al lui Vasile din
Covăsânţ, la 30 ianuarie v. 1900, într-o scrisoare adresată redacţiei
„Tribunei poporului” îşi exprima satisfacţia „că cei câţiva numeri apăruţi în
proaspăt sub redactarea părintelui Mangra, m-au înălţat sufleteşte mult mai
mult decât în trecut numerii unui întreg an. Articolii de fond scrişi cu
pricepere şi cugetare multă, sunt o adevărată recreaţie sufletească, încât abia
aştepţi să sosească sfta Duminică spre a-i ceti”. Toate le punea pe seama
înţelepciunii episcopului Iosif Goldiş care a ştiut să-şi aleagă bine
colaboratorii 72. La propunerea sa, în şedinţa din 22 aprilie/5 mai 1900,
Vasile Mangra a fost ales „de preşedinte-vicariu episcopesc la memoratul
Consistoriu orădan” 73. Acţiunea episcopului Goldişl a fost atacată la
Consistoriul mitropolitan de către partida hamsistă de la Arad şi de către
unii protopopi orădeni. Chiar mitropolitul Ioan Meţianu ar fi dorit ca pe acel
post să fie numit arhimandritul Augustin Hamsea. Episcopul arădean a ştiut
cum să facă faţă tuturor presiunilor, decizia sa în privinţa promovării lui V.
Mangra a rămas neschimbată 74.
S-a îngrijit şi de o bună rânduială la Institutul teologic-pedagogic.
Nemulţumirile elevilor de la secţia pedagogică au drept urmare înlăturarea
directorului Augustin Hamsea din fruntea Institutului şi numirea, începând
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I, p. 16.
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cu 1 august 1901 a unui nou director în persoana lui Roman Ciorogariu 75. În
acelaşi an, Sinodul eparhial arădean, la propunerea episcopului Iosif Goldiş,
îi încredinţează şi conducerea Senatului şcolar al Consistoriului eparhial
arădean. Această numire nu însemna înlăturarea sa de la catedră, numai
reducerea orelor.
În vara anului 1900 episcopul s-a adresat episcopilor greco-catolici
de la Oradea şi Lugoj pentru a încheia un acord şcolar faţă de tendinţele
politicii ungureşti de a suprima şcoala românească confesională şi de a
împânzi satele româneşti cu şcoale poporale de Stat şi cu limba de predare
maghiara. Episcopul Goldiş propunea ca ortodocşii şi greco-catolicii să
susţină în comun şcolile mixte, confesionale, după modelul încheiat între
Sibiu şi Blaj, în aşa fel încât şcoala să aibă caracterul după majoritatea
confesională din respectiva localitate. Propunerea episcopului arădean a
provocat „uimire şi rezerve” în sânul episcopiilor de la Lugoj şi Oradea 76.
În timpul arhipăstoririi sale se confruntă şi cu procesul în privinţa
mănăstirilor ortodoxe româneşti. În martie 1902, împreună cu mitropolitul
Ioan Meţianu al Ardealului şi episcopul Nicolae Popea a Caransebeşului,
înaintează împăratului, care se afla la Budapesta, un memorandum. Se cerea
retrocedarea de către Congresul Bisericii sârbe a mănăstirilor româneşti din
stânga Tisei: Mesici, Sângiorz şi Bezdin 77.
Tot în perioada arhipăstoririi sale au fost construite bisericile din
Băneşti, Checheş, Sarafola, Sânicolaul Mare şi Vârfurile şi au fost reparate
locaşurile de cult din Budeşti, Bătania, Janova, Secaş (lg. Gurahonţ), Secaş
(Belinţ), Secusigiu şi Şepreuş.
VII. Sfârşitul episcopului
Munca stăruitoare a unei vieţi întregi, răbdarea creştinească şi
bunătatea şi-au avut răsplata binemeritată. Înconjurat de iubirea
credincioşilor ortodocşi din întreaga eparhie a Aradului, episcopul Iosif Ioan
Goldiş nu a avut o viaţă îndelungată. Din păcate, încă în vara anului 1901,
starea sănătăţii episcopului Iosif Goldiş a datr semne de îngrijorare, fiind
obligat de către medici să nu mai participe la şedinţele consistoriale. În

75

Despre înlăturarea lui Augustin Hamsea vezi: T. Botiş, op. cit., pp. 564-565.
Gheorghe Ciuhandu, “Specificul românesc unit” (?), în „Bis. şi Şc.”, anul LXII, nr. 3, 16
ianuarie 1938, pp. 22-23.
77
Pentru amănunte vezi: Memorandul în chestia mănăstirilor prezentat Majestăţii Sale
Împăratului-Rege Francisc Iosif I, în „Bis. şi Şc.”, anul XXV, nr. 11, 17/30 martie 1902,
pp. 89-91.
76

278

această situaţie, l-a delegat pe arhimandritul Vasile Mangra să le prezideze,
probabil ca un semnal că îl dorea ca urmaş în scaunul eparhial 78.
Încă în vara anului 1901, cu puţină vreme înainte de a se îmbolnăvi,
episcopul şi-a scris Testamentul. Întreaga avere, ce se ridica la 70 000
coroane, a lăsat-o cu scop ca din Fundaţia care urma să-i poarte numele, şi
mai bine din 3/4 a venitului să se dea stipendii, câte 200 coroane anual
pentru elevi în şcolile medii; 300 coroane pentru teologi şi stipendii de câte
400 coroane pentru „studenţii universitari”, iar „1/4 a venitului să se
capitalizeze”. Executorii testamentului fiind Vasile Goldiş, secretar
consistorial şi Petru Truţia fiscul consistorial. Fundaţia episcop Iosif Goldiş,
avea să fie administrată prin Consistoriul eparhial. Bogata sa bibliotecă a
lăsat-o Institutului pedagogic-teologic din Arad. Bisericii din Socodor, locul
său de naştere, i-a lăsat 400 coroane pentru a se oficia în fiecare an parastas
întru odihna de veci a lui şi a părinţilor săi 79.
Nenumăratele nădejdi care se legau de persoana sa, la numai doi ani
şi jumătate de activitate desfăşurată în scaunul eparhial al Aradului, pe când
avea doar 66 de ani, la 23 martie/5 aprilie 1902, s-a spulberat prin trecerea
sa la cele veşnice. La trista veste a morţii, conform dispoziţiilor Statutului
organic, & 136, s-a constituit o comisie 80 însărcinată cu inventarierea
„averii şi hârtiilor reposatului Episcop, a legatelor şi odoarelor, fondului
instruct de economie şi bibliotecei” 81.
În ziua decesului, Consistoriul eparhial arădean s-a întrunit sub
conducerea arhimandritului Augustin Hamsea şi a redactat o circulară către
preoţi, în care se cerea fiecăruia ca în ziua de duminică şi luni (în 24 şi 28
martie), dimineaţa, la amiază şi seara să tragă clopotele în biserici şi „când
se va face înmormântarea”. În dumineca cea mai apropiată după
înmormântarea li se cerea, ca în fiecare biserică să se săvârşească parastas
pentru sufletul episcopului, tot aşa şi la 40 de zile, „socotite de la ziua
morţii” şi la o jumătate de an. Până la întregirea scaunul episcopesc li se
cerea ca la ectenia pentru cei morţi „să se pomenească arhiereul Iosif”, iar la
ecteniile pentru cei vii să se pomenească numele mitropolitului Ioan 82.

78

Scrisoarea lui Iosif Goldiş din 21 iunie/4 iulie 1901 către Vasile Mangra, în V. Mangra,
op. cit., vol. I, nr. 354, p. 457.
79
+ Episcopul Iosif Goldiş, în „Trib. Pop.”, anul VI, nr. 58, 27 martie/9 aprilie 1902, p. 1.
80
Din comisie au făcut parte Ioan Ignatie Papp, Vasile Beleş, Roman Ciorogariu, Traian
Văţianu, George Şerb, George Purcariu.
81
+ Iosif Goldiş, în „Bis. şi Şc.”, anul XXVI, nr. 12, 24 martie/6 aprilie 1902, p. 98.
82
Circular către toate oficiile protopresbiterale şi parochiale din districtul consistoriului
din Arad, în „Bis. şi Şc.”, anul XXVI, nr. 12, 24 martie/6 aprilie 1902, pp. 99.

279

Sicriul cu trupul episcopului a fost depus în sala reşedinţei
episcopale, apoi a fost mutat în biserica catedrală, unde s-a făcut şi
privegherea de noapte prescrisă de ritualul bisericesc. Luni, 25 martie/7
aprilie 1902, a avut loc slujba prohodului, după care, conform dorinţei sale
exprimată în testament, a fost transportat la umbra mănăstirii de la HodoşBodrog, unde a fost aşezat spre veşnica odihnă. A fost prohodit de Vasile
Mangra, Augustin Hamsea, Roman Ciorogariu, Ioan Ignatie Papp,
înconjuraţi de un numeros sobor de preoţi 83.
***
Episcopul Iosif Ioan Goldiş a rămas în amintirea contemporanilor săi
ca o fire modestă şi gânditoare. Prin muncă şi talent ajunsese, ca deja înainte
cu peste trei dcenii să atragă atenţia mareului mitropolit Andrei Şaguna,
care-l îndemnase să-şi închine viaţa cu desăvârşire mult încercatei noastre
biserici. Prin răbdare s-a putut susţine în mijlocul atâtor greutăţi ale vremii.
Prin bunătate a ajuns profesorul iubit al atâtor promoţii de elevi a
Liceului de Stat şi a Institutului pedagogic-teologic din Arad, şi-a atras
stima tuturor. Îi încuraja pe cei buni, pe cei slabi îi dojenea cu părintească
iubire şi tuturor le dădea sfaturi folositoare. Erau nesfârşite pildele pe care le
da din istoria antică, mai ales că îndeosebi cultura clasică îl preocupa. În
scaunul de episcop, în numai doi ani şi jumătate, din care o îndelungată
perioadă bolnav, nu a putut face prea multe lucruri, cu toate acestea, rămâne
unul dintre episcopii Aradului cu o biografie intelectuală deosebită.
Chiar dacă apreciat de unii sau criticat de alţii pentru atitudinile sale
politice, prin bogata activitate didactică, ştiinţifică şi bisericească
desfăşurată, episcopul Iosif Goldiş, rămâne unul dintre cei mai importanţi
clerici ai eparhiei arădene de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul
celui următor.
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Rolul preotului şi dascălului în satele româneşti din Câmpia
Aradului în secolul al XIX-lea
Maria Alexandra Pantea
Grup Şcolar „Iuliu Maniu” Arad
Preoţii şi dascălii care si-au desfăşurat activitatea în secolul al XIXlea în satele româneşti din Câmpia Aradului sunt acei anonimi ai istoriei
care au contribuit în secolul al XIX-lea la luminarea românilor, care s-a
făcut prin şcoală şi biserică. Au devenit apărătorii limbii române şi au
promovat valorile culturii naţionale, sunt cei care au făcut ca şi cultura
naţională să prindă rădăcini în satele româneşti contribuind la trezirea
conştiinţei naţionale. Odată cu apariţia învăţătorilor calificaţi, şcoala a
primit un puternic caracter social la care s-a adăugat din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea şi un caracter naţional. În a doua jumătate a secolului
al XIX-lea, datorită activităţii desfăşurate de preoţi şi dascăli în satele din
Câmpia Aradului, s-a produs o luminare a românilor. Chiar dacă autorităţile
maghiare au început un proces de maghiarizare în satele româneşti a apărut
o elită formată din cei care şi-au continuat studiile la Arad şi apoi în imperiu
şi care a contribuit la consolidarea culturii naţionale. În sec XIX-lea preoţii
şi dascălii din satele româneşti sunt acei anonimi ai istoriei, oameni mărunţi
care prin activitatea desfăşurată au produs la sfârşitul secolului al XIX-lea o
schimbarea a mentalităţii in lumea rurală fiind cei care au pregătit societatea
românească pentru Marea Unire. În secolul al XIX-lea rolul cel mai
important în satele româneşti l-au avut preoţii şi dascălii care îndemnau
ţăranii să îşi trimită copiii la şcoală. Protopopul Nicolae Stoica de Haţeg le
explica ţăranilor care este rolul şcolilor: „învăţătura luminează şi înalţă pe
oameni, face creştini buni şi oameni de omenie” 1.
Intelectualii români de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul
secolului al XIX-lea au susţinut ideea luminării prin cultură a poporului
român. Sunt cei care au contribuit la apariţia şi organizarea şcolilor, au fost
autorii unor cărţi care vor fi folosite ca manuale şcolare şi au devenit primii
pedagogi ai neamului românesc. Gheorghe Şincai, în operele sale arată cât
de important poate fi învăţământul şi pentru ţărani, pentru că pot învăţa a
lucra mai bine pământul. Petru Maior explică în cărţile sale importanţa şcolii
în ˝Didahia˝ vorbeşte de obligaţia părinţilor de a se interesa de educaţia

1

I. D. Suciu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1980, p.
510.
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copiilor şi arată că părinţi sunt datori a ˝câştiga binele fiilor˝ 2 iar educaţia
începe în familie şi trebuie continuată în şcoală.
Sprijinirea învăţământului în limba română, crearea de noi şcoli la
sfârşitul secolului al XVIII-lea, a fost o măsură prin care s-a încercat
limitarea rolului nobilimii maghiare în Transilvania şi crearea unei elite
româneşti care să pună în practică politica Vienei. A fost o măsură prin care
s-a urmărit întărirea autoritaţii Vienei în Transilvania. La începutul secolului
al XIX-lea Viena considera şcoala ca fiind un factor de stabilitate şi de
susţinere a statului.
Prin legile din secolul al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea
s-au creat condiţii favorabile dezvoltării învăţământului. Decretele Curţii din
Viena referitoare la legislaţia şcolară erau aduse la cunoştinţă prin circulare
care erau citite în biserică de preot. În 1806 apare broşura ˝Regulele
scolasticeşti˝ pentru ˝tinerimea şi procopseala şcoalelor româneşti din Ţara
Ungureascăşi părţile ei învecinate˝ 3, unde se amintea de comportamentul
elevilor în biserică, şcoală şi societate, dar şi de obligaţiile lor faţă de preoţi,
învăţători,părinţi şi autorităţi. Măsurile luate de autorităţi în cea ce priveşte
organizarea şcolilor erau transmise prin circulare care erau citite de preot în
biserică. Prin circulara din 21 octombrie 1832 se cerea învăţătorilor să se
îngrijească de cele necesare şcolii şi să ˝vegheze mai strict la trimiterea
copiilor la şcoală putând apele la superiori acestra atunci când demersurile
lor se loveau de refuz˝ 4. Prin circulara din 29 martie se stabileşte un raport
între preot şi învăţător, se arată că ˝tot învăţătorul e datoriu cinstitei
preoţimi cuviincioasă aplecăciune a da şi cu dânsa în dragoste a trăi˝ 5.
Poziţia şi rolul dascălului în satele româneşti a fost reglementat în
1806 când a apărut ˝Regulamentul şcolar˝ unde se precizau obligaţiile
învăţătorilor dar şi îndatoririle elevilor. Prin regulamentul şcolar învăţătorul
devenea un ˝stâlp moral al comunităţii în care trăia˝ 6 şi se mai confirma încă
odată interesul Vienei de a forma cetăţeni luminaţi care să fie fideli
administraţiei, buni militari şi care să contribuie la dezvoltarea economică.
Constantin Diaconovici Loga, profesor al preparandiei, consideră că scopul
şi folosul educării tineretului era să˝capete înaltul împărat supuşi
credincioşi, patria locuitori buni şi vrednici beserica creştini cucernici iar
părinţii fii ascultători că numai prin unii ca aceştia se aduce fericire
2
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societăţii omeneşti˝ 7. În ˝Instrucţie pentru şcoalele româneşti din Banat˝
autorităţile cereau trimiterea copiilor la şcoală, menţinerea şcolii în stare
funcţională, procurarea cărţilor şi rechizitelor necesare elevilor, asigurarea
salariului învăţătorului şi se mai arăta că satul era obligat a-l plăti pe
învăţător pentru ˝ osteneala ce are cu pruncii lor a-l omeni a-l cinsti despre
îndestulare vieţii lui bună grijă a purta˝ 8. La sfârşitul secolului al XVIII-lea
numărul şcolilor a crescut. „În 1799 în Banat erau 536 de localităţi, în anul
şcolar 1800-1801 au funcţionat 520 de şcoli deci erau puţine sate fără
şcoli” 9. În aceste condiţii se simte tot mai mult lipsa dascălilor. În lipsa
dascălului, rolul acestuia revenea preotului La începutul secolului al XIXlea românii au devenit conştienţi de drepturile pe care le aveau şi au trimis
împăratului numeroase memorii .
Pentru organizarea şcolilor ortodoxe din imperiu a fost numit
inspector şcolar Ştefan Uroş Nestorovici care, în calitate de inspector, a
realizat mai multe inspecţii şi s-a declarat nemulţumit de situaţia şcolilor.
Pentru a asigura liniştea la hotarele imperiului, atunci când Austria era
distrusă de războaiele napoleoniene, Viena a luat unele măsuri prin care se
rezolvau probleme ale ortodocşilor din imperiu. În 1811 împăratul l-a
însărcinat pe consilierul Uroş Ştefan Nestorovici cu realizarea unui raport
despre şcolile greco-neunite din imperiu. În acest raport Nestorovici arăta că
„aceste şcoli sunt de tot slabe si că cea mai mare parte a populaţiei este
scufundată în întunericul neştiinţei” 10. În urma raportului realizat de
Nestorovici la 9 decembrie 1811 împăratul cere înfiinţarea a trei
preparandii, printre care şi cea de la Arad. În noiembrie 1812 se deschide
Preparandia din Arad care se numea „Şcoală Regească Preparandială greconeunită a naţiunii române”, deci făcea parte din rândul şcolilor crăieşti care
se aflau sub patronajul împăratului, dar care în cea mai mare parte era
susţinută de biserica ortodoxă. În bisericile ortodoxe s-a introdus „tasul
şcolii” 11, iar din sumele adunate erau plătiţi profesorii. Contribuţii
importante pentru noua şcoală sunt date de către protopopii din Lipova,
Lugoj, Caransebeş, Făget, care au înţeles rolul important pe care îl avea
pentru români o şcoală pedagogică. Sume importante au donat şi absolvenţii
primei promoţii care au oferit în semn de respect pentru şcoala care i-a
format a treia parte din veniturile lor din primul an. Acelaşi gest îl fac şi
absolvenţii din anii următori.
7
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Într-o circulară din octombrie 1812, care a circulat prin satele din
episcopia Aradului, se arată dorinţa „milostivului împărat” în ceea ce
priveşte deschiderea preparandiei. Prin această circulară se face apel ca
tinerii să fie trimişi la şcoală şi se mai arată că de acum nici diaconi, nici
preoţi nu vor mai putea fi cei care nu merg la şcoală. Se mai arată că scopul
preparandiei este de a contribui la educaţia publică, cu scopul de a lumina
poporul. Încă de la apariţia sa, preparandia din Arad a fost considerată un
institut de cultură şi de educaţie, a fost prima şcoală care a format învăţători
care îşi vor desfăşura activitatea în satele româneşti unde vor contribui la
luminarea poporului. Petru Maior în lucrarea sa˝Istoria pentru început a
românilor în Dacia˝ unde arată că „împăratul Austriei Francisc I cu dragoste
părintească ridică în acest an şcoala de la Arad pentru a învăţa pe cei care o
să devină dascăli în oraşe şi sate” 12. Petru Maior consideră că profesorii de
la preparandie vor pune temelia şcolii româneşti. Protopopul Nicolae Stoica
de Haţeg anunţa deschiderea preparandiei pe care o numeşte şcoală
dăscălească, arată importanţa ei şi face apel la părinţi să trimită copiii la
şcoală. În februarie 1813 protopopul Nicolae Stoica de Haţeg anunţă
deschiderea anului şcolar pentru elevii Preparandiei şi cere preoţilor să îşi
trimită copii pentru a învăţa carte în preparandia arădeană. În martie
protopopul anunţă apariţia lucrării lui Petru Maior ˝Istoria pentru început a
românilor din Dacia˝şi cere preoţilor să o cumpere pentru a o folosi în şcoli.
În toamna anului 1812 s-au înscris 212 elevi şi au început cursurile
care în perioada 1812-1815 au durat 15 luni, când erau organizate trei
cursuri de câte cinci luni. La preparandie erau admişi elevi care aveau peste
18 ani şi aveau un certificat prin care să poată dovedi că au terminat o
şcoală. În noiembrie 1813 a început al doilea an şcolar când s-au înscris 55
de elevi. Între 1814-1822 au terminat cursurile preparandiei 392 de elevi
care proveneau din comitatele Arad, Cenad, Timiş, Torontal, Caraş, Bihor,
Bichiş. Încă de la început, preparandia din Arad s-a impus drept cea mai
importantă şcoală pentru românii ortodocşi, iar aici s-au format sute de
învăţători care şi-au desfăşurat activitatea în satele româneşti unde au
devenit apărători ai limbii române şi a drepturilor românilor.
La începutul secolului al XIX-lea erau şcoli în satele arădene apărute
în urma punerii în practică a legislaţiei de la sfârşitul secolului al XVIII-lea,
dar lipseau învăţătorii locul lor fiind ţinut de preot. Odată cu apariţia
primilor absolvenţi a-i Preparandiei au apărut în satele româneşti şi
învăţători calificaţi care au fost sprijiniţi în activitatea lor de către preot şi
biserică, fapt ce a dus pe parcursul secolului al XIX-lea la creşterea
12
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numărului elevilor, îmbunătăţirea condiţiilor în care învăţau elevii şi
ridicarea nivelului de învăţământ. Situaţia dificilă în care se găseau şcolile
din satele româneşti în momentul deschiderii Preparandieii este descrisă de
Dimitrie Ţichindeal, un martor al evenimentelor care în lucrarea sa˝Arătare˝
publicată în 1813 mărturiseşte că ˝dovadă ca să ştii în sat unde e şcoala nu
întreba pe nimeni du-te şi vei afla o casă nu departe de biserică dezgrădită,
descoperită cu ferestrele sparte şi cu hârtie lipită. Să ştii că este şcoala˝ 13.
Printre primii absolvenţi a-i Preperandiei arădene găsim nume din
satele arădene din Câmpia Aradului ca Pecica, Semlac, Şeitin Igriş, Nădlac,
Cenad. Pe lista cu absolvenţii celui de al treilea curs care sau înscris la 1
noiembrie 1813 şi au terminat cursurile în mai 1815 găsim printre absolvenţi
pe Cervenco Mihail din Nădlac şi Marcovici Vichentie din Şeitin. Prezenţa
unor numeroşi elevi din Câmpia arădeană la cursurile Preparandiei arădene
demonstrează că au existat şcoli încă din secolul al XVIII-lea iar ţăranii şiau trimis copii la şcoală pentru a avea o viaţă mai uşoară. Printre primii
absolvenţi ai cursului de doi ani găsim pe Mitrici Matei şi Nichici Arseniu
din Felnac, pe Şchiopul Ioan din Igriş şi pe Truţa Constantin din Şeitin. În
anul şcolar 1820-1821 termina Preparandia arădeană Gheorgheovici Petru
din Nădlac iar în 1822-1823 Marcoviciu Paul din Şeitin, care după
terminarea cursurilor ajunge învăţător în Nădlac. În datele statistice privind
˝situaţia şcolilor din districtul Oradea˝ 14, în anul şcolar 1823-1824
Marcovici Paul apare ca învăţător la Nădlac unde şcoala era frecventată de
35 de elevi . În 1818 era învăţător la Şeitin Truţa Consatntin care în 1816 a
absolvit Preparandia în 1818 avea o vechime de doi ani în învăţământ şi iar
˝cursurile şcolare au fost frecventate de 30 de elevi˝.
În 1827 s-a eliberat ˝Testimonium scolasticum˝ pentru Demesnicus
Popovicss de 19 ani greco-ortodox din Şeitin, comitatul Cenad, prin care se
dovedeşte că a terminat cursurile Preparandiei. În primele decenii după
apariţia Preparandiei s-au format numeroşi învăţători care şi-au desfăşurat
activitatea în satele româneşti unde au contribuit la ˝luminarea˝ românilor
iar unii dintre elevi i-au luat ca exemplu şi au continuat activitatea lor. Până
la sfârşitul secolului al XIX-lea s-au format numeroşi intelectuali care
proveneau din satele româneşti şi care apar printre membrii unor societăţi şi
fundaţii culturale care apărau drepturile românilor.
În prima jumătate a secolului al XVIII-lea marea majoritate a
şcolilor aveau un singur învăţător care avea trei clase. Pe parcursul celor trei
13
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ani numărul elevilor scădea în clasa III ajungând puţini. Învăţătorul Ştefan
Dima de la şcoala din Semlac avea în cele trei clase 53 de elevi care
frecventau şcoala din aceştia ˝37 elevi în clasa I, 15 elevi în clasa a II a şi 9
clasa a III-a˝ 15. Din 1852 şcoala din Şeitin a avut doi învăţători printre care
Gheorghe Achimaş care provenea din Cenad şi a absolvit cursurile
Preparandiei în 1843 şi George Roman absolvent al Preparandiei în 1852
Într-un raport al învăţătorului George Roman din Şeitin întocmit în 1864 se
arată că din ˝cei 240 de copii recenzaţi numai 36 au frecventat cursurile
şcolii˝16. În anul şcolar 1864-1865 au fost luaţi în evidenţă ˝200 de elevi de
vârstă şcolară dintre care 118 frecventau şcoala˝ 17. Abandonul şcolar apărea
datorită situaţiei materiale dificile a familiilor care nu-i mai puteau trimite la
şcoală şi îi opreau acasă pentru a ajuta în gospodărie. În unele cazuri ţăranii
nu înţelegeau importanţa educaţiei şi considera suficient că elevul ştia scrie
şi citi şi nu mai era trimis la şcoală. Un rol important în satele româneşti
revenea preotului care cerea ţăranilor să îşi trimită copii la şcoală pentru a
avea o viaţă mai bună.
La mijlocul secolului al XIX-lea găsim numeroşi absolvenţii ai
Preparandiei care îşi desfăşurau activitatea în satele româneşti din Câmpia
Aradului. În anul şcolar 1854- 1855 la Cenad era învăţător Gheorge Achim
absolvent al Preparandiei arădene şi care vorbea maghiara, germana şi sârba.
Avea o vechime în învăţământ de 9 ani, timp în care a fost învăţător în
Comloş şi Cenad. În documentul întocmit de învăţător se mai arătă că în
semestru al doilea din anul 1854 au umblat la şcoală 91 de elevi dintre care
76 de băieţi şi 15 fete şi nu au frecventat şcoala 154 de elevi, iar în legătură
cu starea şcolii învăţătorul arată că ˝starea e cea mai rea toate uneltele sunt
neglijate˝ 18.
În corespondenţa individuală a elevilor preparandiei pe anul şcolar
1849-1850 printre elevi apare şi Costa Nicolae din Şeitin fost elev al şcolii
din localitate. În anul şcolar 1853-1854 la Pecica era învăţător Nicolae
Costa, absolvent al Preparandiei care avea şi cunoştinţe de maghiară şi
sârbă. Învăţătorul era plătit cu 120 de florini de argint la cere se mai
adăugau şi produse alimentare. În documentul scris de învăţător în aprilie
1854 şi trimis inspectoratului districtual Oradea se mai arată că în semestrul
întâi din anul şcolar 1853-1854 au umblat la şcoală 130 de elevi dintre care
20 erau fete în timp ce 550 nu au frecventat şcoala. Dintre elevii care au
15
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frecventat şcoala 125 au fost declaraţi români în timp ce 5 erau trecuţi ca
fiind ˝sloveni˝ 19, care puteau proveni din rândul familiilor sârbeşti din
Pecica. În aceiaşi perioadă în Pecica, alături de Costa Nicolae apare şi
învăţătorul Ioan Ardelean care preda la clasa a II-a. La sfârşitul anului şcolar
1853-1854 a fost organizat examenul şcolar. La clasa I învăţătorul Nicolae
Costa a examinat elevii din ˝cunoaşterea literelor şi silabisirea literelor,
aritmetică şi scriere˝ 20, iar Ioan Ardelean care a predat la clasa a II-a a cerut
elevilor pentru examen noţiuni de religie, istorie bisericească, aritmetică,
geografie, istoria naturală, ˝citirea română şi sârbă, elevi au citit bucăţi din
psaltire, ceaslov şi abecedarul din Sibiu˝21, dar şi din ˝citirea germană,
maghiară şi latină˝ 22. Din cerinţele pentru examenul de la Pecica rezultă că
la mijlocul secolului al XIX-lea elevii în cele două clase acumulau
cunoştinţe diverse care erau predate de învăţător în cele 25 de ore pe
săptămână. La unele dintre examene a asistat şi inspectorul şcolar Ioan Raţiu
care se declară mulţumit şi consideră ca fiind˝Îndestulătoare răspunsurile
pruncuţilor ce au dovedit sârguinţa învăţătorilor˝ 23. În 1863 învăţătorul
Nicolae Costa apare ca şi capelan al preotului paroh Teodor Popovici din
Şeitin.
In secolul al XIX-lea Curtea de la Viena a luat măsuri prin care a
sprijinit dezvoltarea învăţământului în satele româneşti. Prin hotărârea
Ministerului Cultelor din 31 martie 1854 erau organizate şcolile de
Duminică pentru cei care învăţau meserii. În document se arată că scopul
şcolii era˝ continuarea mai departe a învăţăturii şi îndeletnicirea întru
dânsa˝ 24. Se predau materii ca citirea, scrierea, religia, socoteala. Şcoala se
ţinea în fiecare Duminică şi zi de sărbătoare cu excepţia praznicelor mari .
Se considera că la şcoala de Duminică trebuiau să umble toţi cei care
învăţau meserii sau negoţ iar nimeni nu se va ˝slobozi de calfă care nu va
putea arăta testimoniu despre umblarea cu serguinţie şi cu sporiu bun la
şcoala de Dumineca˝ 25.
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea şcoala a avut un important
caracter naţional pentru că din rândul preoţilor şi a învăţătorilor s-au
remarcat importante personalităţi care au devenit repezentanţii naţiunii
române. În Arad s-au afirmat importante personalităţi ca Atanasi Şandor,
19
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Alexandru Gavra, Miron Romanu, Ioan Meţianu, Roman Ciorogariu care au
devenit reprezentanţii naţiunii române şi au luptat pentru drepturile
românilor din imperiu. Înfiinţarea Astrei arădene în 1863 a contribuit la
dezvoltarea învăţământului în satele arădene, printre primii membri găsim
preoţi şi dascăli din satele arădene. Prin rezoluţia din 17 septembrie 1862
împăratul aprobă înfiinţarea Astrei la Arad urmând ca la 12 mai 1863 să se
deschidă într-un cadru festiv. Manifestările organizate la Arad cu ocazia
deschiderii Astrei arădene au fost considerate un moment de afirmare a
naţiunii române. Iniţiativa privind organizarea Astrei arădene a aparţinut
oamenilor politici în frunte cu episcopul Procopie Ivacicovici, printre
membrii fondatori îi găsim şi pe profesorii Atanasie Şandor, Miron Romanu
şi Andrei Papp. Prin statutul Astrei, care a fost acceptat de Curtea de la
Viena în urma adoptării rezoluţiei din 17 septembrie 1862, se arată că
˝Românii din oraşul Arad şi din împrejurări având în vedere că înaltul
guvern al ţării concede fiecărei naţiunii libera dezvoltare şi că spre
dezvoltarea naţională a unui popor societăţile sunt foarte de lipsă, am aflat
de bine pentru înaintarea culturii naţionale a înfiinţa o societate cu scopul
susţinerii culturii naţionale a poporului a poporului român şi dezvoltarea şi
dezvoltarea literaturii şi culturii sociale prin cetiri şi conversaţii˝ 26. În
statutul prin care se înfiinţa Astra arădeană se arătă că scopul societăţii este
dezvoltarea culturii naţionale care se făcea prin ˝ajutorarea tinerimii
române˝ a studenţilor mai săraci care se pregăteau pentru cariera ştiinţifică,
artistică industrială, economică. Un alt obiectiv era sprijinirea învăţătorilor
din satele româneşti, formarea unor biblioteci, şi sprijinirea autorilor români
căci numai prin ei se poate dezvolta o literatură naţională. Scopurile
enumerate în statut reflectă situaţia din lunea românească atât cea urbană cât
şi cea rurală şi sunt expresia solidarităţii româneşti care a cuprins toată
societatea românească de la ˝vlădică până la opincă.˝ Prin punerea în
practică a statutului Astrei a început un proces de transformare profundă a
societăţii româneşti. Se considera că după o jumătate de veac de la
înfiinţarea Preparandiei, înfiinţarea Astrei reprezintă ˝o deşteptare a
credinţei˝ şi un moment de ˝renaştere naţională˝ pentru că printre membrii
Astrei găsim alături de intelectualii arădeni şi numeroşi dascăli şi preoţi din
satele româneşti În şedinţa festivă din mai 1863 s-au înscris 810 membri
reprezentanţi ai tuturor categoriilor sociale. Printre cei înscriş în urma
şedinţei festive găsim pe preoţii ortodocşi din Nădlac şi Pecica Vicenţiu
Marcovici şi Maximus Caracioni. Odată cu apariţia Astrei se forma un fond
al societăţii care era a împărţit burse pentru elevi şi studenţii trei părţi,
26
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pentru autori de cărţi şi învăţători două părţi, pentru înaintarea în industrie şi
comerţ o parte, pentru şcolile primare două părţi, pentru bibliotecă două
părţi. Prin activitatea Astrei s-a urmărit dezvoltarea învăţământului în satele
româneşti iar învăţătorii au fost sprijiniţi în activităţile lor şi încurajaţi să
trimită copii ţăranilor la şcoli pentru a se forma noi generaţii de intelectuali
care să contribuie la luminarea ţăranilor şi trezirea conştiinţei naţionale în
satele româneşti. Printre membrii Astrei din 1910 pe lângă intelectuali
arădeni găsim şi numeroşi intelectuali din satele arădene. Printre membri
fondatori apar Doctor Lazăr Ghebeleşiu avocat în Pecica, Nicolae Cioclan
medic din Pecica, Doctor Aurel Novac din Pecica. Printre membrii ordinari
preoţii Pavel Mercea şi Gheorghe Maior din Şeitin, Doctor Vicenţiu
Marcovici preot la Bisericii Ortodoxe din Nădlac, Doctor Remus Chicin,
Doctor Iuliu Chicin şi învăţătorul Uroş Totorean care a fost unul dintre
delegaţii nădlăcani la Marea Unire.
În satele arădene odată cu dezvoltarea învăţământului s-au creat
condiţii favorabile pentru formarea unor intelectuali Unii s-au întors în
lumea rurală unde au adus o serie de ideii noi prin care au contribuit la
luminarea ţăranilor şi la îmbunătăţirea condiţiilor în care trăiau. Alţi au
rămas în Arad şi s-au implicat în mişcarea naţională, printre aceştia găsim
nume importante de intelectuali. Printre profesorii preparandiei şi a
institutului teologic găsim importante personalităţi care proveneau din satele
din Câmpia arădeană unde au urmat şcoala primară apoi au continuat
studiile la Arad şi în imperiu. Dintre aceştia amintim pe Atanasie Şandor,
Trifon Lugojanul şi Nicolae Chicin din Nădlac, Roman Ciorogariu din
Pecica, Teodor Popovici şi Dimitrie Ionescu Popovici din Semlac
Atanasie Şandor provenea dintr-o familie de nădlăcani. În 1836 a
devenit doctor în medicină la universitatea din Pesta. S-a remarcat ca
profesor al Preparandiei arădene din 1843 fiind autorul unui Abecedar, a
unui curs de geometrie, lucrări care au rămas în manuscris. A colaborat cu
importanţi intelectuali transilvăneni, la insistenţa lui Papiu- Ilaran scrie
lucrarea ˝Studii asupra evenimentelor din 1848-1849 în părţile Aradului
˝material folosit de istoricul transilvănean în redactarea lucrării sale ˝Istoria
Românilor din Dacia Superioară˝ 27. A mai colaborat cu Gherghe Bariţiu şi
Vasile Maniu. Atanasie Şandor s-a remarcat ca fiind printre primii membri
ai Astrei Arădene. În calitate de casier al societăţii a purtat o interesantă
corespondenţă cu profesorul Nicolae Florescu. În 1863 Nicolae Florescu
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era revizor şcolar în Bucureşti şi a trimis societăţii arădene 36 de volume
scrise în limba română care au fost donate bibliotecii societăţii.
Trifon Lugojanu era fiul învăţătorului din Nădlac unde a fost elev al
şcolii, apoi a continuat studiile la Arad şi Braşov. După terminarea
institutului teologic din Arad a fost numit în funcţia de profesor de muzică
bisericească a institutului iar în 1900 a fost trimis de consistoriu din Arad ca
bursier în Germania În perioada 1902-1936 a fost profesor de muzică al
institutului teologic pedagogic, perioadă în care a publicat mai multe cărţi
dintre care amintim ˝Liturghia pentru cor mixt˝1901, ˝Cântări bisericeşti
pentru slujbe ocazionale˝1907 sau ˝Liturghia sfântului Ioan Gură de Aur˝
Nicolae Chicin s-a născut la Nădlac în 1865, a urmat şcoala din
localitate apoi institutul teologic din Arad şi ˝gimnaziul din Szarvas˝ 28, unde
a trecut de examenul de maturitate. În perioada 1888- 1891 a fost profesor al
institutului teologic-pedagogic unde a predat muzica. În 1891 a fost sfinţit
ca preot în Nădlac unde a desfăşurat o intensă activitate culturală şi
naţională, s-a îngrijit de situaţia bisericii iar în timpul păstoririi sale
Biserica Ortodoxă din Nădlac a fost pictată de Ioan Zaicu.
Roman Ciorogariu provenea dintr-o familie de ţărani înstăriţi din
Pecica, a fost elev al şcolii din sat apoi a urmat cursurile şcolii secundare la
Arad şi a plecat la studii superioare în imperiu, După terminarea studiilor s-a
reîntors la Arad iar din 1881 a devenit profesor al institutului teologicpedagogic iar mai târziu directorul institutului. În calitate de director al
institutului a fost un apărător al limbii române şi a susţinut predarea în limba
română în şcolile din eparhia arădeană considerând că ˝în şcoală se hotărăşte
soarta unei naţiuni˝ 29. În 1917 a fost numit vicar la Oradea iar din 1920 a
devenit episcop. A fost un important reprezentant al mişcării naţionale, a
sprijinit apariţia unor publicaţii în limba română ca ˝Biserica şi Şcoala ˝ şi
˝Tribuna˝ şi a fost un inportan membru al Astrei. Prin activitatea pe care a
desfăşurat-o timp de jumătate de veac a sprijinit dezvoltarea învăţământului.
Referindu-se la importanţa şcolilor în satele româneşti, scrie în memoriile
sale˝ţăranul îşi dă copilul la şcoală să înveţe religie, în care rezidă adevărata
moralitate, să citească apostolul şi să cânte în strană şi în cor, că aceasta este
desfătarea sufletului ţărănesc˝
Printre profesorii preparandiei şi ai institutului teologic găsim şi doi
profesori originari din Semlac Dimitrie Ionescu Popovici şi Teodor Popovici
care au fost elevi ai şcolii din localitate apoi au continuat studiile la Arad şi
în imperiu. Dimitrie Ionescu Popovici era fiu de preot cu studii juridice la
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Pesta. În perioada 1833-1841 a fost profesor al Preparandiei alături de
Alexandru Gavra şi a predat limba maghiară şi germană. Din 1849 a fost
numit în funcţia de director al şcolilor naţionale greco-neunite din districtul
Oradea funcţie pe care a deţinut-o până în 1860 Un alt profesor important
din Semlac a fost Teodor Popovici care avea studii în teologie şi filozofie iar
în perioada 1853-1856 a fost ˝profesor al institutului teologic˝ 30.
Printre dascălii din satele arădene s-a remarcat la sfârşitul secolul al
XIX-lea şi începutul secolului XX-lea Ioan Romanu învăţător din Şeitin,
autor a mai multor manuale şcolare scoase cu aprobarea episcopiei care s-au
folosit în eparhia Aradului. Între manualele de limbă maghiară folosite de
şcolile elementare greco-ortodoxe din inspectoratul Arad sunt şi cele scrise
de Ioan Romanu ˝Întâia carte de citire pentru limba maghiară˝şi ˝A doua
carte de citire pentru limba maghiară˝ erau manuale apărute cu avizul
consistoriului 169 din 1898 şi care au fost editate la Mako Cele două
manuale de maghiară scrise de Ioan Romanu pentru clasa I şi a II-a au fost
trecute şi în lista cu manuale folosite în inspectoratul Belinţului. În
inspectoratul Lipova printre manualele folosite în clasele a- III-a şi a IV-a
găsim şi două scrise de Ioan Romanu˝Carte de citire pentru clasa a III-a ˝şi
˝Carte de citire pentru clasa a IV-a.˝ În document se mai menţionează că
sunt scrise de Ioan Romanu din Şeitin şi folosite în 17 şcoli din inspectoratul
Lipova. Prin activitatea didactică pe care a desfăşurat-o Ioan Romanu se
înscrie printre dascălii arădeni autori de manuale şcolare alături de Iosif
Moldovan, Ioan Tuducescu şi Vasile Goldiş.
Un rol important la ridicarea unor intelectuali din satele româneşti la avut ˝Fundaţia Gojdu˝care din 1870 a sprijinit trimiterea elevilor la studii.
Printre ˝stipendiştii˝ care au studiat la ˝Academia Regală de drept din
Oradea˝ 31 găsim elevi din satele arădene ca Ghebeleşiu Lazăr din Şeitin,
care a primit stipendii în doi ani şcolari 1887-1888 şi 1891-1892 Marcovici
Vicenţiu din Nădlac care a primit stipendii din partea fundaţiei în ani şcolari
1894-1895 şi 1896-1897 un alt bursier a fost Prodanovici Teodor din Pecica
care a primit ˝stipendii˝ din partea fundaţiei în anii 1902-1903 şi 1905-1906
În secolul al XIX-lea s-au produs schimbări majore în satele
româneşti unde din primele decenii ale secolului al XIX-lea preotul nu a mai
fost dascăl, el fiind înlocuit de învăţătorul calificat, absolvent al
preparandiei. După înfiinţarea institutului teologic în 1822 au apărut noi
generaţii de preoţi mai bine pregătiţi şi instruiţi care au sprijinit activitatea
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învăţătorilor şi au îndemnat ţăranii să îşi trimită copii la şcoala pentru a avea
o viaţă mai uşoară. Şcolile erau întreţinute de biserică iar plata învăţătorului
se făcea de comunitate şi era o sumă în bani la care se adăugau şi produse.
Veniturile învăţătorilor variau mult de la un sat la altul în funcţie de nivelul
economic al comunităţii. Învăţătorul şi preotul modelele comunităţii erau
consideraţi două repere morale pentru comunitate, învăţătorul era alături de
preot şi putea să aibă şi funcţii în biserică În a doua jumătate a secolului al
XIX-lea după instaurarea regimului dualist şi apariţia unei politici dure de
maghiarizare care se făcea şi prin şcoală, biserica a devenit instituţia care a
apărat interesele naţionale şi a luptat pentru un învăţământ în limba română.
În satele înstărite şcolile au fost finanţate în totalitate de biserică şi nu s-a
introdus limba maghiară.
La sfârşitul secolului al XIX-lea o mare parte din preoţi şi învăţători
erau membrii Astrei, au preluat ideile societăţii şi au pus bazele unor
fundaţii culturale în satele arădene devenind asfel apărătorii culturii
naţionale atunci când clasa politică de la Budapesta ducea o intensă politică
de maghiarizare. În aceste condiţii la începutul secolului al XX-lea Roman
Ciorogariu scria că ˝şcoala nu e un laborator politic ci un sanctuar al
sufletului. Cine se apropie de ea să-şi dezlege curelele încălţămintelor
pentru că sfânt este locul în care păşeşte˝ 32.
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Probleme sociale abordate de Asociaţia naţională arădană
pentru cultura poporului român în perioada 1900-1910
Lucian Ienăşescu
Centrul Cultural Judeţean Arad
Creată prin eforturile fruntaşilor mişcării naţionale locale, Asociaţia
naţională arădană pentru cultura poporului român a urmărit apărarea şi
promovarea culturii româneşti, dezvoltarea literaturii române şi a culturii
sociale. „Scopul cel adevărat, principal şi final al asociaţiunii noastre –
afirma Vicenţiu Babeş – e şi caută să fie deşteptarea poporului român din
somnul neştiinţei şi al nepăsării, deşteptarea, înaintarea şi cultivarea simţului
moral şi naţional la poporul nostru”1. În condiţiile grele ale politicii Dublei
Monarhii, asociaţia a contribuit la formarea unui mediu cultural favorabil
creaţiei şi educaţiei în spiritul valorilor româneşti, manifestându-se ca una
dintre „binefăcătoarele instituţii culturale şi aşezăminte sociale”2.
Potrivit Statutelor, publicate în 1864, scopul asociaţiei este cultura
naţională a poporului român, cu deosebire sprijinirea progresului „culturii
sociale prin cetire şi conversare”, în afara oricărei dispute politice3. În
înfăptuirea acestui scop, asociaţia se angaja să realizeze, potrivit articolului
1, următoarele: sprijinirea cu bani a studenţilor şi elevilor români lipsiţi de
posibilităţi materiale care urmau diverse forme de studiu, pregătindu-se
pentru cariere ştiinţifice, artistice, economice sau pentru ocupaţii în domenii
industriale, economice; sprijinirea învăţătorilor şi autorilor români, a
şcolilor elementare cu cărţi şi premierea elevilor merituoşi; întemeierea unei
biblioteci care să conţină lucrări din literatura română şi opuri ştiinţifice, dar
şi gazete, reviste; „înaintarea culturii sociale prin conversare”, citire,
participare la jocuri de şah, biliard şi „altfel de petreceri culte sociale”;
subvenţionarea apariţiei unor lucrări literare şi artistice, asociaţia
manifestându-se astfel ca un factor de înaintare a culturii naţionale
româneşti4.
În perioada începuturilor, până către 1870, asociaţia arădeană a ajuns
la 2100 de membri, cota maximă de aderenţi, acoperind un teritoriu
important: Banatul, Crişana şi părţile sătmărene5.
Activitatea asociaţiei a urmat un traseu destul de complicat şi sinuos.
La aceasta au contribuit, pe de o parte, contextul politic dominat de măsurile
autorităţilor împotriva manifestărilor naţionalităţilor nemaghiare (în 1875,
prin ordin al ministrului de interne maghiar, se interzicea până şi folosirea
de către reuniuni şi asociaţii a atributului „naţional”), iar, pe de altă parte,
neînţelegerile iscate la nivelul conducerii asociaţiei, problemele legate de
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organizarea activităţii. A existat o perioadă fastă, cea a începuturilor (18631870), când asociaţia a ajuns la 2 100 de membri şi 88 de cercuri de
colectanţi, obiectivele sale având un ecou puternic6.
În anii următori însă, mersul asociaţiei a fost afectat atât de politica
ostilă a guvernului ungar, cât şi de diferendele de opinii, în special cele
legate de alegerea tacticii mişcării naţionale. Implicaţi mai mult în politică
decât pe terenul activităţii culturale, unii dintre lideri nu mai participă la
întrunirile asociaţiei. Suportul financiar, asigurat de cotizaţiile membrilor şi
donaţiile făcute de băncile „Albina” şi „Victoria” era destul de precar.
Cum, în această perioadă, s-a afirmat puternic în părţile Aradului Societatea
pentru fond de teatru român, o parte din atribuţiile asociaţiei au fost preluate
de către aceasta. Consecinţa tuturor acestor factori a fost restrângerea, timp
de un deceniu, a activităţii asociaţiei, care se rezuma, de fapt, la organizarea
de conferinţe publice, serbări şi baluri.7 Declinul este dovedit de numărul
mai mic de membri, dar şi de tendinţa, devenită fapt în deceniile următoare,
de restrângere a ariei de influenţă, spre deosebire de Astra care se va extinde
considerabil.
O perioadă dificilă parcurge asociaţie arădeană şi la începutul
secolului XX. Până la Unire, se desfăşoară doar patru adunări generale (în
anii 1901, 1907, 1909, 1910), iar în1912 activitatea acesteia încetează.
Cu toate aceste dificultăţi, Asociaţia naţională arădană pentru cultura
poporului român depune eforturi pentru a sprijini dezvoltarea culturii şi a
literaturii române, astfel cum prevedeau statutele. Încearcă, de asemenea, săşi refacă potenţialul de acţiune. În mai 1901, asociaţia lansează un apel
pentru înscrierea de membri, având „trebuinţă de sprijinul publicului său,
pentru care a fost creată, pe care vrea să-l servească, prin care şi întru care
trebuie să existe.”8 Prin aceasta, îşi propunea să realizeze „concentrarea
elementelor culte în jurul său”, pentru a deveni un centru al vieţii socioculturale din aceste locuri, polarizând forţele reale, elementele de progres. A
fost lansată o listă de înscriere, noii membri, care urmau să cotizeze anual cu
suma de 4 coroane sau să ofere un capital de 80 de coroane, având dreptul
să participe la adunarea generală9.
În pofida eforturilor depuse, demersul a găsit un slab ecou în
rândurile publicului în general, şi ale intelectualilor, în special. Ceva mai
receptivi se dovedesc componenţii secţiei meseriaşilor, a căror activitate era
tutelată de asociaţie. La o adunare generală a acestora, desfăşurată în
decembrie 1903, 34 de persoane îşi exprimă dorinţa de a se înscrie în
asociaţie, în frunte cu responsabilii secţiunii10.
Eforturile depuse în scopul întării propriilor rânduri s-au asociat cu
orientarea mai accentuată asupra problemelor categoriilor largi ale
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populaţiei româneşti. Preocupările pentru cultură se împletesc acum cu cele
politice şi economico-sociale11. Însăşi noua intenţie politică de participare la
”lupta constituţională” reclama obţinerea unei susţineri largi din partea
populaţiei. Prin urmare, ceea ce se manifestase ca tendinţă în ultimii ani ai
secolului al XIX-lea devine orientare programatică imediat după 1900:
deschiderea spre rândurile largi ale populaţiei româneşti, fără a neglija însă
domeniul culturii. „Poporul este baza oricărei inteligenţe – susţinea, încă din
1895, preşedintele asociaţiei – şi aşa şi la noi; că slăbind acea bază slăbeşte
rezistenţa noastră, şi că în ce măsură se va cultiva poporul în aceea şi se va
întări şi el şi noi inteligenţii lui; cred şi ţin însă de lipsă a intona ca pe lângă
interesul nostru încă şi iubirea noastră de neam, iubirea noastră de popor
pretind acestea de la noi”12.
Orientându-se, mai mult decât în trecut, asupra problematicii sociale,
asociaţia era chemată „să intre adânc în viaţa sătenilor noştri, să îndrepte
moravurile, să-i înveţe a cunoaşte puterea unirii în cugete şi în simţire, să le
arate foloasele traiului sănătos, să le deschidă calea pardosită cu aur a
muncei folositoare”13.
În practică, tendinţa spre o adresă socială cât mai cuprinzătoare,
năzuind, potrivit lui Vasile Goldiş, spre „luminarea maselor mari ale
poporului de la ţară”, se va regăsi într-o seamă de acţiuni desfăşurate în anii
de după 1900: acordarea de burse tinerilor dornici să studieze în domeniul
meseriilor şi al artei, înfiinţarea unui cor, care să ofere spectacole în
cuprinsul comitatului, susţinerea de conferinţe publice în mediul rural,
acţiuni pentru combaterea analfabetismului şi a alcoolismului. Toate acestea
se adăugau vechiului obiectiv al ridicării nivelului moral şi intelectual al
populaţiei româneşti în întregul său.
De altfel, asociaţia se autodefineşte tot mai frecvent instituţie
culturală socială. Încă din 1898, asociaţia culturală arădeană a încorporat
Societatea meseriaşilor români din Arad, aceasta constituindu-se ca secţie
aparte. Condusă de Ioan Russu-Şirianu şi apoi de Iosif Moldovan, secţia
meseriaşilor desfăşura activităţi menite „întăririi păturii mijlocii a corpului
nostru naţional”, prin încurajarea tinerilor de a îmbrăţişa îndeletniciri legate
de industrie şi comerţ14. Tinerii se întruneau la sediul asociaţiei, pregătinduse în domeniul activităţii artistice: cor, dansuri populare, recitări de poezie,
oferind spectacole15. Unul dintre responsabilii secţiunii meseriaşilor îl
informa, în martie 1906, pe directorul asociaţiei, Petru Truţia, că un grup de
tineri s-au arătat dornici să înveţe „jocul nostru frumos, Căluşeriu”, pe care,
apoi, l-au prezentat în spectacole16. Prin aceste manifestări se urmărea
cultivarea pasiunii pentru valorile culturii naţionale, întărirea patriotismului
şi a spiritului de solidaritate. Cuprinderea tinerilor în programe culturale se
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dorea şi o contrapondere la influenţele cosmopolite, la ceea ce a fost numit
pericolul „înstrăinării de neam şi credinţă” a celor care lucrau în ateliere sau
magazine în străinătate, şi care ar fi fost supuşi riscului de a se îndepărta de
limba şi credinţa strămoşească17.
Dacă Ioan Russu-Şirianu vorbea despre o „binefăcătoare
emulaţiune” creată în rândurile tinerilor meseriaşi, nu mai puţin adevărat
este că secţia a întâmpinat numeroase probleme. Într-o scrisoare trimisă
asociaţiei de către preşedintele interimar al acesteia, Iosif Moldovan, la 24
ianuarie 1904, erau invocate interesul scăzut cu care publicul românesc
înconjura spectacolele tinerilor, numărul redus al celor care participau la
aceste activităţi, ceea ce îi punea în mare dificultate pe dascăli. Ca atare,
Iosif Moldovan solicita asociaţiei aprobarea unui nou regulament al secţiei,
în virtutea căruia să se organizeze, în trei şedinţe săptămânale, cursuri de
„cântare, conversaţiune şi jocuri”, urmând, de asemenea, ca dascălii să fie
răsplătiţi cu premii anuale18.
Consecventă cu scopurile propuse, asociaţia a oferit sprijin material
unor tineri care se pregăteau pentru obţinerea calificării în diferite meserii.
Formarea de meseriaşi şi negustori era considerată cu atât mai importantă cu
cât contribuia la cristalizarea clasei de mijloc româneşti. În anul de
învăţământ 1900-1901, asociaţia a acordat stipendii pentru doi elevi de la
Şcoala de arte şi meserii, în valoare de 120, respectiv 200 de coroane,
calfelor de meseriaşi care urmau a se prefecţiona la Viena şi Praga ( un
tâmplar şi un măcelar, valoarea totală a ajutorului fiind de 200 de coroane),
pentru două eleve ucenice (100 de coroane), unui elev de la şcoala
comercială (120 de coroane). În plus, conducătorului corului meseriaşilor îi
era acordat un ajutor de 50 de coroane19.
Aceste ajutoare au fost posibile datorită creşterii fondurilor
asociaţiei, pe seama donaţiei de 500 de coroane, acordate de Banca Victoria
şi a cotizaţiei membrilor. La 31 mai 1901, asociaţia dispunea de 15831
coroane, faţă de 15309 coroane (în 1900), şi 1473 coroane ( în 1899)20.
S-a încercat, de asemenea, sprijinirea tinerelor talente din domeniul
artististic, dornice să urmeze studii superioare în domeniu. A fost cazul
tinerelor Lia Pop şi Dora Lepa. Prima, absolventă a Conservatorului din
Bucureşti, era ajutată să se deplaseze la Paris, pentru continuarea studiilor
muzicale, iar cea de-a doua era sprijinită pentru a urma, la Bucureşti, studii
în acelaşi domeniu21.
Biblioteca asociaţiei ajunsese la 690 de opuri22. Cum s-a întâmplat
şi în anii precedenţi, Academia Română a făcut o donaţie de 11 lucrări, la
fel cum Societatea pentru fond de teatru a oferit Anuarul său. În plus,
personalităţi legate de activitatea asociaţiei au contribuit la creşterea
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fondului de carte: Ştefan Antonescu a donat colecţia revistei Familia, din
ultimii 10 ani, Ilarie Chendi a oferit lucrarea sa, Zece ani de mişcare literară
în Transilvania, iar Sever Secula punea la dispoziţia bibliotecii propria
carte, Din vremuri apuse, şi Leagănul viselor de G. Adam23.
Judecată în ansamblul său însă, activitatea asociaţiei nu oferea
dovada unui „progres marcant”, cum aprecia, în raportul general pentru anii
1899-1901, directorul acesteia, Sever Secula. Dacă materialiceşte s-au făcut
paşi însemnaţi, au existat o seamă de neajunsuri în administrarea activităţii.
La nivelul deciziei, apăruseră disfuncţionalităţi, iar spiritul de solidaritate al
membrilor a avut de suferit. Una dintre nereuşitele cele mai mari a fost
legată de ecoul firav avut de asociaţie în rândul tinerilor intelectuali, în
pofida apelurilor făcute pentru ca aceştia să i se alăture. Remarcând acest
neajuns, Ioan Suciu îndemna, în adunarea generală din 21 mai 1901, la
„strângerea rândurilor”, astfel ca „fiecare să facă tot ce-i stă în putere pentru
a duce înainte această instituţie care are statute excelente şi care în trecut era
centru de activitate culturală a celor mai distinşi români”24. Răzbătea din
această poziţie starea de nemulţumire. Referindu-se la această stare de
lucruri, ziarul Tribuna poporului acuza nefasta, pentru interesele comune ale
românilor, orientare a intelectualilor către calculul profitabil: „O nu, nu
este neamul românesc „inteligenţa” aceasta searbădă, îngustă, aparţinând
neamului pentru rentabilitatea de a ţine de el, indiferentă şi nesimţitoare,
îmbulzită numai la răspântiile unde ori se câştigă ori se culege faimă. Nu se
poate recunoaşte neamul nostru în inimile acestea blazate, şirete şi veşnic
neînşelate în calculul ce priveşte interesele lor”25.
Pentru a se recupera din terenul pierdut, şi în scopul lărgirii adresei
sociale, au fost gândite, de către conducerea aleasă la adunarea generală din
mai 1901 câteva obiective imediate, între care înfiinţarea de biblioteci
populare, cel puţin în localităţile din preajma Aradului, reluarea seriei de
conferinţe în mediul rural26. La propunerea lui Vasile Mangra, asociaţia
urma să susţină alcătuirea unui „studiu istoric-etnografic-folcloristicpitoresc asupra comunelor din părţile de graniţă”27. Câteva dintre proiecte
încep să prindă contur, astfel că, la una dintre adunările ordinare ale
asociaţiei sunt prezentate monografiile comunelor Măderat şi Hanseşti,
scrise de învăţătorul Petru Vancu, respectiv preotul Moise Popovici28.
În pofida bunelor intenţii manifestate la început de secol, existenţa
asociaţiei este destul de frământată. Dorinţa de implicare a fost, în general,
scăzută, problema punându-se în special în cazul intelectualilor. Rezultatele
obţinute au fost departe de a mulţumi pe cei care îşi puneau mari speranţe în
opera culturală şi socială a asociaţiei. În aceste condiţii, conducătorii
acesteia, avocatul Petru Truţia şi profesorul Sever Secula au demisionat. În
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fruntea asociaţiei a fost ales Vasile Goldiş, de puţină vreme revenit la Arad.
Rezultatele celor trei ani în care se află în fruntea asociaţiei nu îl mulţumesc
pe exigentul intelectual şi om de acţiune. Goldiş deplânge „starea de
lâncezire în care de atâta timp se află (asociaţia –n.n)”, după cum şi apatia
de care dau dovadă intelectualii29. Pe parcurs, vor exista şi alte referiri la
deficitul de participare din partea „inteligenţei” la treburile asociaţiei,
motivat, între altele, de preocuparea exclusivă a acestora pentru propria
carieră30. Faţă cu această stare de lucruri, Vasile Goldiş, ales director în
1901, demisionează. La fel procedează şi profesorul Sever Secula, secretarul
asociaţiei31.
Vreme de mai bine de trei ani, activitatea societăţii s-a restrâns până
aproape de întrerupere, la fel cum a diminuat influenţa sa teritorială. Presa
arădeană, atentă cu ilustrarea activităţii asociaţiei, abia dacă mai
consemnează, la intervale mari de timp, câte o acţiune a acesteia. Cu
oarecare regularitate, funcţionează ajutoarele de studii pentru tineri, pe
seama organizării unor „serate boheme” (recital de poezie, interpretări de
cântece, dansuri), veniturile fiind destinate fondului tinerimii seminariale32.
La fel, secţia meseriaşilor din asociaţie organiza petreceri în scopul
sprijinirii elevilor care învăţau meserii33.
Însăşi secţia meseriaşilor, destul de activă în ultimii ani, îşi
diminuează mult acţiunea. Ilustrativă pentru această stare de lucruri este
scrisoarea pe care o trimite directorului asociaţiei, Petru Truţia, un grup de
23 de meseriaşi, la 1/14 ianuarie 1906. Amintind cu nostalgie de „viaţa
românească” pe care au dus-o în trecut, atunci când secţia organiza serate,
programe muzicale susţinute de cor, petreceri, aceştia invocă apatia,
dezinteresul şi lipsa de sprijin din prezent. „Zadarnic avem preşedinte, că
între noi nu mai vine nimeni dintre inteligenţă, nici să ne povăţuiască, nici
să ne arâte vrun teren oareşi-care, nici să ne ajute, nici măcar să ne
sprijinească la câte o modestă petrecere, pe care cu multă greutate mai
putem s-o facem”34. Ce riscuri putea angaja această situaţie ? Ruperea
rândurilor şi risipirea printre străini, întrucât „ o mare parte dintre noi,
desgustaţi, sunt pe cale a se înscrie în societăţi ungureşti”35. În consecinţă,
semnatarii (tâmplari, tipografi, croitori, comercianţi) făceau un apel în
vederea luării unor măsuri grabnice în cauza lor, astfel încât să se împiedice
o „pierdere naţională” ireparabilă36.
Preocupările pentru politică deveniseră, odată cu trecerea la
activism, mult mai importante. Conducătorii asociaţiei se aflau în primele
rânduri ale luptei politice, implicându-se mult mai puţin în problemele
acesteia, fapt care explică, într-o anumită măsură, perioada de declin pe care
o cunoaşte. Activitatea decăzuse într-atât încât asociaţia arădeană ajunsese
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să nu poată împlini prevederile conţinute de statute37. Un semn al decăderii
a fost marcat de situaţia de a părăsi sediul avut în vecinătatea catedralei
ortodoxe şi de a închiria un spaţiu modest, la periferie. Nu mai puţin
adevărat este că această perioadă de impas a coincis cu întărirea poziţiilor
Astrei în întregul cuprins al Transilvaniei şi în Banat.
După acest răstimp nefast, Asociaţia naţională arădană pentru
cultura poporului român se arăta dornică să „suplinească grabnic
neajunsurile deceniilor secetoase trecute”, punând în practică obiectivele
stipulate în statute. Adunării generale din 29 iulie/11 august 1907 îi revenea
sarcina de a repune în funcţiune un mecanism care avea la îndemână un
program de acţiune suficient de generos şi, în general, bine primit de
cercurile largi ale românilor. Speranţele într-o „epocă de renaştere”,
mărturisite în publicistica timpului, erau legate, înainte de toate, de calitatea
personalităţilor alese în fruntea asociaţiei: Episcopul Ioan Papp, preşedinte
de onoare, Nicolae Oncu şi Roman Ciorogariu, vicepreşedinţi, Vasile
Goldiş, director, Ştefan Cicio-Pop, director secundar, Emil Monţia, notar38.
La insistenţele tinerilor, Vasile Goldiş accepta revenirea în fruntea
asociaţiei arădene, încrezător în posibilităţile acesteia de a pune în lucrare
nobilele scopuri prevăzute de statute. Arătând că scopul urmărit este
„cultura naţională a poporului român”, iar activitatea asociaţiei e cu atât mai
necesară cu cât timpurile sunt potrivnice şi „asupra aşezămintelor noastre
naţionale pluteşte un nor greu”, Goldiş chema la acţiune solidară: coeziunea
rândurilor şi conştientizarea necesităţii efortului conjugat în scopul
înfăptuirii binelui comun. Un motiv în plus ca noul director să cheme la
„închegarea şirelor”, astfel ca „ţăran, cărturar, meseriaş, avocat, toţi să-şi
dea mâna pentru cultura naţională”39. Prin natura lor, asociaţiile culturale
erau creatoare de solidaritate, ele dovedindu-se „un mijloc încercat de a
aduna puterile persoanelor singuratice, de a concentra într-un singur scop
forţele celor mulţi”40. „Datoria noastră sfântă – arăta Goldiş – e să pregătim
tot ce tinde a ne întări... cultura nţională: limba română, cărţile şi cântările
româneşti, ziarul românesc... Ca să ne întărim în privinţa culturală şi
economică, trebuie să tindem într-acolo ca fiecare să se întărească...”41.
Recâştigându-şi suflul, asociaţia arădeană se arăta hotărâtă să
continue opera de formare a „lumii intelectuale care ne face posibil
progresul civilizaţiunei.” Mijloacele de acţiune pe care le avea în vedere
erau: formarea unei generaţii care să îmbrăţişeze cariere ştiinţifice, artistice,
industriale, comerciale; sprijinirea scriitorilor români şi recompensarea
învăţătorilor merituoşi; sprijinirea şcolilor; întemeierea unei biblioteci;
susţinerea transformării unei localităţi drept centru de întrunire socială42.
Sub direcţia lui Vasile Goldiş, asociaţia îşi propune o deschidere mai
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pronunţată asupra chestiunilor sociale, motivată, pe de o parte, de nevoia
însănătoşirii organismului social rural, iar pe de altă parte, de convingerea
că moravurile sănătoase şi buna stare materială erau factori importanţi în
cristalizarea adevăratei culturi. Unul dintre obiectivele principale ale
activităţii era „luminarea maselor mari ale poporului de la ţară”43. În acest
sens, „intrând adânc în viaţa sătenilor noştri”, asociaţia arădeană va trebui
să depună eforturi pentru îndreptarea moravurilor, explicarea binefacerilor
traiului sănătos şi ale muncii eficiente44. Angajându-se „într-o luptă
înverşunată împotriva patimilor ce bântuie rădăcina poporului român” şi
care ameninţau să „suprime zborul liber al sufletului, nimicind voinţa luptei
stăruitoare, a muncii fără preget”, asociaţia era hotărâtă să combată „lenea,
desfrâul şi beţia şi să risipească bezna neştiinţei, aprinzând lumina culturii în
acest neam”45. În acest sens, asociaţia a conlucrat cu Reuniunea
învăţătorilor români din protopopiatele arădene – al cărei preşedinte, Iosif
Moldovan, făcea parte şi din conducerea sa – , acordându-i un ajutor de 200
de coroane pentru continuarea acţiunilor de combatere a analfabetismului46.
Sub direcţia lui Vasile Goldiş, asociaţia se arată preocupată de
folclorul şi tradiţiile locale, de problematica artei populare româneşti.
Asociaţia, preciza directorul primar ale acesteia, va trebui „să-şi câştige ca
scumpi tovărăşi cântarea românească, doina, cea de dulce jale”, punând, în
acelaşi timp, în valoare dansul şi „fermecătorul port românesc”47. Acţiunile
îndreptate spre promovarea valorilor culturii populare, care trebuiau să
angajeze preoţii şi învăţătorii satelor, erau cu atât mai necesare cu cât
reprezentau un element identitar important, venind în prelungirea unor
preocupări mai vechi ale românilor transilvăneni 48.
Dornică să reia o tradiţie înfloritoare cândva, asociaţia organizează o
serie de conferinţe, în sala Institutului teologico-pedagogic şi în Casa
Naţională, menite să întreţină interesul publicului larg, şi al tinerilor, în mod
special, pentru problemele culturale. Prelegeri publice s-au desfăşurat în
satele din jurul Aradului şi în alte localităţi rurale, „luminând, moralizând şi
dând îndreptări economice” poporului49. În acest scop, asociaţia a colaborat
cu Reuniunea învăţătorilor căreia i-a împrumutat un proiectograf50. Din
seria conferinţelor susţinute menţionăm următoarele: Limba literară
românească în Ardeal (prelegere susţinută de Gheorghe Popp), Originea
românilor şi formarea limbei române (Avram Sădeanu), Viaţa omului
preistoric (Nicolae Mihulin), Moisă Nicoară (Sever Bocu), Nicolae
Grigorescu (Marilena Bocu), Noua mişcare literară (Ion Russu Şirianu),
Raportul dintre biserică şi limba vie a poporului (Gheorghe Ciuhandu), Titu
Maiorescu (Sever Bocu), Ion Creangă (Ion Montani)51. De asemenea, la
adunarea generală din 1910, I. Montani a expus despre Ion Creangă, iar
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Vasile Goldiş a realizat o dizertaţie, cu trimitere la concepţia sa filosofică:
„Cercetările ştiinţifice referitoare la selecţiunea organizmelor vii ca
rezultantă a luptei pentru existenţă continuă cu siguranţă matematică
aserţiunea istoriei materialiste, că situaţiunea popoarelor este produsul
condiţiunilor de vieaţă cuprinse în însuşi organizmul indivizilor din care se
compune fiecare popor. Exigenţele imperative ale traiului pământesc în cale
evolutivă selecţionează condiţiunile prielnice acelui trai întărindu-le pe
acestea şi înlăturând încetul cu încetul pe cele neprielnice”52. Cu privire la
etica ce va trebui să domine lumea rurală, Goldiş susţinea că „a trecut
vremea brutalităţii”, a asigurării dominaţiei semenilor prin forţă. „A sosit
vremea muncii folositoare şi tot mai mult ne apropiem de lumea frumoasă,
unde chiar numai această muncă va fi măsurătoarea fericirii individuale a
fiecărui vieţuitor, unde fiecare om se va putea ferici în măsura muncei sale,
pe care o va presta spre întemeierea binelui obştesc”53.
Adunarea generală din 29 ianuarie/ 11 februarie 1909 a însemnat un
moment important în viaţa asociaţiei arădene. Percepută ca „o mare serbare
a culturii româneşti”, aceasta s-a bucurat de o participare foarte largă: elevi
ai seminarului diecezan, eleve ale şcolii civile de fete, dar şi câteva sute de
ţărani, îmbrăcaţi în costume tradiţionale. Semnificativă a fost, de asemenea,
participarea prefectului judeţului Dolj54. Analizând în spirit critic rezultatele
activităţii, raportul general accentua asupra necesităţii dezvoltării bibliotecii
şi a asigurării unui sediu corespunzător acesteia, astfel încât activitatea să
permită „folosirea productelor literare şi înaintarea culturei sociale”55. Un
sediu necesita asociaţia însăşi, întrucât Casa Naţională din Pârneava nu mai
corespundea cerinţelor. La adunarea generală din 1909 a fost aleasă o nouă
conducere. Astfel, biroul adunării generale era format din: P.S. Ioan I. Papp
(preşedinte), Roman Ciorogariu şi Nicolae Oncu (vicepreşedinţi), Emil
Monţia şi Sever Bocu (notari). Vasile Goldiş a fost ales prim-director, iar
Ştefan Cicio-Pop, al doilea director. De remarcat este că aceleaşi
personalităţi primesc votul de încredere şi la adunarea generală din 1910. Cu
acel prilej, în direcţiunea asociaţiei au mai fost aleşi: Vasile Micula,
profesor la Preparandia (notar), Virgil Antonescu, funcţionar la Banca
„Victoria” (casier), Iosif Moldovan (econom), Moise Popovici, arhivar
consistorial (bibliotecar)56.
Perioada fructuoasă în activitatea asociaţiei s-a sfârşit în anul 1911.
Conducătorii acesteia se aflau în primele rânduri ale luptei politice, devenită
tot mai agitată. Preocuparea pentru viaţa asociaţiei diminuase. Astfel s-a
întâmplat că împlinirea, în iunie 1912, a semicentenarului, a găsit asociaţia
într-o stare de letargie, „părăsită şi uitată, tăinuită şi uitată sub vălul celei
mai neînţelese dezinteresări”57. Practic activitatea acesteia încetase. O seamă
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de aspecte grevaseră asupra bunului său mers: insuficienta implicare a
membrilor, incapacitatea de a asigura sporirea semnificativă a rândurilor,
lipsa unităţii de vederi la nivelul conducerii. Se adăugau importante
probleme de ordin material.
Dincolo de perioadele de criză şi discontinuităţile apărute în
activitatea sa, Asociaţia culturală arădană a avut o contribuţie de preţ la
progresul cultural al românilor şi la rezolvarea în folosul acestora a unor
probleme sociale.
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Sava Raicu – preşedinte al Comitetului de iniţiativă pentru
colecta construirii aeroplanului «Vlaicu III»
Virgiliu Bradin
Şcoala Generală nr. 3, Arad
Dorinţa lui Vlaicu de a construi un nou aparat de zbor era cunoscută
arădenilor încă din convorbirile purtate cu aviatorul, pe câmpia de la Ceala,
de la Obor, în urma mitingului aviatic din 14 iulie 1912.
Aici, la Arad, s-a decis pentru prima dată de a încerca o colectă
publică, venită din partea miilor de admiratori şi susţinători, colectă
coordonată de o persoană cunoscută, de mare încredere şi de un real
prestigiu în rândul românilor. Acea persoană va fi tocmai Sava Raicu, ales
recent în funcţia de director, director executiv al Băncii „Victoria” din Arad,
bancă cunoscută şi apreciată pentru realizările sale în domeniul financiarbancar, la ale cărei reuşite şi succese Sava Raicu şi-a adus un aport esenţial.
Pe lângă apelul ziarului Românul către populaţie, prin cititorii săi,
Sava Raicu va implica şi Banca „Victoria” ce va edita o chemare în sprijinul
colectei de fonduri necesară pentru construirea de către Aurel Vlaicu a
noului său aparat de zbor.
„Din discuţiile purtate cu locuitorii judeţului Arad, prezenţi pe
terenul de zbor, inginerul Aurel Vlaicu a lăsat să se înţeleagă că are intenţia
să construiască un nou aparat de zbor a cărui performanţe vor fi superioare
faţă de prototipul «Vlaicu II».
Spontan s-a conturat ideea să se colecţioneze fonduri pentru viitorul
aeroplan românesc proiectat de Vlaicu. Din cele relatate de fratele
inventatorului, chiar pe loc s-au adunat sume de bani ce întreceau cu mult
preţul biletelor vândute pentru acest miting aviatic. A doua zi, fiind invitat
la redacţia ziarului din Arad cu timiditatea care-l caracteriza, Aurel Vlaicu a
spus că «a fost foarte satisfăcut de frumoasa manifestare de la Arad, de
unde se duce cu cele mai plăcute amintiri». Tot atunci a luat cunoştinţă de
unanima hotărâre a arădenilor, ţărani, meseriaşi, intelectuali, de a colecta
fonduri necesare pentru realizarea aeroplanului.
Şi, întradevăr, în scurtă vreme s-a trecut la fapte concrete. S-a
înfiinţat un comitet ce l-a ales conducător pe Sava Raicu, din a cărui
iniţiativă se publică un apel în al cărui conţinut se preciza că «aeroplanul
Vlaicu III nu e destinat unei armate, nici nu-i menit pentru un război
distrugător, ci prin el se va ajunge la răspândirea numelui şi gloriei geniului
românesc peste întreg pământul». O altă chemare a fost editată sub egida
Societăţii de credit şi economii „Victoria” din Arad, în care se spune că «un
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fiu de ţăran român nu dispune de mijloace materiale pentru construirea unui
aeroplan, iar pentru demonstrarea perfecţiunii sistemului de aeroplan
inventat de acest aviator român este indispensabilă construirea unui nou
aeroplan în condiţii favorabile, cu motor mai puternic şi folosindu-se la
construirea lui toate experienţele realizate până acum prin zborurile
inventatorului»” (Liviu Mărghitan, Aurel Vlaicu – pionier al aviaţiei
româneşti şi legăturile sale cu masele populare de pe meleagurile arădene,
[în] „Ziridava”, nr.VI, Arad, 1976, p. 246).
Pentru construirea noului său aparat de zbor Vlaicu va avea nevoie
de o sumă importantă, estimată la peste 30 mii de coroane. Era greu de
obţinut toată această sumă de la cineva şi de aceea singura soluţie va fi o
colectă, a cărei iniţiativă a pornit de la Arad, extinsă apoi pe întreg teritoriul
românesc din Ungaria şi Ardeal şi nu numai, după cum se va vedea,
ajutoarele sosind şi din alte părţi de la români cu mare putere financiară care
înţelegeau rostul civilizator al cuceririi văzduhului şi vedeau în Vlaicu un
geniu în acest domeniu.
Aradul începe să se organizeze în demararea şi concretizarea acestei
iniţiative. În afara deselor articole apărute în ziarul Românul, unele chiar pe
prima pagină, cum a fost cel din nr.159, din 1 august 1912, probabil scris de
directorul gazetei Vasile Goldiş, se arăta că „acest nou aeroplan de care el
are nevoie trebuie noi să i-l cumpărăm, şi nu toţi Românii, ci numai cei de
sub oblăduirea ungurească. Acesta să fie pentru moment suprema noastră
ambiţie! Să nu-l lăsăm pe Vlaicu să-şi adune fondurile necesare pentru
aeroplan cu pericolul vieţii sale”, se va constitui un „comitet de
propagandă” care să pună în practică iniţiativa arădenilor.
Prin numeroasele sale zboruri, în diferite localităţi, cu scopul
colectării de fonduri necesare construirii noului prototip, Vlaicu îşi punea
mereu viaţa în pericol şi de aceea ziarul face apel la toţi românii ca să îi
ofere „lui Aurel Vlaicu mijloace morale şi materiale” ca acesta să realizeze
în scurt timp – spune articolul – „ideea grandioasă spre mulţumirea sa şi a
poporului român”.
Sava Raicu ce se va afla în fruntea comitetului de propagandă,
format în acest scop, va convoca în sala festivă a restaurantului
„Millenium”, peste 50 de personalităţi româneşti ale Aradului, din diverse
domenii, inclusiv oameni politici, constituindu-se în acel moment, oficial,
un comitet desemnat să se ocupe de coordonarea şi urmărirea desfăşurării
colectei publice pentru aeroplanul „Vlaicu III”.
În urma acestei întruniri se încheia un protocol ce însuma – după
cum se va vedea – cinci hotărâri, cinci puncte pe care trebuie să le conţină şi
să le finalizeze „Protocolul”, decizia luată la această conferinţă.
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La începutul conferinţei Sava Raicu le vorbeşte celor prezenţi despre
performanţele aduse de inginerul şi inventatorul român Aurel Vlaicu în
domeniul „cuceririi văzduhului” şi de faptul că acesta nu dispune de bani
suficienţi, necesari îmbunătăţirii performanţelor sale, pentru construirea unui
nou aparat, deja proiectat. Printr-o întrebare retorică directorul Băncii
„Victoria” pune oficial problema ajutorării de către „poporul român din
Ungaria” şi ca o obligaţie morală, a fiului de ţăran ardelean, în demersurile
şi strădaniile pe care acesta le face spre folosul evoluţiei „civilizaţiei
universale”.
Cuvintele sale vor avea impactul scontat în inimile şi năzuinţele
celor prezenţi fiind „acoperite de aplauze”. Din acel moment drumul spre
realizarea colectei era deschis:
„Protocol
Luat în conferinţa ţinută la Arad la 16/29 Iulie 1912 sub prezidiul dlui SAVA RAICU, directorul executiv al institutului de credit şi economii
«Victoria» din Arad. Protocolul îl scrie Aurel Călnicean, contabil-controlor
consistorial în Arad.
D. Sava Raicu, directorul executiv al institutului de credit şi
economii «Victoria» din Arad a convocat pe toţi intelectualii români din
Arad la o conferinţă confidenţială pe azi la orele 6 d.a.
La această convocare s’au prezintat la timpul fixat în sala specială
dela restaurantul „Millenium” peste 50 de intelectuali români din Arad.
D. Sava Raicu arată, că scopul convocării a fost să discute chestia
aeroplanului Vlaicu III. Dsa aminteşte învingerile glorioase ale aviatorului
român la Aspern şi descopere faptul, că pentru demonstrarea perfecţiunii
sistemului de aeroplan, inventat de acesta aviator român, este indispensabilă
construirea unui nou aeroplan, între condiţii mai favorabile, cu motor mult
mai puternic şi folosindu-se la construirea lui toate experienţele realizate
până acum prin sborurile inventatorului. Descoperă însă totodată şi cruda
realitate, că aviatorul Aurel Vlaicu, fiu de ţăran român, nu dispune de
mijloacele materiale pentru a suporta cheltuielile construirii unui nou
aeroplan, care recere o sumă de cel puţin 30 mii coroane. Arată marea
însemnătate culturală a problemei cucerirei văzduhului, care până în timpul
de faţă pare a fi rezolvită în chipul cel mai norocos prin Aurel Vlaicu, fiul
naţiunei române din Ungaria şi Ardeal, d. Sava Raicu adresează celor
prezenţi întrebarea, dacă oare nu se resimte necesitatea, ca însuşi poporul
român din Ungaria să dovedească îndreptăţirea sa la consideraţia
neamurilor civilizate ale lumii înscriindu-şi acest drept în istoria
civilizaţiunii omeneşti prin faptul, că înţelegând rostul civilizatoric al marei
probleme, care este cucerirea văzduhului, din sărăcia sa şi chiar în starea
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mizeră, în care se află, cu însufleţire curată şi din iubire pentru problemele
civilizaţiunii universale ofere fiului său mijloacele materiale de lipsă pentru
construirea unui nou aeroplan?
Cuvintele dlui S. Raicu sunt acoperite de aplauzele celor de faţă şi
din aceste aplauze d. Sava Raicu constată cu bucurie, că gândul său a fost
înţeles şi că cei de faţă sunt hotărâţi a lua iniţiativa pentru adunarea
sumelor trebuitoare la construirea aeroplanului Vlaicu III” (Protocol [în]
„Românul”, Anul II, Arad, joi 19 iulie/1 august, 1912, nr. 159, p. 5).
După cuvântul lui Sava Raicu ce a entuziasmat sala în ideea unei
contribuţii băneşti pentru „aeroplanul Ardealului” cel de al doilea orator,
Vasile Goldiş propune conferinţei să adopte măsuri concrete pentru
derularea colectei.
Astfel se constituie un comitet ce îl va avea în frunte pe Sava
Raicu care va coordona şi controla gestionarea banilor proveniţi din
donaţia minimă de 20 coroane, bani ce vor fi depuşi la Banca „Victoria” în
administrare gratuită. S-a mai hotărât ca numele celor care vor contribui cu
sume de bai să fie trecute în cartea de aur, aflată la „muzeul Asociaţiunii
pentru literatură şi cultura poporului român” şi cum se va vedea numele
acestora, precum şi sumele donate, vor fi publicate în gazeta Românul într-o
rubrică special inaugurată intitulată „Pentru aeroplanul Vlaicu III s’au făcut
până acum următoarele dăruiri”, publicându-se la sfârşit lista şi totalul
sumei colectate în acel moment.
Sava Raicu, cu meticulozitatea ce-l caracteriza şi în munca sa de
finanţist al Institutului de credit şi economii „Victoria”, va ordona în cinci
puncte hotărârile conferinţei pe care le va trece în „Protocol”, un procesverbal, semnat de el, în calitate de preşedinte, şi Aurel Călincean, ca notar,
măsuri ce vor fi duse la îndeplinire în termenul cel mai scurt a „acestei
afaceri” până la colectarea sumei de 30 mii coroane.
Ziarul Românul îşi va înştiinţa periodic cititorii asupra evoluţiei
donărilor şi ale altor probleme legate de colectarea banilor. Iată hotărârile
conferinţei stipulate ca un minuţios program de acţiune:
„1. Intelectualii români din Arad, adunaţi în conferinţă la 16/29 Iulie
1912, hotărăsc lansarea unei subscripţii generale pentru constituirea unui
nou aeroplan pentru aviatorul român Aurel Vlaicu.
2. Se constată că pentru scopul indicat se recere o sumă de cel puţin
30 mii coroane şi în urmare se decide, ca subscripţia să fie continuată până
la această sumă.
3. Pentru ducerea la îndeplinire a acestei afaceri conferinţa instituie
un comitet sub prezidiul dlui Sava Raicu, directorul executiv al institutului
de credit şi economii «Victoria» în Arad, fiind membrii dd. Roman R.
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Ciorogariu protosincel, Dr. Ştefan C. Pop deputat dietal şi advocat, Iuliu
Herbay secretarul societăţii de asigurare «Transilvania», Ioan Nemeth
advocat şi Vasile Goldiş secretar consistorial, notar Aurel Călnicean
contabil-controlor consistorial, cassar: Virgil Antonescu funcţionar la
«Victoria». Acest comitet va dispune de banii adunaţi, va îngriji de
întrebuinţarea lor în scopul pentru care s’au adunat, va da publicului la
timpul său socoteală despre sumele adunate şi va stabili în înţelegere cu
aviatorul Aurel Vlaicu toate condiţiunile între cari sumele adunate vor avea
să fie destinate scopului lor.
4. Suma minimală pentru subscripţie se fixează la 20 cor. şi toate
sumele destinate acestui scop se vor trimite la adresa: «Victoria» institut de
credit şi economii în Arad, unde vor fi administrate gratuit.
5. După terminarea colectei numele tuturor contribuenţilor cu
amintirea sumelor dăruite se vor înscrie într’o carte de aur, care se va aşeza
spre păstrare în muzeul Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura
poporului român ca vrednică dovadă despre vrednicia acestui popor.
Astfel conferinţa îşi termină agendele şi se disolvă.
D.c.m.s.
Sava Raicu,
Aurel Călincean,
Preşedinte
notar”
(Ibidem, p. 5).
Chiar în numărul citat, al ziarului Românul, sub textul Protocolului,
va apărea primul tabel cuprinzând primii 64 de „contribuenţi” şi sumele
depuse de aceştia la Banca „Victoria”.
Lista contribuabililor arădeni va fi deschisă chiar de P.S.S. Ioan I.
Papp, episcop al Aradului, cu suma de 100 coroane. Banca „Victoria”, a
doua pe listă, îşi va aduce aportul său cu 500 coroane, iar directorul acesteia
Sava Raicu, preşedintele comitetului de iniţiativă, al treilea pe listă, va
contribui şi el cu aceiaşi sumă de bani ca şi episcopul Aradului, cu 100
coroane.
Din familia lui Sava Raicu, din Pârneava, mai apar pe listă
pârnevenii Dimitrie şi Luca Raicu, cu 20 coroane şi probabil şi alţii din
cartierul la capătul căruia Vlaicu a făcut demonstraţia sa de zbor nu cu mult
timp în urmă, demonstarţie ce a stârnit entuziasmul celor peste 25.000 de
români, în majoritate, veniţi din întregul comitat al Aradului, şi nu numai..
Nu putem să nu amintim şi numele învăţătorilor de la şcolile
confesionale româneşti din Pârneava, Iosif Moldovan cel ce în calitatea sa
de preşedinte al „Reuniunii Învăţătorilor” a mobilizat întreaga dăscălime a
comitatului pentru a participa la sborul lui Vlaicu, precum şi numele
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învăţătorului Nicolae Ştefu, personalitate culturală a Aradului, precum şi pe
cel al lui Ioan Vancu.
Majoritatea celor 64 de contribuabili, a primilor contribuabili, sunt
din Arad, dar întâlnim şi numele unora din Buteni, Hălmagiu, Radna,
Nădlac, Seleuş sau Igriş ori din alte localităţi ale comitatului.
Ecoul conferinţei ţinute la Arad, la restaurantul „Millenium”, şi
hotărârea acesteia de a porni colecta va fi primită cu bucurie şi mare
entuziasm de „poporului românesc din Ungaria şi Ardeal”, ba chiar şi de
personalităţi maghiare care au înţeles bine importanţa şi „rostul aviaţiunii”,
ca o remarcabilă şi crucială realizare a ştiinţei şi tehnicii aeronautice pe
calea progresului uman.
„Vestea despre hotărârea Aradanilor de a aduna suma trebuincioasă
pentru construirea aeroplanului «Vlaicu III», a stârnit bucurie şi însufleţire
în toate păturile publicului românesc. Poporul românesc din Ungaria şi
Ardeal simte instinctiv, că i s’a oferit cea mai strălucită ocazie să-şi
dovedească înaltele sale aptitudini pentru cultură şi totodată îndreptăţirea sa
la consolidarea neamurilor civilizate ale lumii şi la viaţă descătuşată din
lanţurile robiei, în care se află.
Zborul spendid al lui Vlaicu dela Haţeg la Orăştie, urmărit şi de
contele BETHLEN şi marele proprietar KENDEFTY din valea Haţegului, a
stors în cele din urmă şi recunoaşterea şi admiraţia Ungurilor, cari trebuie
să simtă, că acel popor, din sânul căruia s’a născut aviatorul Aurel Vlaicu şi
acel popor care ştie să înţeleagă atât de uimitor rostul aviaţiunei, este
imposibil de ţinut în noaptea sclaviei, căci geniul său îl îndreptăţeşte la
lumina libertăţii” (Pentru aeroplanul Ardealului [în] „Românul”, Anul II,
Duminecă 22 Iulie/4 August, 1912, nr. 161, p. 5).
În continuare, ziarul publică din nou textul „Protocolului”, încheiat
la Arad, pentru a-l face mai bine cunoscut precum şi lista noilor
contribuabili, majoritatea din comitat, dar, de data aceasta şi din alte ţinuturi
româneşti cum ar fi dr. Gavril Suciu, avocat în Haţeg şi a senatorului
orăşănesc Ambrosiu Bersan, tot din Haţeg.
Este primul semnal că iniţiativa celor din Arad, de a sprijini
financiar construirea noului protoptip de aeroplan al inginerului Vlaicu, a
avut ecoul cuvenit în rândul populaţiei româneşti şi nu numai, după cum se
va observa, în continuare în paginile gazetei. La numai două zile, de la acest
material, un alt număr al acesteia, tot sub titlul „Pentru aeroplanul
Ardealului” publică şi alte iniţiative luate în alte oraşe mari ca Timişoara,
Braşov ori Sibiu, dar şi în alte localităţi mai mici, hotărâri de a participa şi
de a se alătura colectei cu sume de bani.
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Dintr-o sursă „vrednică de încredere” ziarul îi anunţă pe cititori că sa hotărât ca şi românii din capitala imperială, de la Viena să facă „o colectă
mare”.
Nu lipsite de importanţă, ca efect mobilizator, sunt informaţiile,
despre colectă, apărute şi în alte ziare româneşti transilvănene dar şi unele
articole laudative, la iniţiativa românilor din Arad, apărute în presa
maghiară.
„Vestea despre hotărârea de a-i oferi aviatorului român Aurel Vlaicu
darul naţional pentru construirea unui aeroplan, a stârnit o sinceră
însufleţire în cele mai largi cercuri româneşti. Din toate părţile sosesc
felicitări la adresa iniţiatorilor vestindu-se iniţierea de colecte în stil mare,
în toate centrele româneşti.
Astfel ziarul unguresc «Tiszántul» din Oradea-Mare aduce un
primarticol sub titlul «VLAICU» şi admiră sufletul mare al Românilor, cari
ştiu să aprecieze geniul ieşit din sângele lor şi prin jerfa ce o aduc unei
probleme culturale de aşa mare importanţă, se fac vrednici de gelozia (n.n.
aici în sensul de invidie) ungurimei, care nu se poate compara pe acest teren
cu «Valahii» urgisiţi.
Asemenea «Arad és Vidéke» din Arad semnalează cu uimire fapta
Românilor, care ţi se pare atât de frumoasă şi atât de nobilă, încât
ascunzându-şi năcazul se făleşte că «Aurel Vlaicu e gloria Ţării-ungureşti».
Din sursă vrednică de crezământ aflăm, că la Viena se va face o
colectă mare, vrednică de bravii noştri fraţi din capitala imperiului
habsburgic. Asemenea se va face la Braşov, Sibiu, Timişoara, Orăştie,
Caransebeş, Oraviţa” (Pentru aeroplanul Ardealului [în] „Românul”, Anul
II, joi 26 Iulie/8 August 1912, nr. 164, p. 5).
Tot pe aceeaşi coloană, în continuare, se publică şi scrisoarea
Episcopului Aradului Ioan I. Papp, considerată ca o „binecuvântare
arhierească” ce - consideră gazetarul arădean – va duce la înfăptuirea cât
mai grabnică a „darului naţional”. Episcopul, aflat la Reichenhall, va onora
colecta cu suma de 100 coroane, sumă însoţită şi de binecuvântata scrisoare
în care laudă iniţiativa „nobilei inteprinderi” a fruntaşilor români din Arad
şi împrejurimi:
„Aflând că fruntaşii vieţii noastre publice din Arad şi jur se ocupă
serios cu ideea de a aduna suma recerută, ca aviatorul nostru Vlaicu să-şi
poată construi un nou aeroplan vrednic de geniul său mare, consimţesc cu
ideea sulevată şi modesta mea masă, nobilei inteprinderi îi trimit
binecuvântarea mea arhierească şi rog a mă înscrie şi pe mine în şirul
contribuinţilor cu suma de 100 cor” (Ibidem.).
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Chiar dacă la început se luase hotărârea ca numai românii aflaţi în
hotarele imperiale să contribuie la construirea noului model de aeroplan,
considerând această donaţie ca un dar pentru „aeroplanul Ardealului”, la
scurt timp însă se va renunţa la această idee văzându-se insistenţele celor
din regat, a „fraţilor din ţară”, care îşi doreau şi ei „un loc de onoare în
şirul donatorilor.” Astfel, cu importante sume de bani va contribui la
colectă filantropul boier basarabean Vasile Stroiescu, cel care mai donase o
importantă sumă şi pentru construirea Şcolii de fete din Arad, ce-i va purta
numele, dar şi industriaşul bucureştean Ioan D.M. Bragadiru.
Ca şi Vasile Stoiescu şi Bragadiru va expedia un cec de 1000
coroane, sumă foarte mare, pentru timpul acela. Acesta din urmă, o dată cu
suma donată, va trimite şi o scrisoare, adresată lui Sava Raicu, în care îşi
exprimă sentimentele sale de apreciere pentru iniţiativa celor din Arad şi a
directorului Băncii „Victoria”.
„Se hotărâse ca banii pentru construirea noului aeroplan să se adune
exclusiv dela Românii din monarhia noastră (n.n. Austro-Ungaria). La
vestea despre hotărârea noastră au tresărit însă şi fraţii din ţară, iar cel dintâi,
care s-a grăbit să-şi ceară loc de onoare în şirul donatorilor este d. M.D.
Bragadiru, care-i adresată dlui Sava Raicu următoarea scrisoare:
Bucureşti, 21 Iulie
1912
Dlui Sava Raicu, directorul executiv al băncii «Victoria»
Însufleţit de frumoasa iniţiativă ce aţi luat pentru a pune la dispoziţia
marelui nostru inventator Aurel Vlaicu fondul necesar la construirea noului
său aeroplan. Vă rog să primiţi şi din partea mea suma de 1000 (una mie)
coroane în alăturatul cec asumat Casei de păstrare a comitatului Arad.
Cred că această modestă contribuaţiune, pe care o jertfesc din toată
inima, nu va jigni nobila ambiţie de a strânge întreg fondul necesar numai
dela Românii din Ardeal şi Ungaria.
Primiţi, Vă rog, asigurarea deosebitei mele stime
D.M. Bragadiru” (Ibidem.).
Ziarul comentează „fapta nobilă” a industriaşului bucureştean,
contribuţia importantă în bani pe care „comitetul aeroplanului «Vlaicu»” o
va lua în considerare ca o faptă de inimă şi suflet românesc, acceptând
donaţii din partea tuturor „fraţilor din România” care în nici un fel să nu fie
opriţi de a contribui pentru „un scop atât de nobil şi atât de naţional”.
Nu se acceptă însă din partea altor etnii nici o sumă de bani. „E
lucru curios, că dela oameni străini de neamul nostru ni s-a adresat
întrebarea, dacă pot ori ba contribiu şi dânşii? Răspunsul nostru a fost şi este
absolut negativ” (Ibidem.).
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Interesul românilor pentru colecta „Vlaicu III” a fost mare din
moment ce ziarul răspunde cititorilor săi ce nu dispun de suma minimă
obligatorie, de 20 de coroane, şi le dă acestora lămuriri pentru donaţiile
colective, „dăruiri colective”, acceptate, dându-se astfel posibilitatea ca
fiecare român să-şi vadă trecut numele în cartea de aur proiectată pentru
contribuabili.
„Suntem apoi întrebaţi de multe părţi, dacă se primesc ori ba dăruiri
colective, de la mulţi întovărăşiţi, societăţi şi altele. Aici răspundem da.
Condiţia este ca colecta să atingă suma minimală de 20 coroane. Astfel parte
contribuie spre pildă «tinerimea română din comuna x», «societatea de
lectură cutare», «comuna bisericească ori politică cutare» şi altele. În cazuri
de acestea în cartea de aur proiectată se va induce numle colectiv sub care
s’a făcut donaţia. În chipul acesta se oferă ocazţiunea ca fiecare Român,
chiar şi cel mai sărac să poată contribui cu obolul său pentru «aeroplanul
Vlaicu III»” (Ibidem.).
Se publică în continuare, în paginile gazetei, lista contribuabililor ce
au ajuns la 145 de persoane şi suma colectată ce totaliza, până la acea dată
nu mai puţin de 5010 coroane. Printre alţii întâlnim şi numele profesorului
din Braşov, dr. Iosif Blaga, fratele mai mare al poetului Lucian Blaga
precum şi al dr. Gheorghe Ciuhandu, referent şcolar, dar şi al fostului
director al Băncii «Victoria» dr. Nicolae Oncu ce donase 200 de coroane,
precum şi alte sume importante ale societăţii româneşti din Arad.
Comparativ cu interesul românilor pentru colectă, în coloanele
ziarului, mai întâlnim şi opinia unui ziar maghiar din Oradea care s-a
gândit la reacţia direcţiunilor unor bănci maghiare dacă ar fi solicitate să
contribuie financiar la „construirea de aeroplane ungureşti”.
Autorul articolului este convins că răspunsul bancherilor maghiari
ar fi unul negativ, chiar dacă „ideia este frumoasă şi lăudabilă”. Refuzul ar
fi motivat de situaţia „gravă financiară” prin care trec băncile în acel
moment. „Ziarul unguresc «Tiszántul» din Oradea –Mare publică un prim
articol intitulat «Vlaicu», în care autorul se întreabă că ce răspuns ar da
direcţiunile băncilor ungureşti la apelul ce li s’ar adresa acestora în scopul
ca să contribuie cu anumite sume de bani pentru construirea de aeroplane
ungureşti. Acelaşi autor este convins, că anumitele direcţiuni ar da
următorul răspuns:
Ideia este foarte frumoasă şi lăudabilă. În nici o privinţă Maghiarii
să nu rămână în urmă celorlalte naţiuni culte. Cucerirea aerului e cea mai
importantă problemă a timpului modern. [...] Dar nu este de datoria
noastră să sprijinim aceasta. Noi împlinim cererile de împrumuturi şi cu
asta ne-am achitat. Binevoiţi să luaţi în considerare actuala situaţie gravă
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financiară. Banii sunt scumpi, credit de reescompt nu există iar procentul e
mare. Lumea financiară ungurească n’a mai trăit astfel de zile grele. [...]
Deci, între astfel de împrejurări triste financiare noi să ne cheltuim banii în
aer?” (Mărturisirile unui ziar unguresc. Cu prilejul colectei pentru Vlaicu
III, [în] Ibidem.).
Şi întradevăr, în acel moment de criză economică, cu doi ani înainte
de izbucnirea primului război mondial, posibil, datorită situaţiilor grave
financiare, băncile maghiare nu voiau şi nici nu doreau să-şi cheltuiască
„banii în aer”, chiar dacă era un interes de orgoliu şi mândrie naţională.
Cu atât mai mare este meritul multor bănci, instituţii de credit şi
economii româneşti şi societăţi culturale, lăsând la o parte persoanele fizice,
care vor contribui cu importante sume de bani pentru colecta iniţiată de
fruntaşii români din Arad avându-l în frunte pe Sava Raicu, care se va
ocupa personal de gestionarea banilor depuşi în banca arădeană pe care o
conducea.
Numărul acestor institute este de ordinul zecilor, cuprinzând bănci
din întreg teritoriul transilvan, de la Blaj la Sibiu şi Braşov, de la Oradea
la Cluj, Dej şi Năsăud, de la Haţeg la Brad să nu mai vorbim şi de toate
institutele de credit ale comitatului Arad.
Din Regatul român, Nicolae Iorga într-un articol apărut în revista
Neamul Românesc, al cărui director era, articol reprodus şi în Românul,
aduce un elogiu inginerului ardelean Aurel Vlaicu, învingătorul de la
Aspern, care a concurat cu „cei mai însemnaţi descoperitori şi meşteri ai
sborului” lăudând iniţiativa românilor din Ungaria „cuprinşi de un mare
entuziasm” care „au avut ideia de a se porni o subscripţie pentru a i se dărui
dlui Vlaicu un nou aeroplan”.
Nicolae Iorga nu uita însă să amintească şi contribuţia bănească a
celor din Regatul Român, amintind de substanţiala donaţie făcută de Ioan
D.M. Bragadiru, industriaşul bucureştean, ce a trimis, cum s-a mai
menţionat, numai el 1000 de coroane ardelenilor.
„La cel din urmă concurs de aviaţie lângă Viena, în câmpia de la
Aspern, alături de cei mai însemnaţi descoperitori şi meşteri ai sborului s’a
înfăţişat şi tânărul, atât de frumos, cunoscutul inginer ardelean Aurel
Vlaicu. Şi, cu aparatul său de o construcţie specială, având elemente nouă pe
care le-a recunoscut cu laude d. Sp. (n.n. Spiru) C. Haret în raportul pentru
răsplătire cătră Academia Română, el, Românul a câştigat câteva din cele
mai frumoase premii.
Cuprinşi de un mare entuziasm, atât de firesc, fraţii noştri din
Ungaria au avut ideia de a se porni o subscripţie pentru a i se dărui dlui
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Vlaicu un nou aeroplan, cu perfecţiunile la care s’a gândit în timpul din
urmă.
De-atunci, spre marea bucurie a românilor, cari afirmau astfel
superioritatea geniului lor inventiv asupra conlucuitorilor deprinşi din vechi
timpuri să-i despreţuiască ori să nu-i ţie în seamă, isteţul tehnicean a mai
făcut sboruri strălucite în Banat şi Haţeg. Subscripţia, - nu ştiu cum merge
acolo.
De aici vine însă acum darul de o mie de coroane al marelui
industriaş bucureştean Bragadiru, care mulţumeşte în acest chip pentru
felicitările presei ardelene cu prilejul recentului său jubileu. D-sa se roagă a
i-se primi contribuţia, deşi nu era prevăzut ca România să-şi poată aduce
cuvenitul prisos” (Nicolae Iorga, Subscripţia pentru aeroplanul Vlaicu, [în]
„Românul”, Anul II, Arad, Vineri 3/16 August, 1912, nr. 171, p. 4.).
În spiritul stilului său caustic, reputatul savant român se întreabă, pe
bună dreptate spre finalul articolului, de ce lui Vlaicu şi aeroplanului său nu
i se conferă locul cuvenit în domeniul aviaţiei româneşti. Apreciat pentru
meritele sale, incontestabile, în domeniul aeronauticii de către străinii care lau şi încununat cu premii şi glorie, Vlaicu este împiedecat totuşi de ai săi
să-şi ia locul ce i se cuvine „De vreme ce este societatea şi este viaţa
militară română, oricine e în drept să se întrebe: de ce locul dintâiu,
conducerea nedisciplinată n’o are biruitorul dela Viena, Românul din
Ardeal, Vlaicu?
D. Haret ne asigură, cu o înaltă competenţă, că aeroplanul românesc
e original şi practic. Specialiştii din Viena, nu numai că au spus-o dar şi-au
întărit judecata prin banii premiilor.
Greşesc şi d. Haret şi juriul concursului din Viena? Să ni se spuie, şi
să ni se dovedească. Iar, dacă nu greşesc, ce împiedică pe d. Vlaicu de a-şi
lua locul ce i se cuvine pentru folosul patriei şi pentru onoarea neamului”
(Ibidem.).
Aproape număr de număr, ziarul Românul va publica lista cu noii
contribuabili la colectă, precum şi alte informaţii referitoare la zborurile lui
Vlaicu, în diferite localităţi, ori alte date privitoare la personalitatea
inventatorului, cum a fost şi articolul „Vlaicu sburătorul”, în care se elogia
munca şi strădaniile acestuia precum şi preocupările sale necontenite pentru
perfecţionarea aparatului de zbor.
Desigur întreaga activitate propagandistică a ziarului din Arad,
urmărea, pe de o altă parte şi menţinerea interesului cititorilor pentru
realizările aeronautice ale inginerului ardelean dar şi impulsionarea acţiunii
de colectare.
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Sava Raicu, în bună înţelegere cu Aurel Vlaicu, îi trimitea acestuia,
la scurte intervale, sumele colectate pentru ca acesta să poată începe şi
derula deja munca la construirea noului prototip de aeroplan „Vlaicu III”,
mult îmbunătăţit din punct de vedere tehnic şi mult mai costisitor decât
aparatul anterior cel cu care a câştigat premiile la Aspern.
Întreaga campanie de colectare va fi finalizată la Arad în şedinţa din
13 mai 1913, când Sava Raicu, în calitatea sa de preşedinte, prezintă în faţa
comitetului de iniţiativă şi a celor prezenţi, suma de bani, obţinută în urma
donaţiei, expunându-se oficial întreaga activitate financiară, onorată în mod
gratuit, prin Institutul de credit şi economii „Victoria”, precum şi lista
finală, cu sumele contribuabililor, în ordinea descrescătoare a banilor donaţi
de aceştia.
Chiar dacă nu s-a reuşit să se adune suma de 30 de mii de coroane,
cum se preconizase, ci numai aproape 20 mii (18.939 coroane), banii au fost
de mare ajutor pentru Aurel Vlaicu care a putut să-şi cumpere un motor nou,
performant, necesar noul său aparat de zbor şi să-şi onoreze o serie de
comenzi parţiale de piese pentru noul aeroplan.
În afara însă a gestului de întrajutorare financiară, pentru un geniu al
neamului românesc, acţiunea iniţiată şi preconizată la Arad, dirijată şi
controlată, din punct de vedere bancar, de Institutul de credit „Victoria”,
prin implicare directă a directorului său, Sava Raicu, va avea un impact
puternic în conştiinţa naţională a românilor, prin întărirea sentimentului de
mândrie şi solidaritate, important în acele momente de cumpănă, deloc
prielnice pentru etnia românească din monarhie, supusă unei absurde politici
de deznaţionalizare.
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Uroş Pătean – un nădlăcan în Parlamentul ţării ∗
Gabriela Adina Marco
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Uroş Pătean s-a născut la Nădlac în anul 1875. Întreaga sa activitate a
închinat-o idealului secular al românilor transilvăneni – Unirea provinciei
intracarpatice cu România. A fost un element activ în cadrul mişcării
naţionale din Transilvania şi Banat, mai ales în al doilea deceniu al secolului
trecut.
La începutul secolului trecut mişcarea naţională a românilor din
Transilvania s-a intensificat o dată cu reluarea activismului politic. Încă din
anul 1900 membrii Partidului Naţional Român, filiala Arad, au propus şi au
susţinut ideea reluării activităţii politice în Parlament a românilor din
Transilvania. Această propunere a avut la bază şi existenţa unui număr de 5
deputaţi în parlamentul de la Budapesta, aleşi de comunitatea slovacă din
zonă, în anul 1901. Despre activitatea acestei etnii şi despre similitudinea
acţiunilor lor cu cele ale românilor scrie ziarul Tribuna poporului: „noi navem decât să-i felicităm pentru hotărârea ce au luat. Ei îşi cunosc mai bine
năcazurile, ei îşi dau mai perfect seama de chipul cum ar putea îndrepta
situaţia şi, dacă socot că numai prin activitate o să pună capăt stărilor de
lucruri nesuportabile din prezent, se întâlnesc, desigur, cu gândul multor
buni români” 1. Exemplul slovacilor trebuia urmat şi de românii din
Transilvania.
Noul activism politic s-a manifestat începând cu anii 1903, 1904,
1905. Reluarea activităţii politice a românilor transilvăneni consta în
desemnarea unor candidaţi la alegerile de deputaţi care să reprezinte
naţiunea română în Parlamentul de la Budapesta. Cu această ocazie s-a putut
constata „afluxul spontan al sentimentelor naţionale” 2. Se cerea tot mai
insistent o pregătire pentru viitoarea luptă electorală ce se anunţa pe viitor.
În acest sens, intelectualii din Nădlac, Pecica, dar şi din alte localităţi, au
mers prin satele învecinate pentru a propaga ideea unei activităţi politice
viguroase.
O dată cu reluarea activismului politic, deputaţii arădeni Ioan Suciu,
Ştefan Cicio-Pop şi Ioan Russu-Şirianu au iniţiat o serie de întâlniri cu
∗

Comunicare susţinută la Conferinţa ştiinţifică „Personalităţi arădene şi transilvănene”,
organizat de Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale Arad în 14 octombrie 2011.
1
Tribuna poporului, an V, nr. 66 din 10 aprilie 1901, p. 1.
2
Vasile Popeangă, Aradul, centru politic al luptei naţionale din perioada dualismului
(1867-1918), Edit. Facla, Timişoara, 1978, p. 140.
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alegătorii. În cadrul acestor întâlniri, desfăşurate sub forma unor adunări
populare, s-a discutat mult ideea introducerii votului universal.
În cercul electoral Nădlac a candidat la alegeri şi românul Ioan
Suciu. Acest lucru a fost posibil deoarece deputatul cercului Nădlac, Iozsef
Kristoffy, a fost numit comite suprem (fişpan) al comitatului Satu Mare şi,
drept urmare, şi-a pierdut locul în Dietă 3. Ziua alegerilor a fost fixată pentru
data de 5 martie 1904.
Şi cu acest prilej, se constată buna conlucrare dintre diferitele etnii
care convieţuiesc la Nădlac. În ziarul Tribuna se face apel la acţiunea
comună a românilor şi a slovacilor. „Cheia situaţiei este deci în mâna
românilor şi a slovacilor, cari, dacă ar fi solitari cu siguranţă ar putea alege
pe cine ei vor” 4. Atât slovacii, cât şi sârbii din localitate au susţinut
candidatura românului Ioan Suciu, nepropunând nici un candidat de
naţionalitatea lor. În zilele premergătoare alegerilor s-a arătat că Dr. Ioan
Suciu este „candidatul comun al alegătorilor români, slovaci, sârbi, uniţi în
năzuinţe naţionale comune” 5. Din partea românilor, candidatura lui Ioan
Suciu a fost intens susţinută de către o serie de fruntaşi ai luptei naţionale:
Vasile Goldiş (care a şi făcut această propunere de candidatură), Ioan
Russu-Şirianu, Aurel Vlad etc. Din partea slovacilor Ioan Suciu a fost
susţinut de omul politic Milan Hozda – ziarist, care, cu prilejul alegerilor, a
venit la Nădlac pentru a-şi îndemna conaţionalii să-l voteze pe candidatul
românilor.
Cu ocazia campaniei electorale din anul 1904 s-au organizat mari
adunări în toate localităţile cercului electoral Nădlac: Şeitin, Cenad, Nădlac,
la care au participat atât conducerea politică română, cât şi fruntaşii
slovacilor.
Alegerile din martie 1904 pot fi considerate doar un semieşec. Pe
lista întocmită pentru alegeri candidatului român Ioan Suciu nu i-a fost nici
măcar trecut numele, fiind refuzat de preşedintele comisiei electorale ungur.
Însă, românii au refuzat să participe la vot, dar seara s-au prezentat în număr
destul de mare, dându-şi votul candidatului care avea cele mai mici şanse să
fie ales. În Dietă a ajuns candidatul propus de guvern, în urma alegerilor
reprogramate pentru data de 23 martie. O minivictorie totuşi au obţinut şi
românii din cercul Nădlac. La alegeri s-a participat masiv: peste 2000 de
voturi au fost numărate la Şeitin şi peste 4000 la Nădlac, echivalând cu 90%
din populaţia de origine română cu drept de vot.
3

Ibidem, p. 139.
Tribuna, an VIII, nr. 10 din 11 ianuarie 1904, p. 3.
5
Doru Bogdan, Dr. Ioan Suciu – părinte al patriei, Editura Viaţa Arădeană, 1999, p. 30.
4
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O dată cu aceste alegeri şi-a început activitatea politică Uroş Pătean.
Alături de alţi ţărani implicaţi în politică acesta a participat la campania
electorală, mergând prin satele învecinate Nădlacului pentru a îndemna
populaţia de naţionalitate română să voteze şi să se implice mai viguros în
activitatea politică din zonă. Dintre nădlăcanii care şi-au declarat acum
apartenenţa politică s-au mai remarcat învăţătorul român George Petrovici şi
sârbul Isaia Mudrici. În ziarul Tribuna6 se scrie: „Prin bărbăţia voastră
dovedită la Nădlac în ziua de 5 martie, voi, alegătorii români aţi zădărnicit
alegerea de deputat dietal şi aţi dat prin aceasta să o înţeleagă toţi factorii
decizători ai ţării, că PNR e o putere reală în viaţa acestui stat, o putere de
care pe viitor trebuie să se ţină seama.”
Intensitatea maximă a activităţii lui Uroş Pătean a fost atinsă în anul
1918, o dată cu evenimentele care au format apogeul istoriei noastre
naţionale.
„În fiecare oraş s-a alcătuit un Consiliu Naţional, compus din tot ce
românii aveau mai ales.” 7 În aceleaşi zile s-a constituit şi Consiliul Naţional
Român Arad din care făceau parte Ştefan Cicio-Pop, Vasile Goldiş şi
Gheorghe Crişan din partea PNR şi Vasile Maghiar, Ioan Costa şi Ludovic
Feier din partea social-democraţilor 8.
Din CNR judeţean Arad făceau parte reprezentanţi ai comunelor din
judeţ: Mihai Veliciu (Chişineu Criş) – în calitate de preşedinte, Iustin
Marşieu (Arad) – vicepreşedinte; consilieri erau: Gheorghe Popoviciu
(Chişineu Criş), Procopie Givulescu (Radna), Iacob Hotăran (Şiria),
Alexandru Stoinescu (Arad), Iova Amar (Şiria), Silviu Păscuţiu (Ineu),
Iustin Popa (Târnova), Aurel Grozda (Buterni), Uroş Pătean (Nădlac),
Teodor Papp (Hălmagiu), Gheorghe Dragoş Chitu (Pecica), Ioan Nemet
(Arad), Iulian Borneas (Nădlac), Ioan Ardelean (Chitighaz), Maxim Vulcu
(Arad) 9.

6

Tribuna, an VIII, nr. 44 din 13 martie, 1904, p. 1.
Ioan Scurtu, Alba Iulia 1 decembrie 1918, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1988, p. 113.
8
Eugen Glück, Alexandru Roz, Din istoria mişcării muncitoreşti. Documente adădene
1812-1918, Editura Facla, Timişoara, 1981, document nr. 290, p. 259.
9
G. Manea, Activitatea Consiliilor Naţionale Române şi a Gărzilor Naţionale Române din
judeţul Arad, în: „Ziridava”, nr. VIII/1977, p. 331.
7
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Uroş Pătean, ca soldat în armata Austro-Ungară în timpul Primului Război Mondial

În acele zile de toamnă ale anului 1918, asemenea activităţi sunt
întâlnite în toate localităţile comitatului Arad locuite de români, ca de altfel,
în toată Transilvania, unde puterea locală este preluată de Gărzile Naţionale
Româneşti şi de Consiliile Naţionale Române.
În toamna anului 1918, la data de 30 octombrie la Nădlac „a erupt
revoluţiunea în comună” 10. Atunci a început transferul de putere de la
maghiari în mâinile românilor şi slovacilor. În acea zi s-au înfiinţat la
Nădlac Garda Naţională Română şi Consiliul Naţional Român Comunal. În
fruntea acestor organisme s-au aflat învăţătorul de la şcoala confesională
ortodoxă română George Petrovici, gospodarul Uroş Pătean, avocatul Ivan
Băneşiu şi alţi gospodari români. Comandant al GNR din Nădlac şi Şeitin a
fost sublocotenentul George Ardelean. Ţinându-se cont de bogata sa
activitate politică, Uroş Pătean a fost ales preşedinte al Consiliului Naţional
Român al cercului Nădlac 11.

10

Arhiva Parohiei Ortodoxe Române Arad (A. P. O. R. Nădlac), fondul Oficiul Parohial
Ortodox Român, dosarul nr. 18/1919, f. 180.
11
D. D. Costea, Constituirea CNR şi GR locale în comuna Şeitin, comitatul Cenad, în:
„Ziridava”, nr. XXI, 1998, p. 217-221.
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Prin înfiinţarea celor două organisme (cel militar şi cel politicoadministrativ) s-a reuşit să se stabilească pacea şi ordinea în comună. Dar
această stare de fapt a fost de scurtă durată pentru că autorităţile maghiare
au acţionat aproape imediat în vederea „potolirii” entuziasmului românilor.
În localităţile în care a participat la constituirea CNR locale
gospodarul nădlăcan „ţine o vorbire foarte însufleţitoare” pentru a-i
îmbărbăta pe români. În toamna anului 1918 a participat la adunarea
„populară” de la Şeitin din data de 11 noiembrie. Această adunare a fost
deschisă de cuvântarea „marelui român” Uroş Pătean în calitate de
preşedinte al Consiliului Naţional Român al Cercului Nădlac 12, dar şi de
sublocotenent în Garda Naţională Cercuală Nădlac. La data de 18 noiembrie
1918 se întruneşte CNR Şeitin, sub preşedinţia lui Uroş Pătean. Prin
cuvântarea ţinută cu acest prilej, nădlăcanul reuşeşte din nou să
însufleţească spiritele. Uroş Pătean „ţine o vorbire foarte însufleţitoare în
care spune poporului să nu se mai lase condus de oamenii lui Tisza şi, mai
ales, de acei care au comis crima trădării în contra neamului lor; ci să se
conducă el pe sine însuşi”.
La şedinţa din 15 noiembrie 1918 a CNRC, evaluând situaţia,
arădeanul Justin Marşieu cere proclamarea imediată a unirii Transilvaniei cu
România 13. Vasile Goldiş răspunde că o asemenea hotărâre trebuia luată în
cadrul unei mari adunări naţionale, la care să participe reprezentanţi ai
tuturor cercurilor electorale româneşti din Transilvania şi din toate
categoriile sociale.
La şedinţa ţinută în data de 16 noiembrie 1918 la şcoala de băieţi din
Arad, unde îşi avea sediul Comanda supremă a GNR Arad, au participat
reprezentanţi ai gărzii şi ai studenţimii arădene. Acum s-a hotărât ca data la
care va avea loc Adunarea Naţională în cadrul căreia să se hotărască viitorul
provinciei să fie „ziua de 1 Decembrie stil nou” 1918. Tot acum s-a stabilit
locul unde se va desfăşura Adunarea 14. Participanţii au sugerat oraşele Arad,
Sibiu şi Cluj, dar, din diferite motive, propunerile au fost respinse. În
discuţie au mai rămas Blaj – unde avusese loc, pe Câmpia Libertăţii, Marea
Adunare Naţională din 3/15 mai 1848 şi Alba Iulia.

12

Idem, Documente privind activitatea românilor din Comuna Şeitin în preajma Marii
Uniri de la 1 Decembrie 1918, în: „Studia Universitatis „Vasile Goldiş” Arad, nr. 3/1993,
Arad, 1994, p. 21.
13
Alexandru Roz, Consiliul Naţional Român Central şi Gărzile Naţionale Române din
Arad 1918 (acte şi documente), vol. I, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1993, p. 15-22.
14
Ibidem.
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În ziua de 1 decembrie 1918, duminica, la orele 10, s-a convocat
Marea Adunare Naţională în cetatea Alba Iulia. Ioan Suciu a fost însărcinat
oficial de către CNRC să organizeze adunarea.
Convocatorul Marii Adunări Naţionale a fost redactat de Vasile
Goldiş şi semnat de către preşedintele CNRC, Ştefan Cicio-Pop şi de
secretarul Consiliului, Gheorghe Crişan. A fost publicat de toate ziarele
româneşti care apăreau la acea dată în Transilvania.
În ziarul Românul, într-un articol intitulat „Toată suflarea
românească să grăbească la Alba Iulia” se spune: „români din patru
unghiuri, bărbaţi şi bătrâni şi tineri, învăţători, preoţi şi ţărani, grăbiţi la
Alba Iulia, la marele praznic naţional unde se pecetluieşte soarta neamului.
Sufletele voastre să fie pătrunse de amintirile cetăţii mari. Vorbiţi cu curaj,
căci dacă nu veţi îndrăzni nici acum, pietrele vor grăi!” 15.
Şi prin viu grai se făceau apeluri pentru participarea unui număr cât
mai însemnat de români la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia de la 1
decembrie 1918. Spiritul unionist al acelor zile a fost întreţinut de către
delegaţi ai CNRC care s-au deplasat în teritoriu pentru a explica sau a da
informaţii populaţiei despre alegerile ce se făceau pentru Marea Adunare
Naţională.
Alegerile din părţile Aradului s-au bucurat de un entuziasm general
din partea românilor. În fiecare localitate s-a desfăşurat câte o adunare a
tuturor românilor, de obicei în faţa bisericilor. De asemenea, s-a făcut
propagandă ca la Alba Iulia, pe lângă delegaţi, să fie prezenţi cât mai mulţi
români.
În toamna anului 1918, la Nădlac, ca şi în alte localităţi, se fac
intense pregătiri pentru participarea la Alba Iulia. Şedinţa cercului notarial şi
electoral Nădlac, la care au fost aleşi „deputaţii” ce vor participa la Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia, a avut loc la data de 13/26 noiembrie
1918. Această întrunire a avut loc „la orele 1½ după amiazi” 16 în faţa
bisericii ortodoxe române. La această adunare au participat „un popor foarte
numeros” din Nădlac şi satele învecinate – Şeitin şi Cenadul Unguresc.
Preşedinte al adunării a fost ales preotul ortodox nădlăcan, Nicolae Chicin,
iar notar a fost desemnat învăţătorul Uroş Pintea din Şeitin. Au mai fost
aleşi şi câte doi „bărbaţi de încredere” (supervizori) din partea fiecărei
comune participante.
După aceste numiri, a urmat slujba de sfinţire a drapelului naţional,
care va fi luat de delegaţi la Alba Iulia. La propunerea preşedintelui
15

Românul, nr. 12 din 10/23 noiembrie 1918, p. 1.
Andrei Caciora, Nicolae Roşuţ, Aradul în lupta pentru eliberare socială şi naţională.
Documente”, vol. I, Arad, 1970, documentul nr. 104, p. 268.
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adunării, în continuarea şedinţei, sunt aleşi cei 6 delegaţi care vor reprezenta
cercul notarial Nădlac la „Marea Adunare Naţională Română de la Alba
Iulia”. Aceştia erau: gospodarul Uroş Pătean, învăţătorii George Petrovici şi
Uroş Totorean – toţi din Nădlac, Niculiţă Manta şi gardistul Rusand Gheran
din Şeitin şi preotul Romul Nestor ca reprezentant al Cenadului Unguresc.
Alături de cei 6 delegaţi din Nădlac şi din împrejurimi a mers în
oraşul Unirii şi un grup de simpatizanţi format din ţărani, meşteşugari,
negustori etc. Acest lucru s-a datorat faptului că Uroş Pătean, alături de alţi
unionişti din zonă, a umblat prin sate spre a îndemna pe locuitorii acestora
să meargă în număr cât mai mare la Alba Iulia 17. Din Şeitin au însoţit
delegaţia oficială 10 ţărani, în frunte cu Simion Costea. Din Nădlac au mai
plecat spre Alba Iulia Gligor Vidican, Nicolae Onea, Atanasie Feier şi alţii.
Conducerea românească a rezistat la Nădlac timp de 14 săptămâni.
La data de 13/26 februarie 1919 Garda Naţională Română a fost dezarmată,
iar Consiliul Naţional Român Comunal a fost silit să îşi înceteze orice
activitate.
De teama represaliilor fruntaşii celor 2 organizaţii au fost nevoiţi să
se refugieze pe ascuns. Învăţătorul George Petrovici, văzându-şi „libertatea
şi viaţa în primejdie s-a văzut constrâns a se refugia natural fără a bate
toba” 18. Când a ajuns în comuna Semlac (circa 20 de km de Nădlac) acesta a
anunţat organele de conducere a şcolii confesionale că este nevoit să plece
urgent din localitate fără nici o altă lămurire. În toamna anului 1919
învăţătorul a revenit la vechile sale îndeletniciri. În şedinţa consiliului
parohial ortodox român din data de 5 octombrie 1919 George Petrovici dă
detalii despre „refugiul” său. Analizând situaţia, consiliul ajunge la
concluzia că învăţătorul a fost nevoit să se refugieze nedându-i nici un fel de
penalizare pentru absenţa sa îndelungată.
Încercarea de „restabilire” a ordinii publice s-a realizat de către aşa
numitele „gărzi roşii” maghiare. În fruntea „gărzii roşii” care a acţionat la
Nădlac s-au aflat un oarecare Feiyes şi un oarecare Hellebrandt.
Conform punctului IX al Rezoluţiei Marii Adunări Naţionale de la
Alba Iulia se instituia ca organism de conducere al Transilvaniei pe perioada
de tranziţie spre integrarea politică totală în România, Marele Sfat Naţional,
„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” 19. Alexandru Vaida Voievod
17

V. Popeangă, Aradul, centru politic…, p. 271.
Ibidem.
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Gheorghe Iancu, Marele Sfat Naţional al Transilvaniei (1918-1919), în „Anuarul
Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca”, anul XVI, 1973, p. 259-278.
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322

propunea ca Marele Sfat Naţional să fie alcătuit din 250 membri, dintre care
200 să fie aleşi pe loc, restul urmând să se aleagă pe parcurs. Din Marele
Sfat Naţional au făcut parte 23 de reprezentanţi ai judeţului Arad: Ioan I.
Papp, episcopul Aradului, Vasile Goldiş, secretar consistorial Arad, dr.
Ştefan Cicio-Pop, avocat Arad, dr. Ioan Suciu, avocat Ineu, dr. Cornel
Iancu, avocat Arad, dr. Iustin Marşieu, avocat Arad, dr. Gheorghe Popovici,
avocat Arad, Sava Raicu, directorul Băncii „Victoria” Arad, Iuliu
Grofşoreanu, învăţător Galşa, dr. Vasile Avramescu, avocat Galşa, dr.
Romul Veliciu, avocat Arad, dr. Emil Monţia, avocat Şiria, dr. Sever
Miclea, avocat Arad, dr. Aurel Grozda, avocat Buteni, dr. Gheorghe Crişan,
avocat Arad, Mihaiu Mărcuş, avocat Gyula, Antoniu Mocioni, proprietar
Bulci, Ionel Mocioni, proprietar Căpâlnaş, Uroş Pătean, econom Nădlac, dr.
Aurel Crişan, avocat Aradul-Nou, dr. Constantin Missici, avocat Lipova,
Victor Stanciu, profesor Arad, Avram Borcuţa, econom Şicula 20.
În 2 decembrie 1918, la orele 9, la sediul Tribunalului din Alba Iulia,
în prima şedinţă a Marelui Sfat Naţional s-au ales membrii delegaţiei care
urma să prezinte Rezoluţia Unirii autorităţilor de la Bucureşti (Vasile
Goldiş, Alexandru Vaida Voievod, episcopul ortodox de Caransebeş Miron
Elie Cristea şi episcopul greco-catolic Iuliu Hossu), apoi s-au ales membrii
Consiliului Dirigent, care au depus jurământ în faţa episcopului ortodox de
la Arad, Ioan (Ignatie) Papp, care era şi locţiitor de Mitropolit al Ardealului.
Totodată s-au ales şi 212 membri ai Marelui Sfat Naţional. Dintre membri
erau 99 jurişti, 39 preoţi şi alte categorii sociale. Majoritatea membrilor
făceau parte din Partidul Naţional Român, în timp de Partidul SocialDemocrat avea 17 reprezentanţi în Marele Sfat Naţional. Printre aceştia se
număra şi nădlăcanul Uroş Pătean.
În ziua de marţi, 29 iulie 1919, ora 10,30, la Sibiu, în sala de şedinţe
de la Prefectură şi-a deschis lucrările şedinţa Marelui Sfat Naţional care
avea pe ordinea de zi dezbateri asupra legilor agrară şi electorală. Între 29
iulie şi 11 august 1919 s-au desfăşurat 21 de şedinţe. În prima şedinţă
Marele Sfat Naţional s-a întregit cu 11 ţărani, 13 învăţători, 3 ingineri, 3
publicişti, 4 muncitori şi 10 persoane de diverse meserii. Proiectul de
reformă agrară a fost votat la 11 august 1919. „În numele ţăranilor, Uroş
Pătean din Nădlac şi-a manifestat mulţumirea pentru proiectul adoptat” 21.
În anul 1924, când biserica era preocupată cu procurarea clopotelor
care să le înlocuiască pe cele rechiziţionate de armata austro-ungară în
timpul primului război mondial, Uroş Pătean a donat bisericii 1000 lei – „a
20
21
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contribuit cu o sumă însemnată” 22. Se căieşte că a trecut la greco-catolici
„din motive reprobate ulterior de el”. „Pentru reuşita cât mai mare a fastului
sfinţirei acestor clopote a iniţiat o propagandă în continuarea căreia moarteai subită l-a împiedicat”. Deşi nu a trecut legal înapoi la ortodoxie, „inima lui
înclină vădit spre ortodoxie”.
În plan religios, viaţa sa a fost plină de schimbări. S-a botezat ca
ortodox, dar a trecut la cultul greco-catolic, apoi, spre sfârşitul vieţii, a
revenit la ortodoxie, deşi nu oficial. Trecerea la cultul greco-catolic a lui
Uroş Pătean a fost cauzată de alegerea lui Nicolae Mărginean ca preot la
Nădlac, alegere care nu a fost pe placul câtorva gospodari. Aceştia au iniţiat
unele proteste care au ajuns pe masa episcopului, iar în final au trecut la
cultul greco-catolic.
Uroş Pătean a decedat la 8 mai 1924, la vârsta de 49 de ani. Arcadie
Crâsnic, preotul parohiei greco-catolice din Nădlac a făcut „acuză” 23 la
minister nefiind de acord ca un parohian de-al său să fie înmormântat de
către preoţii ortodocşi, care „şi-au depăşit cercul de competenţă” prin
înmormântarea lui Uroş Pătean, considera acesta.

Mormântul lui Uroş Pătean din cimitirul „De Din Sus” din Nădlac
22
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Ibidem, f. 7.

324

Uroş Pătean s-a căsătorit cu Emilia Roşuţ (1879-1962) –
reprezentantă a unei familii de vază din Nădlac. Ea s-a îngrijit ca amintirea
soţului său să rămână veşnic întipărită în memoria nădlăcanilor prin textul
inscripţiei de pe crucea mormântului. De pe inscripţia crucii mormântului
său, care se găseşte în cimitirul „De Din Sus” din Nădlac, se poate
reconstitui viaţa acestui mare nădlăcan. Astfel aflăm că a făcut parte din
conducerea Partidului Naţional Român din Transilvania – filiala Nădlac. A
participat la Alba Iulia la Marea Adunare Naţională de la 1 decembrie 1918
în calitate de delegat al Cercului Nădlac. Datorită meritelor sale în plan
politic a fost ales deputat în primul Parlament al României întregite (în
1919).
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Instituţii culturale arădene în
perioada interbelică 1919 – 1939
Virgiliu Valea
Şcoala Generală nr. 1, Arad
Instaurarea administraţiei româneşti la 17 mai 1919, a generat o emulaţie
fără precedent în rândurile populaţiei oraşului şi judeţului Arad care a avut
reverberaţii în toate domeniile de activitate. Aspiraţiile multiseculare ale
populaţiei româneşti majoritare erau pe cale de a se împlini în noul cadru
statal - naţional. Instituţiile culturale au beneficiat din plin de noile calităţi
politice şi pe fondul promovării unui nou cadru legislativ, şi-au asumat
sarcina fundamentării si consolidării vieţii naţionale a acestui spaţiu
românesc. Palatul Cultural, Teatrul, Bibliotecile, Muzeul de istorie, Arhivele
şi Cinematografele au primit sprijin material de la Bucureşti şi s-au integrat
în strategia naţional-culturală.
1. Palatul Cultural
Activităţile culturale ale comunităţii româneşti din Arad se
desfăşurau până in anul 1918 la Casa Naţională din cartierul Pârneava, care
a fost edificată în anul 1902 la iniţiativa personalităţilor arădene în frunte cu
Vasile Goldiş.
După împlinirea idealului naţional, centrul spiritualităţii româneşti a
devenit monumentala clădire a Palatului Cultural, edificată în anul 1913 şi
dată în funcţiune în anul 1914 1. Destinaţia clădirii edificată din fondurile
primăriei, judeţului, ale societăţilor locale şi ale statului, a fost încă de la
începuturi culturală si de aceea măsura noilor autorităţi a fost cât se poate de
firească. Preluarea Palatului Cultural de la vechile structuri de conducere a
fost demarată relativ târziu, la 10 februarie 1921 şi a luat sfârşit la 8 aprilie
1921. Reprezentantul autorităţilor române a fost noul director dr. Lazăr
Nichi, care a preluat inventarul pe bază de proces verbal de la fostul director
Pavel Olasz, pe lângă clădirea propriu-zisă au fost preluate si muzeele,
colecţiile , biblioteca şi mobilierul 2.
Activitatea Palatului Cultural a fost monitorizată pe parcursul
întregii perioade interbelice de către Comisia de supraveghere a Palatului
Cultural, care reprezenta interesele autorităţilor administrative locale.
Acţiunile întreprinse sub auspiciile Palatului Cultural au avut o mare
diversitate, ele îmbrăţişând aproape în totalitate spectrul culturii româneşti.
Sub îndrumarea competenta a „longevivului” director Lazăr Nichi s-au
organizat conferinţe, spectacole de teatru, expoziţii de artă, acţiuni de sprijin
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pentru cercetările arheologice din epoca romană, etc. În clădirea instituţiei
de prestigiu a Aradului şi-au mai desfăşurat activitatea biblioteca şi
pinacoteca, şi-au avut sediul permanent majoritatea societăţilor culturale
arădene.
Comisia de supraveghere şi direcţiunea au optat pentru menţinerea
unui standard elevat al instituţiei, refuzând să închirieze sala mare pentru
spectacole cinematografice. Argumentul forurilor de conducere a fost acela
că ”Palatul Cultural nu se poate pune în serviciul reprezentaţiilor
cinematografice, vizate în cea mai mare parte de către un public
neselecţionat”; ei au optat în continuare pentru reprezentaţii de ordin
cultural mai înalt, ca: seratele artistice, concertele, conferinţele ştiinţifice
etc 3.
Asociaţiile şi societăţile culturale româneşti arădene care organizau
manifestaţii cultural - artistice, ştiinţifice si literare, s-au bucurat de un statut
preferenţial, ele fiind scutite de plata integrală a taxei pentru folosirea sălii
palatului. Un exemplu în acest sens au fost şezătorile organizate de către
„Salonul literar şi artistic” condus de către poetul simbolist Alexandru T.
Stamatiad. Scutirea totală de plata taxei chiriei sălii nu s-a putut realiza
datorită vremurilor grele prin care trecea ţara în acea perioada. Cu toate
acestea, Alexandru T. Stamatiad insista asupra stabilirii prin lege a unui stat
preferenţial pentru societăţile locale care închiriau sala pentru organizarea
de sărbători româneşti; el aducea ca argument situaţia specifică a Aradului,
ca oraş de graniţă, unde Palatul Cultural „ar trebui sa facă toate sacrificiile
pentru cultura şi arta românească” 4.
Palatul Cultural deţinea şi o sală de expoziţii care s-a aflat în întreaga
epocă interbelică la dispoziţia pictorilor şi profesorilor de desen români şi
maghiari în schimbul unei taxe stabilite de către Comisia de supraveghere,
ce varia între 300 şi 500 de lei pentru două săptămâni de folosinţă. Dintre
pictorii români care au expus la Palatul Cultural s-au remarcat Iulian Toader
şi Cornel Minişan 5.
Direcţiunea Palatului a colaborat cu Muzeul Carpatin din Cluj pentru
explorarea vestigiilor arheologice romane din judeţul Arad. Cu sprijinul
material al Prefecturii şi al Consiliului Judeţean Arad, profesorul Martin
Roşca a deschis şantiere arheologice la Socodor şi Chişineu – Criş, obiectele
de inventar descoperite intrând în patrimoniul institutiei arădene 6. Prin
această iniţiativă, directorul Nichi Lazăr a dat semnalul că Palatul Cultural
era dispus să abordeze şi probleme din afara oraşului Arad, îndeosebi cele
legate de trecutul istoric al poporului român.
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Pe tot parcursul epocii Palatul Cultural a reuşit să menţină un flux
neîntrerupt al acţiunilor culturale, îndeosebi duminica, când publicul gravita
în jurul său, conferinţele şi serbările devenind o necesitate sufletească pentru
acesta.
La Congresul Cultural al Aradului din 30 ianuarie 1938, profesorul
Ascaniu Crişan propunea dinamizarea şi diversificarea activităţii instituţiei
prin extinderea colaborării cu societăţile culturale din zona de vest a ţării,
Oradea şi Timişoara, prin iniţierea de contacte cu societăţile culturale din
Bucureşti şi reluarea colaborării cu „Extensiunea Universitară” din Cluj
întreruptă de câţiva ani din cauze financiare 7. Izbucnirea celui de-al doilea
război mondial a zădărnicit toate aceste iniţiative, dar cu toate acestea, în
deceniile trei – patru, palatul Cultural arădean a fost un adevărat radiator de
cultură românească.
În lumea rurală arădeană rolul palatului Cultural a fost îndeplinit de
către Căminele Culturale ce acţionau în centrele de comună din cele zece
plase ale judeţului. Preocupările pentru edificarea acestor instituţii absolut
indispensabile strategiei culturale a statului român au existat încă din
deceniul trei. Ele înregistrând o stagnare între 1929 – 1933, pe fondul lipsei
mijloacelor materiale. Începând cu anul 1934, în toate plasele judeţului a
reînceput construirea caselor naţionale, numărul acestora crescând de la 22
la 37 până la sfârşitul epocii 8. Semnificativ din acest punct de vedere a fost
anul 1936, când autorităţile locale au alocat suma de 860,000 de lei pentru
construcţii şi achiziţionări de localuri cu destinaţia de case naţionale şi
culturale; cu această sumă şi contribuţia în muncă a sătenilor, s-au construit
şase cămine culturale la aradul Nou, Socodor, Sâmbăteni, Şiria, Comlăuş şi
Sebiş 9. Căminul cultural era locul unde oamenii se adunau şi citeau ziare,
făceau audiţii radio, vizionau filme, jucau popice, domino sau alte jocuri;
acolo s-au plămădit costumele populare şi obiectele de artizanat, dar şi
monografiile localităţilor şi muzeele naturale şi etnografice.
La sfârşitul perioadei interbelice, Eugeniu Dublea, personalitate a
vieţii arădene, definea în mod admirabil rolul caselor naţionale:„ În negura
vieţii culturale de azi căminul cultural este ca o rază. El venea ca o
necesitate a vremii, ca o apă înviorătoare pentru uscăciunea sufletului
omenesc, ca o putere de umanizare a lumii” 10.
2. Teatrul românesc Arad
Mişcarea teatrală arădeană îşi are începuturile în prima jumătate a
secolului al XIX lea când, la 27 februarie 1818, elevii Preparandiei arădene
dădeau prima reprezentaţie pe scena teatrului edificat de către Iacob Hirschl
în toamna anului 1817 11. Până la sfârşitul secolului al XIX-lea nu s-au
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înregistrat progrese evidente în mişcarea teatrală românească arădeană,
iniţiativele tineretului studios din Arad neavînd sprijinul real din partea
comunitaţii şi a autorităţilor statale. Această stare de fapt s-a menţinut şi
după edificarea noului teatru în 1874, şi până în 1900 când teatrul a primit o
funcţie naţională; el trebuia nu numai să delecteze publicul ci şi să-l educe
în spiritul respectului faţă de valorile fundamentale ale culturii române, ale
limbii materne, ca semn al individualităţii etnice a românilor. Vasile Goldiş
susţinea activ în ziarul „ROMÂNUL” teza teatrului naţional, deoarece arta
dramatică avea capacitatea de a pătrunde în sufletele oamenilor şi de a le
influenţa conştiinţa, ea putând realiza astfel unitatea culturala care era
preludiul unităţii politice 12. Animată de aceste idei, mişcarea teatrală
arădeană şi-a desfăşurat activitatea în casele culturale unde trupele de artişti
amatori formate din elevi, studenţi şi meseriaşi susţineau spectacole din
dramaturgia românească, în faţa unui public entuziast, avid de cultură.
Remarcabile au fost reprezentaţiile de la Casa naţională din cartierul arădean
Pârneava, unde s-au perindat trupele teatrale de amatori ale Preparandiei,
Reuniunii învăţătorilor, Asociaţiilor de femei şi ale Societăţii meseriaşilor
„Progresul”. Activismul cultural prin teatru nu s-a rezumat doar la mediul
urban, trupele de artişti amatori susţinând spectacole în Podgoria Aradului,
la Pecica; Ineu; Beliu etc 13.
Din anul 1912 funcţiona în Arad „Societatea pentru crearea unui
fond de teatru român” condusă de către Vasile Goldiş; iniţiativă care
confirma faptul că teatrul era o instituţie integrată organic în configuraţia
culturală a epocii ; iniţiativa s-a stins însă odată cu începerea primului război
mondial.
După Marea Unire, noile autorităţi au sprijinit trupele teatrale venite
în turneu în oraşul de pe Mureş, asigurându-le gratuitatea sălii de spectacole,
a încălzitului şi iluminatului; i se asigura de asemenea cazarea şi masa în
condiţii mai avantajoase. Municipalitatea avea în schimbul acestor facilităţi
doar o singură dorinţă:„trupa românească să fie din punct de vedere artistic
cel puţin la acelaşi nivel cu trupa maghiară din localitate” 14. Atitudinea
autorităţilor arădene era conformă cu ofensiunea naţional – culturală a
Regatului, în care trupele teatrale româneşti aveau o misiune înaltă şi sfântă
în teritoriile alipite. Viaţa culturală arădeană a fost animată de către turneele
organizate de către valoroasele companii dramtice bucureştene de la Teatrul
Naţional; Teatrul I.L. Caragiale; Teatrul de Revistă; etc, care au adus pe
scenă interpreţi celebri ca: Maria Filotti, Constantin Nottara, Constantin
Tănase, George Vraca, Elvira Godeanu. Primul turneu al Naţionalului
bucureştian a avut loc în anul 1920, când a fost pusă în scenă piesa
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„Hamlet” de W. Shakespeare 15. Între 19 şi 20 ianuarie 1922, trupa de artişti
ai Teatrului Naţional din Bucureşti, condusă de către Iancu Brezeanu şi V.
Toneanu, a susţinut două spectacole, ea fiind urmată la 27 şi 28 februarie de
trupa lui Petre I. Sturza. Au mai susţinut spectacole teatrale până la sfârşitul
anului 1922, trupele conduse de către Aristid Demetriad şi Marioara
Voiculescu 16. În anul următor, Direcţia generala a teatrelor a extins
propaganda culturală în mediul rural arădean o echipă condusă de către
directorul adjunct al Teatrului Naţional, prof. Jean Livescu, a programat
şezători artistice şi muzicale gratuite la Pâncota; Şiria, Covăsânţ, Cuvin,
Ghioroc; Miniş; Sâmbăteni şi Pecica. Cea mai reuşită sărbătoare a avut loc
insă la Radna, la 28 august 1923, unde trupa teatrală a avut colaborarea
corului „Doina” din Lipova şi a Corului român din Radna. Cei 1000 de
participanţi au asistat la o sărbătoare reuşită, ei trimiţând o scrisoare
Ministerului Cultural şi Artelor în care mulţumeau „pentru
trimiterea...vrednicilor apostili ai culturii naţionale şi ai iubirii frăteşti” care
„ i-au delectat cu clipe de rară elevaţie sufletească” 17. O sărbătoare reuşită sa desfăşurat şi la Ghioroc, în inima Podgoriei, unde au asistat 800 de
persoane din localitate şi din satele învecinate – Miniş şi Covăsânţ.
Participarea numeroasă a publicului constituia speranţa realizarii în viitor a
sincronismului cultural între Regat şi Ardeal.
Trupele teatrale bucureştene nu aveau întotdeauna succesul de public
scontat, cu toate că din distribuţie făceau parte actori de prima mână ai
Naţionalului. Explicaţia situaţiei deloc îmbucurătoare era aceea că actorii
„erau compromişi de către impresarii veniţi din Regat după câştig şi
speculă”. Erau identificate şi alte cauze legate de: debitul verbal al actorilor,
de slaba calitate a celorlalţi actori din trupă, de mutilarea textelor pieselor şi
de preţul de speculă al biletelor 18. În acest context s-a iniţiat acţiunea
fondării Teatrului de Vest, care trebuia să dea reprezentaţii la Timişoara,
Arad şi Oradea. Primăria Arad a hotărât, la sugestia Ministerului Cultelor să
sprijine teatrul cu 1000,000 de lei şi să solicite de la judeţ o subvenţie de
500,000 de lei în acelaşi scop; ea oferea de asemenea gratuit edificiul,
decorul, lumina şi încălzirea 19. Teatrul de Vest cu sediul la Timişoara,
susţinea periodic reprezentaţii la Arad, dar în opinia publică exista dorinţa
unanimă a fondării teatrului românesc cu stagiune permanentă , aşa cum
aveau ungurii în toate oraşele de pe graniţa de vest. Presa locală românească
semnala lipsa de sprijin material din partea Ministerului Culturii cât şi din
partea autorităţilor locale, situaţie care genera în opinia publică sentimentul
uitării ardelenilor de către regăţeni, care în lipsa instituţiilor culturale proprii
„ erau forţaţi să se adape la izvoarele culturale străine” 20.
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Criza economică n-a determinat sistarea spectacolelor de teatru în
Arad, astfel că în toamna târzie a anului 1929, Teatrul de Vest îşi deschidea
stagiunea cu piesele „Aripi frante” de H de Herz şi „Anuţa” de Lucreţia
Petrescu. Spectacolele au avut loc în zilele de 9 şi 10 noiembrie, la ora
20.30, ele fiind introduse de un prolog susţinut de către criticul George A.
Petre 21.
Mişcarea teatrală a continuat în acelaşi mod până la mijlocul
deceniului următor, când, pe fondul manifestărilor revizioniste, a revenit în
actualitate ideea teatrului românesc cu stagiune permanentă. Din anul 1936
s-a înjghebat în Arad mişcarea teatrală de la graniţa de vest, care a fost
amplificată în anul următor la Timişoara. În acelaşi context se edita la 15
septembrie 1937, revista bilunară „Înnoirea”, care a devenit tribună a
mişcării teatrale româneşti, a teatrului permanent românesc, pe care îl
definea metaforic „ca o catapultă vie a flăcărilor sacre ale neamului la
graniţa de vest” 22.
„Asociaţia ziariştilor şi Publiciştilor Români din Arad” în colaborare
cu ”Federaţia Societăţilor Culturale din Arad”, a concesionat în 1937
Teatrul din Arad şi a organizat două stagiuni teatrale în colaborare cu teatrul
Naţional din Bucureşti. La conducerea mişcării teatrale arădene se afla
comitetul de patronaj din care făceau parte personalităţi ale vieţii cultural ştiinţifice şi publice: episcopul Andrei Magieru, dr. Iustin Marşieu, Elena
Goldiş, Mihai Mărcuş, dr. Corneliu Radu, Ascaniu Crişan, Vladimir Ieşanu
şi Tiberiu Vuia 23.
Repertoriul pentru stagiunea 1937 – 1938 al „Teatrului Arad –
Timişoara” a fost stabilit de către Comitetul de patronaj de comun acord cu
Paul Prodan, directorul Teatrului Naţional Bucureşti. La 1 decembrie se
deschidea stagiunea teatrală de patru luni cu „Serenada din trecut”, comedie
istorică de Mircea Dem. Rădulescu. Ulterior au fost jucate şi alte piese care
au avut o primire bună din partea publicului arădean: „Pădurea
Spânzuraţilor”, „Ioan a vădanei”, „Cavalcada”, „ Suflete Tari” şi „D-ale
Carnavalului”. Promovarea repertoriului românesc alături de grija pentru
calitatea spectacolelor au constituit direcţiile esenţiale ale activităţii
Comitetului tehnic, organul executiv al comitetului de patronaj condus de
medicul Corneliu Radu 24. Alegerea repertoriului era o chestiune de maximă
responsabilitate şi importanţă, ştiut fiind faptul că la Arad numărul
amatorilor de teatru se situa în jurul cifrei de 1.000, situaţie care lămureşte
în bună măsură slaba participare a publicului în cazul rejucării piesei. În
presa culturală locală a fost dezbătută adeseori această problemă, iar una din
soluţiile propuse a fost introducerea în repertoriu a unor piese accesibile
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pentru clasele muncitoare, de preferinţă din dramaturgia naţională, care să
fie însoţite de conferinţe introductive 25.
La 24 octombrie 1938, activitatea de organizare a mişcării teatrale
arădene a consemnat un moment semnificativ, prin înfiinţarea „Asociaţiunii
pentru teatrul românesc al Aradului”, organizaţie cu personalitate juridică,
cu posibilitatea de a concesiona teatrul de la Primărie şi de a beneficia de o
subvenţie de 200.000 de lei, primăria se angaja să suporte plata chiriei sălii
de spectacol, a luminii şi încălzirii cât şi salariile personalului de serviciu şi
tehnic 26. Momentul a avut o însemnătate aparte deoarece după douăzeci de
ani de la unire exista posibilitatea rezolvării în mare măsură a problemelor
băneşti, care au fost un obstacol evident în calea organizării mişcării
teatrale.
Liderul de necontestat al acţiunii pentru Teatrul românesc al
Aradului a fost episcopul Andrei Maghieru, care a fost ales şi preşedintele
Asociaţiei, el fiind secondat de către cei patru vicepreşedinţi: gen. Petre
Dobrescu, prefectul Mihai Dobriceanu; primarul Alexandru Vlad şi dr.
Iustin Marşieu, preşedintele „Federaţiei Societăţilor Culturale din Arad”.
Componenţa organului de conducere ilustra pe deplin implicarea în
mişcarea teatrală a celor mai importante instituţii ale statului: biserica,
armata şi administraţia, care se obligau astfel să dea noi dimensiuni
propagandei statale.
Ziarul „Curentul” avea cuvinte de laudă la adresa iniţiativei arădene
şi îşi exprima în acelaşi timp speranţa că în scurt timp, pe lângă teatrul
permanent se va constitui şi trupa permanentă la Arad. Se saluta de
asemenea în termeni elogişti deschiderea în toamna anului 1938 a celei de-a
treia stagiuni permanente, prilej cu care se dezvelea în holul teatrului bustul
lui I.L.Caragiale 27.
Principalul câştig pentru cultura arădeană şi opinia publică a constat
însă în permanentizarea reprezentaţiilor româneşti la Teatrul comunal din
Arad. Înfiinţarea unei trupe teatrale permanente era însă imposibilă în lipsa
unor subvenţii consistente din partea statului; această perspectivă era însă
greu de presupus după ce în anul 1935 au fost desfiinţate teatrele de stat de
la Craiova, Cernăuţi şi Chişinău.
După trei ani de activitate neîntreruptă, Teatrul permanent al
Aradului se afla în impas şi se căutau soluţii de trecere a instituţiei de sub
egida „Asociaţiei Teatrului Românesc” sub cea a „Astrei” sau a altei
organizaţii. Cu toate greutăţile existente reprezentaţiile teatrale au continuat,
Teatrul „Regina Maria” prezentând în februarie 1938 piesa „ Stăpâna din La
Paz”, care avea în rolurile principale pe soţii Lucia şi Toni Bulandra.
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În ultima stagiune 1938 – 1939, s-a jucat pe scena arădeană în
ianuarie 1939 poema „Trandafirii roşii” de Zaharia Bârsan în interpretarea
trupei Teatrului Naţional din Cluj, Teatrul Naţional din Bucureşti a
prezentat în aceeaşi stagiune „Hamlet” şi „Clovnul” în rolurile principale
figurând doi monştri sacri ai dramaturgiei româneşti: Ion Manolescu şi Ion
Finteşteanu 28. Ultimele spectacole ale stagiunii la Teatrul românesc arădean
s-au derulat la 22 martie 1939 în colaborare cu Teatrul din Cluj care a
prezentat piesa „Omul care a văzut moartea” şi cu Teatrul Naţional din
Bucureşti în care Marioara Voiculescu şi George Calboreanu jucau în
„Femeia Îndărătnică” 29.
Sfârşitul epocii interbelice consemna la Arad existenţa unei
importante mişcări teatrale, axată pe aducerea trupelor teatrale din Bucureşti
şi Cluj, care şi-a modelat repertoriul în funcţie de cerinţele publicului
românesc de la garniţa de vest a ţării. La Arad, înfiinţarea teatrului
permanent a pornit de jos, nu de la autorităţi, şi din acest punct de vedere a
corespuns unor nevoi reale. Conducătorii mişcării au încercat prin „revista
teatrului” – „Innoirea” – să aducă publicului de la spectacolele ieftine şi
cinematograful surogat, spre capodoperele dramaturgiei naţionale şi
universale.
Prin modelul de organizare şi acţiune în demersul teatrului Aradul a
constituit un model pentru Braşov, unde s-a realizat o întreprindere teatrală
similară 30.
3. Bibliotecile Arădene
Viaţa culturală a unui judeţ, oraş sau sat se poate aprecia după
interesul locuitorilor faţă de cuvântul scris, faţă de carte. Din acest punct de
vedere bibliotecile au conferit un prestigiu cultural deosebit Aradului epocii
interbelice, prin fructul variat şi deosebit de carte pe care-l deţineau,
satisfăcând astfel toate gusturile cititorilor.
Biblioteca Palatului Cultural s-a angajat imediat după Unire în
munca de ridicare culturală a românilor arădeni. Prin volumul de carte
stocată cât şi prin numărul de cititori, ea a devenit biblioteca centrala a
judeţului. De organizarea şi dotarea bibliotecii cu cărţi noi s-a ocupat cu
competenţă şi profesionalism direct omul Palatului Cultural, prof. Nichi
Lazăr şi bibliotecarii Iosif Langa şi Nestor Covaci 31. De la 1525 de volume
în 1881(anul înfiinţării), numărul cărţilor a crescut constant, îndeosebi după
1918, prin donaţii şi subvenţii ajungându-se la sfârşitul perioadei interbelice
la 50.000 de volume. Un moment important în organizarea şi dotarea
bibliotecii cu carte românească l-a constituit „Donaţia Xenopol” din anul
1921, meritul orientării donaţiei de 2032 de volume spre Arad i-a revenit lui
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Vasile Goldiş, care l-a convins pe marele istoric aflat pe patul de suferinţă să
facă acest gest nobil 32. Donaţia făcută de către Riria Xenopol, conform
dorinţei soţului, a determinat conducerea Palatului să adopte pentru
bibliotecă numele generosului donator, care se păstrează şi în prezent.
Biblioteca „A.D.Xenopol” făcea în anul 1924 un apel către iubitorii
de carte românească pentru a se înscrie ca membrii contra sumei de 24 de
lei, pentru folosirea sălii de lectură şi pentru împrumutul de carte 33. Lipsa
gratuităţii folosirii bibliotecii Palatului Cultural a influenţat negativ numărul
celor care o frecventau. Cu toate acestea, în anul 1929 se înregistrau zilnic
câte 100 de cititori, iar anual erau consultate 30.000 de cărţi. Cifrele
exprimă interesul faţă de cuvântul scris, în condiţiile în care achiziţia de
cărţi noi a fost extrem de redusă datorită crizei economice 34.
Fondurile pentru achiziţionarea de cărţi noi, îndeosebi de carte
românească, nu au fost mai generoase nici după criza economică. În anul
1935, săptămânalul „Ardealul” făcea un viguros apel către municipalitatea
arădeană, în care solicita sporirea fondurilor destinate înzestrării Bibliotecii
Palatului Cultural, deoarece fondurile existente erau suficiente doar pentru
achiziţionarea de ziare şi reviste. Ca argument al apelului era amintită
situaţia statistică conform căreia numărul abonaţilor cititori de carte
românească a crescut foarte mult, de la 5 în 1914, la 6.866 în anul 1934 35.
Având în vedere creşterea continuă a numărului abonaţilor spre sfârşitul
epocii interbelice, se poate afirma ca Biblioteca Palatului Cultural a
constituit una din instituţiile de cultură de referinţă ale ţinutului arădean, ea
fiind unica biblioteca publică din acele vremuri. Preocupările sale pentru
circulaţia cărţii româneşti au dat rezultatele scontate datorită dezvoltării
secţiei de împrumut şi a sălii de lectură, cât şi datorită înfiinţării „Bibliotecii
pentru meseriaşi”.
În afara Bibliotecii Palatului Cultural, mai funcţionau la Arad
Biblioteca Liceului „Moise Nicoară”, ce cuprindea 35.000 de volume şi
Biblioteca Institutului Pedagogico – teologic, cu 15.000 de volume, alături
de cele două, mai exista Biblioteca „Astrei”. Despărţământul Cultural
Judeţean Arad, cât şi biblioteci şcolare şi particulare, dintre care cea mai
renumită a fost cea a prelatului şi istoricului arădeam dr. Gh. Ciuhandu, care
număra câteva mii de volume cu un mare număr de incunabule şi cărţi
vechi 36.
Mediul rural arădean a beneficiat în perioada interbelică de 245 de
Biblioteci şcolare şi de 52 de Biblioteci populare, care aveau în dotare
80.000 de cărţi cu conţinuturi variate, ele satisfăcând în bună parte
pretenţiile cititorului sătean.
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4. Muzeul de istorie
Primul muzeu de istorie al Aradului a fost organizat încă dinainte de
anul 1918, la Palatul Cultural, el cuprinzând o pinotecă cu 372 de tablouri, o
secţie arheologică şi una cu relicve din timpul revoluţiei de la 1848/1849. El
s-a menţinu în această structură până în anul 1938, când la 12 ianuarie a fost
desfiinţat „muzeul unguresc” de la 1848 printr-o hotărâre a Comisiei
interimare a municipiului Arad, care l-a considerat drept un afront la adresa
românilor. Se avea în vedere că în locul acestuia să fie amenajat un Muzeu
al Unirii, cu obiectele ce au fost trimise spre păstrare la Budapesta şi care
aparţineau oraşului Arad. În schimbul obiectelor ce urmau să fie aduse,
autorităţile române arădene ofereau relicvele de la 1848 şi cele două statui
dezafectate ale „Ungariei milenare” şi a lui Lajos Kossuth 37. Pinoteca urma
să fie şi ea reorganizată pentru amenajarea unei expoziţii permanente de
pictură românească cu ajutorul Ministerului Culturii, ea primind astfel un
specific naţional în raport cu epoca anterioară când expoziţia era dominată
de şcolile de pictură străine 38.
Între anii 1923 – 1930, secţia arheologică şi-a sporit patrimoniul cu
10.000 de piese de la Şanţul Mare, Iosăşel, Moneasa şi Socodor. Numărul
mare de piese descoperite făcea dificilă expunerea şi depozitarea lor, şi de
aceea săpăturile arheologice au fost sistate timp de opt ani în tot judeţul. La
Congresul Cultural al Aradului, directorul Palatului Cultural, dr. Nichi
Lazăr, propunea reluarea săpăturilor arheologice sub patronajul Federaţiei
Societăţilor Culturale din Arad şi extinderea acestora „pe locurile turceşti cu
amintiri medievale de la Pâncota, Ineu, Dezna, Şoimoş şi Şiria 39. Cu acelaşi
prilej profesorul Ascaniu Crişan propunea ca până la organizarea Muzeului
Unirii să se deschidă, ca preludiu, un muzeu „Avram Iancu”.
Proiectele de reorganizare a patrimoniului muzeistic arădean erau
circumscrise ideii de cultivare a trecutului istoric, ca mijloc de întărire a
românismului la graniţa de vest. Din păcate toate aceste planuri îndrăzneţe
iniţiate de către societăţile culturale locale au fost zădărnicite de izbucnirea
celui de-al doilea război mondial. Preţuirea urmelor materiale rămase de la
înaintaşi o regăsim în cele 34 de muzee şcolare din judeţul Arad organizate
de către generaţii de dascăli entuziaşti care au rămas anonimi 40.
5. Arhivele
Un loc aparte între valorile culturale ale Aradului l-au ocupat vechile
sale arhive, izvoare de mare însemnătate pentru cunoaşterea obiectivă a
trecutului acestei regiuni de la marginea de vest a României. În oraşul de pe
cursul inferior al Mureşului se afla Arhiva eparhială cu o vechie de 170 de
ani, Arhiva judeţeană din anul 1737, Arhiva seminarială, Arhiva tribunalului
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şi Arhiva oraşului Arad aflată la subsolul primăriei. În general ele aveau o
bună organizare, excepţie făcând cea a tribunalului, din care o parte a fost
dată la topit, pierzându-se astfel importante documente pentru istoria locală;
arhiva primăriei Arad, cu un mare volum de documente, aştepta să fie
ordonată şi pusă la dispoziţia cititorilor. Pe teritoriul judeţului existau:
Arhiva tribunalului Ineu, Arhivele comunelor politice şi vechile Arhive
parohiale, iar la Şcoala Viticolă din Miniş erau păstrate Arhivele
administraţiei erariale care ajungeau până-n secolul al XVIII-lea. În afara
judeţului şi a ţării se aflau numeroase documente care vorbeau despre
trecutul ţinutului arădean, la arhivele din Ungaria de la Bichiş şi Cenad, în
Serbia la Karlovitz 41.
Necesitatea scrierii istoriei româneşti a locuitorilor a generat o
importantă dezbatere în legătură cu organizarea şi accesul la documentul
istoric. La Congresul Federaţiei Societăţilor Culturale din Arad, în anul
1938, George Ciuhandu propunea aducerea acasă a arhivelor româneşti în
baza tratatelor de pace, prin intervenţia urgentă a guvernului român în
acelaşi an, când expira termenul scadent. Cu acelasi prilej, prelatul propunea
înfiinţarea la Arad a unei Secţii a Arhivelor Statului, dată fiind bogăţia
materialului arhivistic din oraş şi judeţ 42. Ca atâtea alte propuneri
importante făcute la acest congres, acest obiectiv a fost amânat până după
război, abia în anul 1951 luând fiinţă Filiala Arhivelor Statului Arad.
6. Cinematografele
Viaţa culturală arădeana de după 1918 a fost influenţată tot mai mult
de către cinematografie, care a început să atragă şi să fascineze un auditoriu
din ce în ce mai larg. Oraşul Arad avea o oarecare tradiţie în cea de-a şaptea
artă primul film rulând încă din ianuarie 1895, iar din anul 1897 s-a
constituit cinematograful stabil „Urania” în sala vechiului teatru. Din 1910
s-a deschis al doilea cinematograf, „Apollo”, iar din 1913 a început
construcţia cinematografului „Studio”43. La 16 aprilie 1913, ziarul
„Românul” semnala ca eveniment cultural deosebit la Arad, prezentarea
filmului „Războiul de independenţă”, primul film de producţie românească
jucat în Transilvania.
După primul război mondial, cinematografele arădene au funcţionat
în conformitate cu Regulamentul existent în România din 1919, el având la
bază „Legea pentru organizarea şi administrarea teatrelor”. La fel ca şi
celelalte instituţii culturale şi cinematograful arădean a dobândit o
importantă funcţie naţional – culturală. Cinematografele „Apollo” şi
„Urania” solicitau în anul 1921 Ministerului Cultelor şi Artelor scutirea de
taxa de 12%, ele această facilitate motivând „că funcţionau la frontiera cu
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Ungaria, într-un oraş în care majoritatea populaţiei erau ungurii”, iar
reluarea filmelor de propagandă românească le-a redus considerabil numărul
spectatorilor şi implicit veniturile. Cererea de scutire era făcută pe zece ani,
până când „ românii vor locuii în majoritate în Arad şi când ungurii se vor
schimba” 44. Între 1 ianuarie 1920 şi 30 iunie 1921, la cele două
cinematografe arădene au rulat 122 de filme, în majoritate covârşitoare
producţii străine, îndeosebi americane. Pe acelaşi interval de timp au fost
prezentate la „Apollo” trei filme de propagandă: „Lucrătorii marei”,
„Agraune” şi „Acuz”. Programul cinematografelor era zilnic, singura pauză
fiind aceea din joia, vinerea şi sâmbăta Paştelor 45.
Ca evenimente deosebite în cinematograful arădean din primul
deceniu de după 1918 trebuie menţionată rularea pe ecran la 27 martie 1928
a primului film românesc turnat la Arad, „Ionel şi Mărioara„ cât şi
prezentarea la 8 martie 1930 a primului film sonor, filmul american „Sony
Boy” 46. Din punctul de vedere al dotării materiale merită a fi remarcată
iniţiativa municipalităţii arădene de a edifica trei cinematografe noi, din care
două au fost inaugurate în anul 1929. După finalizarea celor trei
cinematografe, Aradul dispunea de opt instituţii de acest fel, dintre are cinci
de iarnă şi trei de vară, număr absolut insuficient pentru satisfacerea
nevoilor de cultură ale populaţiei în continuă creştere. Începând cu anul
1920 ele au fost scoase de sub concesiunea „Astrei” şi trecute la primăria
Municipiului Arad 47.
Cinematograful a câştigat treptat teren şi în mediul rural, unde
statisticile administraţiei judeţene evidenţiau funcţionarea a 17
cinematografe la Cermei, Chişineu – Cris ,Ineu; Micălaca; Nădlac(2),
Pâncota, Pecica, Radna, Rovine(2), Săvârşin, Sântana, Sânicolaul Mic (2),
Şiria şi Sebiş. Din cei 17 patroni doar trei erau români, restul fiind unguri,
germani şi evrei; în privinţa capacităţii sălilor de spectacol, pe primul loc se
situau cinematografele din Sânicolaul Mic cu 340 de locuri şi cele din
Pâncota şi Chişineu – Criş cu câte 250 de locuri . Programul
cinematografelor rurale era adaptat muncii din agricultură, reprezentaţiile
având loc duminica şi în zilele de sărbători, excepţie făceau cele din Radna
şi din Ineu care aveau program săptămânal cu trei reprezentaţii şi cele de la
Săvârşin, Rovine, Micălaca şi Chişineu – Criş cu două reprezentaţii 48. După
cinci ani, numărul cinematografelor săteşti s-a redus la 13, odată cu
desfiinţarea celor de la Cermei, Micălaca, Nădlac (1), Pecica, Rovine(1) şi
Sebiş şi înfiinţarea a doua unităţi noi la Semlac şi Ghioroc. Cele 13 unităţi
de cultură erau sub concesiunea „Astrei”, ele funcţionând în şase din cele 10
plase ale judeţului. Cele mai văduvite din acest punct de vedere au fost
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plasele de munte de la Sebiş, Hălmagiu şi Târnova, cărora li se mai alătura
şi plasa Sfânta Ana 49.
Presa românească de la începutul celei de-a doua decade a epocii
reclama activitatea Secţiei cinematografice a Primăriei Aradului, care
favoriza maghiarizarea administraţiei cinematografelor şi presa maghiară
care primea bani grei pentru reclama filmelor. Se nota de asemenea că
reprezentaţiile speciale şi biletele gratuite erau pentru minoritari cât şi faptul
nu lipsit de relevanţă că în cele cinci cinematografe doar doi funcţionari erau
români. Pentru remedierea parţială a acestei disfuncţionalităţi se făcea
propunerea ca fiecare gazetă să dispună de un loc gratuit, iar fiecare
publicaţie să facă în schimb reclamă gratuită filmelor aflate pe ecrane 50. Din
cele relatate era evident că şi în domeniul artei cinematografice problema
romanizării era departe de a fi rezolvată, cu toate că se scurseseră
unsprezece ani de la Unire.
Spre sfârşitul deceniului patru cinematograful se impunea în
preferinţele consumatorilor de artă, înaintea teatrului sau a muzicii culte, cu
toate că funcţia sa educativ – naţională era cu mult diminuată datorită slabei
prezenţe a producţiilor autohtone.
În cele două decenii de administraţie românească la Arad instituţiile
culturale s-au pus în slujba promovării specificului naţional în cultură, ele sau afirmat ca factori de mare însemnătate în ofensiva naţional – culturală a
statului român.
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Colonizarea ţăranilor în plasa Ineu - consecinţă a aplicării
Reformei Agrare din 1921
Marius-Răzvan Meszar
Agricultura românească s-a găsit într-o situaţie critică după primul
război mondial. Cu toate acestea ea reprezenta principala ramură economică
a ţării, fiind marcată puternic de Reforma Agrară din 1921. În studiul de faţă
ne propunem să prezentăm un studiu de caz privitor la colonizarea ţăranilor
în plasa Ineu, ca o consecinţă directă a aplicării reformei în discuţie.
Stricto sensu, a coloniza înseamnă a popula o ţară, un teritoriu cu
colonişti aduşi din alte regiuni 1. Lato sensu, colonizarea ţăranilor în zonele
de câmpie ale judeţului reprezintă unul dintre cele mai interesante procese
istorice care s-au petrecut în perioada interbelică, prin toate componentele
pe care le implică: politic, social, economic, cultural, etc. În cadrul
procesului de colonizare la nivel naţional, se înscrie şi colonizarea din
judeţul Arad. De fapt, ceea ce a conferit reformei agrare din judeţul Arad, ca
şi în alte judeţe din Câmpia Tisei, Bărăgan, Dobrogea, etc, o dimensiune
specială, a fost tocmai această problemă a colonizărilor 2 . În cadrul
colonizării din judeţul Arad, un loc important îl ocupă colonizarea ţăranilor
în plasa Ineu, pe care o vom prezenta în paginile care urmează.
În ceea ce priveşte operaţiunea concretă de împroprietărire cu
pământ, în toată tara a apărut un val de nemulţumiri în rândul ţăranilor,
cauzate mai ales de proasta calitate a pământului primit, dar şi de locul unde
se afla acesta faţă de vatra satului. O parte din terenurile destinate
împroprietăririi erau acordate în zone greu accesibile, pentru a fi cultivate.
Apoi, unele terenuri erau nefertile sau slabe din punct de vedere calitativ.
Nu în ultimul rând, unele terenuri primite de ţărani se aflau la distanţe mari
de locul lor de domiciliu, neasigurându-se infrastructura de acces spre aceste
loturi. În aceste condiţii, terenurile date spre împroprietărire nu puteau fi
valorificate economic. Din aceste cauze, în multe localităţi ţăranii au
renunţat prin declaraţii scrise la dreptul asupra pământului 3.
Mulţi ţărani au fost împroprietăriţi în zonele deluroase şi de podiş,
unde pământul cultivabil lipsea aproape în întregime. Deşi populaţia din
1
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aceste zone era legată de pământ prin forma proprietăţii individuale, ea nu
se ocupa exclusiv cu agricultura. Densitatea mare a locuitorilor din aceste
zone pe unitatea de teren cultivabil impunea căutarea de venituri din alte
surse 4.
În plasa Hălmagiu, dar şi în alte zone ale Apusenilor, regiune care ne
interesează în mod special, în pofida terenului muntos şi deluros, agricultura
cu anexele ei, mai ales creşterea vitelor, era ramura principală de ocupaţie
pentru locuitori. Munca cea mai răspândită o forma cositul şi păstratul
fânului. Pe anumite porţiuni de teren se cultiva porumb, cartofi şi plante
textile (cânepă şi in). Constatările la faţa locului arătau că lucrările agricole
pe aceste terenuri se realizau în condiţii foarte grele şi cu un randament
scăzut. În foarte multe cazuri, datorită intemperiilor atmosferice (îngheţ mai
târziu sau timpuriu în lunile aprilie-mai sau septembrie, grindină, ninsori
timpurii care împiedicau coacerea produselor şi culegerea acestora, etc.),
populaţia nu obţinea nici măcar sămânţa din semănăturile de grâu şi secară 5.
În România, densitatea populaţiei rurale pe unitatea de suprafaţă
arabilă înregistra diferenţe simţitoare de la o provincie la alta şi chiar în
cadrul aceleiaşi provincii 6. Din aceste cauze, lotul tip de împroprietărire s-a
aflat sub plafonul maxim stabilit prin legea de reformă agrară şi, astfel, nu sa putut asigura pământ tuturor celor îndreptăţiţi. Pe de altă parte, în regiunile
cu o densitate demografică mai redusă, exproprierea a asigurat statului
întinse rezerve de teren, deoarece exista un fond funciar superior ca
întindere necesităţilor de împroprietărire 7.
Cercetând realităţile agrare la nivelul întregii ţări, legiuitorii reformei
agrare din 1921 au ajuns la aşa-numita soluţie a transmutărilor 8 , adică
împroprietărirea unor ţărani îndreptăţiţi din zonele de deal şi mai ales de
munte, în zonele de câmpie, unde populaţia era mai rară şi pământul de
calitate superioară celui din zonele montane şi piemontane 9.
Colonizarea ţăranilor într-o altă regiune se va dovedi o acţiune foarte
complexă, care va pune la grea încercare autorităţile române îndrituite cu
transpunerea în practică a reformei agrare. Ţăranilor îndreptăţiţi la pământ
trebuia să li se creeze un cadru favorabil colonizării, ce implica un ansamblu
4
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de acte normative şi măsuri cu caracter economic, astfel încât cei extraşi din
mijlocul lumii patriarhale a satului de munte să-şi poată ridica mai repede
gospodării în noile regiuni, să se adapteze locurilor şi mentalului locuitorilor
băştinaşi din zonă, mai evoluaţi în planul relaţiilor de producţie.
Pe de altă parte, în urma împroprietăririi ţăranilor cu pământ s-a
creat un adevărat mozaic de mici parcele care, în acelaşi timp, au devenit
unităţi distincte de exploatare agricolă 10 . Era necesar să se creeze o
infrastructură rutieră modernă pentru accesul ţăranilor la loturile de pământ
primite.
Legea pentru reforma agrară din Transilvania, Banat, Crişana şi
Maramureş din 30 iulie 1921 şi Legea privind colonizarea ţăranilor din 17
iulie 1930, precizau în mod concret modalităţile de efectuare a colonizării 11
şi măsurile luate de stat pentru sprijinirea acestei operaţii complexe. Astfel,
în capitolul al XIV-lea, referitor la colonizare, articolul 113 sublinia faptul
că acţiunea de colonizare este încredinţată Casei Centrale a Împroprietăririi,
care avea o secţie specială pentru colonizări 12.
Casa Centrală avea următoarele atribuţii în procesul colonizării
ţăranilor: articolul 114 stabileşte localităţile de colonizare şi numărul
locuitorilor colonizaţi; articolul 115 cuprinde instrucţiuni referitoare la
amenajarea de depozite de materiale, unelte, şi seminţe; se prevedea faptul
că statul acordă credite coloniştilor, pentru întocmirea planurilor de
construcţii; articolul 116 menţiona faptul că statul avansează, prin Casa
Centrală, sume de bani pentru ridicarea gospodăriilor 13 . Între ţăranii
colonizaţi şi Oficiul Naţional al Colonizării, creat prin legea din 17 iulie
1930, trebuia încheiat un contract de vânzare-cumpărare. În contract se
specificau părţile semnatare. Pe de o parte, statul român, reprezentat de un
avocat, iar pe de altă parte, ţăranul căruia i se vindea un lot de pământ şi loc
de casă. Se fixau apoi preţul, modul de plată în 60 de rate semestriale, egale.
Se sublinia şi faptul că ţăranul va primi de la stat ajutoare în bani, inventar
agricol, seminţe, materiale de construcţii, etc. Pentru a evita înstrăinarea
pământului primit, în contract a fost inclusă indivizibilitatea şi
inalienabilitatea loturilor 14 . Ţăranii colonizaţi nu trebuiau să fie la data
10
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încheierii contractului debitori la bănci, să nu depăşească vârsta de 45 ani şi
să dispună de un minim de bani pentru a-şi construi o casă şi un grajd 15.
În primii ani de aplicare a reformei agrare, colonizarea s-a desfăşurat
mai ales la libera iniţiativă a ţăranilor, fiind lipsită, într-o primă fază, de
coordonare din partea statului. De asemenea, ajutorul material oferit de stat
a fost redus în raport cu amploarea strămutărilor. Consolidarea aşezării
ţăranilor în noile sate s-a făcut anevoios, menţinându-se mai degrabă o stare
de provizorat în stăpânirea loturilor primite 16.
La 4 septembrie 1929, acţiunea de sprijinire a ţăranilor colonizaţi a
fost încredinţată Comisariatului Guvernului pentru Colonizări, care prelua
astfel sarcinile Casei Centrale a Împroprietăririi 17 . Din 1930, acest
Comisariat a dispus sistarea împroprietăririi ţăranilor ce se aşezau din
proprie iniţiativă în noile sate şi inventarierea riguroasă a pământurilor
destinate colonizării. Prin legea din 17 iulie 1930 referitoare la colonizări, sa creat Oficiul Naţional al Colonizării, instituţie care primea dreptul de a
coordona colonizarea la nivelul întregii ţări 18.
În plasa Ineu au fost înfiinţate patru centre de colonizare, în funcţie
de fondul de pământ disponibil împroprietăririi ţăranilor prin colonizare.
Cele patru colonii au fost: colonia Traian, înfiinţată lângă comuna Ineu,
colonia Gurba, colonia Avram Iancu lângă comuna Cermei şi colonia
Moţiori lângă Berechiu. Foarte interesant este faptul că aceste colonii nu au
dispărut de-a lungul timpului, din contră, ele s-au dezvoltat de la un an la
altul, fiind înglobate în localităţile cele mai apropiate. De asemenea, au fost
colonizaţi trei ţărani în localitatea Mocrea, însă în acest caz nu putem vorbi
despre un centru de colonizare autentic, de anvergură.
Din punctul de vedere al aşezării geografice, coloniile au fost
clasificate în trei categorii sau grupe:
Grupa I: cuprinde colonii aşezate în apropierea oraşelor principale şi
a unor localităţi staţiuni balneo-climaterice. Preţul de vânzare al terenului
era fixat la 16 lei pe metru pătrat pentru colonişti.
Grupa II: cuprinde colonii aşezate în comunele urbane nereşedinţe
de judeţ sau în comunele rurale mari, situate pe principalele căi de
comunicaţie. O astfel de colonie era cea de lângă comuna Ineu, colonia
Traian. Preţul de achiziţionare a terenului a fost în medie la 12 lei pe metru
pătrat.
15
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Grupa III: cuprinde celelalte colonii, defavorizate din puncte de vedere al
infrastructurii rutiere, izolate. În plasa Ineu astfel de colonii erau: Moţiori,
Avram Iancu şi Gurba 19. Preţul de vânzare a terenului pentru coloniştii care
se stabileau în aceste zone era sub 10 lei pe metru pătrat.
Înfiinţarea şi evoluţia coloniei Traian 20
În anul 1925 au fost colonizate în Traian 195 de familii din satele şi
comunele judeţului Arad: Dud, Agrişul-Mare, Arăneag, Drauţ, Pecica,
Bodeşti şi Brusturi 21. Aceste familii au primit fiecare, pentru început, numai
8 iugăre teren arabil şi 2 iugăre păşune. Abia în 1927 vor primi şi loturile
pentru construirea gospodăriilor, în suprafaţă de 400 stânjeni fiecare.
Loturile pentru gospodării au fost acordate pe locul unde înainte fusese
pusta baronului Solymosy Lajos 22.
Încă din 1924, aceşti colonişti se aflau în atenţia Consilieratului
Agricol Arad, care urma să-i încredinţeze Casei Centrale a Împroprietăririi.
Această instituţie a luat decizia de a-i împroprietări pe coloniştii din satele
menţionate mai sus, în hinterlandul comunei Ineu. Decizia era motivată de
faptul că fondul funciar obţinut prin exproprierea moşiilor era mai mare
decât suprafaţa iniţială destinată împroprietării ţăranilor din zonă, localnici.
Constantin Indreica, nepotul primilor colonişti din Traian-Ineu 23, relatează
faptul că: „aceşti ţărani au primit loturi de pământ încă din 1924, dar abia
în 1928 au început să-şi părăsească locurile natale şi să se stabilească
definitiv în colonia Traian. Între anii 1924 şi 1928, ţăranii veneau de-a
lungul anului şi munceau pământul primit, iar toamna încărcau căruţele cu
cereale şi legume şi le duceau la casele lor. În Ineu exista un depozit de
materiale de construcţii, deţinut de un evreu, de unde coloniştii şi-au
procurat materialele necesare ridicării gospodăriilor. Mulţi colonişti şi-au
mutat efectiv casele din locurile natale în colonia Traian. Toate casele erau
construite din lemn şi aveau 3-4 încăperi: o cameră la stradă, o tindă, o
cameră spre grădină, un târnaţ şi cămară. Grajdul era nelipsit. Pentru
colonişti, desprinderea de locurile de origine reprezenta, din punct de vedere
psihologic, un moment foarte greu”. Au existat şi familii care nu s-au
adaptat, renunţând la loturile primite. Dar majoritatea coloniştilor au reuşit
19
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să treacă peste acest moment greu şi să se integreze unei noi vieţi, într-o
zonă geografică cu parametrii climatici deosebiţi satelor de baştină
(temperaturi mari mai ales vara, apă potabilă de mai slabă calitate, pericol
de inundaţii, etc), care şi-a pus uneori amprenta asupra sănătăţii oamenilor,
mai ales a copiilor. La doi ani de zile de la aşezarea coloniştilor, peste 100
de familii aveau casele şi grajdurile ridicate. Când inginerul topograf a venit
în Traian pentru a face măsurători de teren, s-a mirat de priveliştea din sat şi
i-a zis primarului Iosif Indreica: „Doamne, de unde au venit aceşti oameni
de şi-au ridicat casele aşa repede?” În 1928, pe când coloniştii îşi începeau
construcţia caselor, a avut loc o vizită a baronului Solymosy Tibor în
colonia Traian. Acesta, pe un ton imperativ, a zis ţăranilor: „Să vă faceţi
casele pe roţi că eu vă mut de aici!”, la care ţăranii i-au răspuns: „nu vom
pleca niciodată de pe pământul care ni s-a dat”. Între aroganţa baronului, ce
trăia mental în alte vremuri şi hotărârea ţăranilor de a-şi apăra proprietatea
primită, ce reprezenta prezentul şi viitorul, au învins ultimii, cei mulţi şi
muncitori.
Pentru pământul primit, ţăranii au plătit în 15 ani, o sumă totală ce sa apropiat de 10000 lei. Indreica Gherasim 24, bunicul informatorului meu,
şi-a terminat de plătit ratele în 1939, în valoare totală de 9700 lei .
În primii ani de la înfiinţare, colonia Traian, deşi era foarte apropiată
de comuna Ineu, s-a dezvoltat aparte de aceasta. Ea s-a extins an de an,
pentru că ţăranii care au fost împroprietăriţi, au venit pe rând în colonie,
începând din 1927, când au primit loturile pentru casă.
În anul 1929, s-a înfiinţat Parohia Traian, iar în 5 mai acelaşi an, a
avut loc prima şedinţă a Consiliului Parohial. Parohia a fost recunoscută de
Ministerul Cultelor prin ordinul 31004/1929 25 . Primul preot al Parohiei
Traian, hirotonisit la 11 iunie 1929, a fost Teofan Herbei. Până la
construirea actualei biserici, slujbele religioase s-au oficiat într-o capelă
sfinţită în casa lui Nicolae Taşcă, colonist venit din Pecica. La 3 decembrie
1933, a fost sfinţită Biserica Ortodoxă „ Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”,
planurile de construcţie şi construcţia propriu-zisă fiind executate de

24
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inginerul Elsinger Wilmos din Ineu 26. În 1934, a început construcţia actualei
şcoli cu clasele I-IV, primul învăţător fiind Ion Mara 27.
Aşa cum constata fostul preot din Traian, Pavel Tripa, „ la aceşti
colonişti s-a dezvoltat un puternic spirit comercial, prin faptul că mereu erau
siliţi să fie pe drumuri, de la satul de origine la Ineu şi de la Ineu înapoi.
Asta i-a făcut să vină şi să meargă întotdeauna cu căruţa încărcată, fapt care
le-a adus venit şi poftă de deplasare dintr-o parte în alta cu lemne, var,
cereale, furaje, băutură, etc” 28.
Muntenii din Brusturi şi Bodeşti erau recunoscuţi în judeţ ca mari
meşteri în lemn, din care confecţionau unelte, căruţe, butoaie, etc. Ei erau
apreciaţi şi ca experţi în producerea băuturilor alcoolice. Coloniştii din
Agriş erau ştiuţi ca mari producători şi comercianţi de var. La poalele
dealurilor de lângă Agriş, oamenii întreţineau multe varniţe. De fapt,
Agrişul, timp de secole a fost unul dintre cele mai importante centre ale
producţiei de var din judeţul Arad. Încă din 1870 au fost atestate aici 52 de
cuptoare de var 29 . Coloniştii din Pecica erau mari comercianţi de fructe,
cereale, legume, etc. Coloniştii din Traian şi-au vândut produsele în cadrul
târgului de animale, produse agricole şi meşteşugăreşti, care se ţinea la Ineu.
Această caracteristică a coloniştilor din Traian (dar şi din alte colonii), îi va
ajuta să depăşească cumplita criză economică, salvându-i de la faliment.
La 28 august 1936, colonia Traian a devenit comună cu Consiliu
comunal şi primar proprii, cu 198 case şi 418 locuitori. Populaţia comunei a
crescut an de an, având în posesie 378 iugăre de islaz şi 57 iugăre de
pădure 30. Colonia a primit numele „Traian”, deoarece strada Mărăşeşti, care
astăzi străbate de-a lungul cartierul Traian, coincide cu faimosul „drum
roman al lui Traian”. Şanţul acestui drum trecea prin locul unde se află
turnul bisericii parohiale 31.
Astăzi, colonia Traian este un cartier al oraşului Ineu, loc unde se
mai pot vedea case, unelte, grajduri şi chiar persoane contemporane
vremurilor de la începutul colonizării.
Colonia Moţiori-Berechiu
La circa 4 km depărtare de hotarul satului Berechiu, a fost întemeiată
colonia Moţiori. Numele coloniei este sugestiv pentru o parte a coloniştilor
ce proveneau din zona munţilor Apuseni, din localitatea Arieşeni. Colonia
26

Ibidem, p. 63.
Ibidem, p. 152.
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Pr. Pavel Tripa, op cit., p. 109.
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Eugen Gluck, Simion Palcu, Meleaguri arădene , Arad, 1972, p. 105.
30
Prof. I.O. Nicodin, F. Crainic, Monografia centrului şcolar Ineu, Ineu, 2004, p. 32-33.
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Ioan Leucuţa, Doina Chiş, op cit., p. 112.
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Moţiori ocupă locul al doilea între coloniile plasei Ineu, în ceea ce priveşte
numărul ţăranilor colonizaţi. Aici au venit în total 115 colonişti, fiind
împroprietăriţi după cum urmează: 102 colonişti au primit câte 9 hectare
teren arabil, iar 13 colonişti au primit câte 5 hectare 32.
Foarte interesante sunt mărturiile ce aparţin tradiţiei orale, transmisă
din generaţie în generaţie, prin viu grai 33 . Astfel, Stan Nicolae, fiu de
colonişti din Moţiori, relatează: „în colonia Moţiori au venit numeroase
familii din comuna Arieşeni, precum: Gligor, Lazea, Belei, Bâlc, Dobra,
Matei, Todea, Lisca, etc. Primul colonist din Moţiori a fost Belei Alexandru.
Din iniţiativa lui a fost înfiinţat satul. Familia lui a fost săracă, numeroasă şi
nu mai putea supravieţui în munţi. De aceea a ales să vină la câmpie. Nutrea
speranţa unui trai mai bun” 34 . În ceea ce priveşte modul de adaptare al
coloniştilor la noul cadru geografic, acelaşi fiu de colonişti spune: „greu de
tot ne-am obişnuit în aceste locuri. Aveam doar câteva lucruri aduse de
acasă. Am venit la câmpul liber, fără casă, fără un acoperiş deasupra
capului. Ba au şi fost certuri între colonişti legate de pământ, toţi dorind
pământ cât mai aproape de sat” 35.
În mod normal noua localitate trebuia înfiinţată lângă o arteră
rutieră, un drum, lipită de comuna Berechiu, dar din cauza faptului că nu
aveau fântână (construirea unei fântâni era foarte costisitoare şi greu de
realizat), coloniştii au fost nevoiţi să-şi aşeze casele la o distanţă mai mare
faţă de drum unde exista o fântână rămasă de la groful Sulcoschi, sursă de
apă potabilă care le-a fost de mare folos oamenilor 36. Viaţa moţilor veniţi a
fost foarte grea la început. Ei erau lipsiţi de utilaje agricole şi animale de
muncă. Din această cauză ei au fost nevoiţi să dea o parte din pământul
primit în arendă locuitorilor din satele vecine. Cu timpul, ţăranii au depăşit
dificultăţile materiale şi au început o viaţă statornică, contribuind prin
muncă la ridicarea bisericii, a şcolii şi a căminului cultural din localitate.
Colonia Avram Iancu-Cermei
Lângă comuna Cermei a fost înfiinţat un important centru de
colonizare, având, de asemenea, un nume simbolic: Avram Iancu. Aici au
fost colonizaţi 42 de ţărani, fiecare primind 9 ha 37. Coloniştii au primit în
total 780 iugăre şi 1599 stânjeni, din care 653 iugăre şi 140 stânjeni loturi de
32

A.N.-S.J.Ar.-fond S.A.A., dos. 6/1940, f. 197.
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Informator, Stan Nicolae, fiu de colonişti, născut în anul 1936, Moţiori, data interviului:
18 noiembrie 2009
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Ibidem.
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Iosif Vîrciu, Trecutul satului şi a bisericii din Moţiori, mss, 13 noiembrie 1983.
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A.N.-S.J.Ar, fond SAJA, dos 6/1940, f. 197.
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cultură, 21 iugăre şi 1336 stânjeni, loturi pentru construirea gospodăriilor,
respectiv 103 iugăre şi 123 stânjeni, păşune 38 . Domnul Negrea Vasiliu,
nepot de colonişti ne declară următoarele: „din cauza sărăciei de la munte
oamenii au preferat să vină la câmpie. Începând din anul 1925 oamenii s-au
stabilit definitiv în colonia Avram Iancu 39. Era o zonă foarte împădurită,
motiv pentru care ne-am ocupat în continuare de prelucrarea lemnului, mai
ales de confecţionarea uneltelor, a ciuberelor (a butoaielor-n.n.), a căruţelor.
Oamenii au venit aici din Gârda, Arieşeni, Vadu Moţilor, judeţul Alba. Iată
câteva exemple de familii de colonişti: Suciu Gheorghe, Lazea Petru, Belei
Nicolae, Negrea Ana-văduvă cu 5 copii, Jurj Constantin, Cândea Nicolae,
Borteş Macavei, Cârja Ioan, Haneş Vasile, Paşca Nicolae. Ţăranii şi-au
construit propria biserică ortodoxă şi propria şcoală 40.
Aceste afirmaţii pot fi comentate şi interpretate critic. Prin raportare
la documentele de arhivă, la informaţiile altor persoane numite generic
informatori, putem constata veridicitatea lor. Este izbitor modul constant în
care se repetă, ca un laitmotiv, numele familiilor de colonişti. Nume
precum: Suciu, Lazea, Haneş, Stan, Cârja, etc. Le regăsim în toate celelalte
colonii. Acest lucru sugerează originea comună a coloniştilor: zona
Apusenilor, Ţara Moţilor.
Colonia Gurba
În hinterlandul comunei Gurba au fost colonizaţi 52 de ţărani, fiecare
fiind împroprietărit cu 5 ha 41 . Colonia Gurba prezintă o situaţie aparte.
Dacă celelalte colonii
s-au înfiinţat ca sate distincte în apropierea unor
localităţi, ţăranii colonizaţi aici au primit locuri de casă în continuarea vetrei
satului, întemeind străzi noi în cadrul localităţii. Această măsură
administrativ-teritorială a fost luată din raţiuni demografice, numărul
coloniştilor fiind mai mic decât în cazul altor centre de colonizare din plasa
Ineu.
Informaţii relevante privind colonizarea ţăranilor în localitatea
Gurba ne-a furnizat Ţucra Pavel, localnic, băştinaş, care îi cunoaşte foarte
bine pe noii consăteni El menţionează că „în Gurba au fost colonizaţi ţărani
din Gârda, Scărişoara, Călugări şi Agrişul Mare. Astfel, din Agrişul Mare au
venit cei mai mulţi ţărani. Iată căteva familii din Agriş colonizate la Gurba:
Bulzan Petru şi Ioan, Toader Ioan, Talpeş Zaharia, Câra Iosif şi Ioan, Avram

38

Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Bucureşti, fond Oficiul Naţional al Colonizării, dos.
2/1939, f. 1 (în continuare: A.N.I.C., fond O.N.A.C.).
39
Vezi anexa 1.
40
Negrea Vasiliu, nr. 24, sat Avram Iancu, comuna Cermei, n. 1944.
41
Ibidem.
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Maria, Stan Gheorghe, Marta Gheorghe, Filipaş Ioan, Nicoară Iulius, Tripon
Onuţ, Pribeag Gheorghe, Mica Sălade. Tomşa Ioan şi Gavrilă au venit din
judeţul Bihor, de la Călugări. În Gurba au fost colonizaţi şi moţi: familiile
Cârja Iosif, Belei Gheorghe, Bâtea Ioan şi Gheorghe, Suciu Iosif" 42.
Datele oferite de către informatori trebuie interpretate critic şi
analizate printr-o permanentă raportare la izvoare istorice scrise, mai ales la
datele de arhivă. În cazul nostru, aceste date pot fi verificate şi completate
de informaţii arhivistice. În urma interogării acestor persoane am observat
mai multe puncte comune. Acestea se referă la persoanele colonizate, la
relaţiile dintre ele, dar şi cu vecinii din alte localităţi, la modul de adaptare al
coloniştilor la noul cadru geografic. Oficiul Naţional al Colonizării din
Bucureşti confirmă cele spuse de informatorul Ţucra Pavel. Astfel, cei 52 de
colonişti din Gurba au fost împroprietăriţi în total cu 497 iugăre şi 386
stânjeni teren arabil şi locuri de casă, fără însă a primi şi păşune 43.
Prin reforma agrară din 1921, 404 familii au fost colonizate în plasa
Ineu, o mişcare demografică deloc de neglijat. Coloniştii au primit suprafeţe
de pământ destul de mari, de la 5 până la 9 hectare fiecare, sub formă de
teren arabil, păşune şi loc de casă. Ei au început o viaţă nouă, într-un mediu
geografic şi socio-economic nou. Prin numărul lor au consolidat demografic
populaţia românească din Câmpia Tisei, contrabalansând politica
demografică a statului maghiar de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului al XX-lea. Prin muncă au sporit cantitatea de produse
agricole, animaliere şi meşteşugăreşti din zonă, contribuind la prosperitatea
lor materială, în fond a statului român.
Reforma agrară din 1921 realizată în plasa Ineu, a contribuit direct la
înfiinţarea unor aşezări rurale noi 44 . Este vorba despre colonii, centre
apărute prin mutarea ţăranilor din zonele cu pământ arabil puţin, în regiunile
cu un surplus de fond funciar. Prin colonizare au fost înfiinţate patru astfel
de centre. Trebuie remarcat faptul că în aceste colonii elementul etnic român
era absolut. În fapt, putem vorbi de adevărate noi izvoare demografice
româneşti în regiunile de câmpie, la graniţa cu Ungaria 45 . Cu excepţia
centrului de colonizare din localitatea Gurba, celelalte colonii s-au dezvoltat
42

Informator, Ţucra Pavel, 83 de ani, născut în 1927, i-a cunoscut pe colonişti personal şi
prin informaţiile oferite de părinţi, rude, vecini, data interviului: 15 ianuarie 2010.
43
A.N.I.C., fond O.N.A.C., dos 4/1939, f. 1.
44
Vezi anexa 2.
45
Se ştie faptul că mai ales zonele de munte, depresionare, precum zona Beiuşului,
Zărandului, Hălmagiului şi alte regiuni din zona Apusenilor, erau adevărate surse
demografice româneşti, care vor alimenta o dată cu trecerea anilor zonele de câmpie din
vest, inclusiv marile oraşe din zonă.
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ca sate distincte, cu biserică, cu şcoală, fie aparţinând administrativ de
comuna cea mai apropiată, fie dezvoltându-se separat. Studiind planul
acestor colonii, putem observa geometria liniară a dispunerii străzilor care
se întretaie în unghiuri drepte. De asemenea, există o repartiţie strictă a
ţăranilor, pe străzi. Fiecare stradă cuprinde colonişti veniţi din aceiaşi
localitate. Această aşezare a coloniştilor s-a făcut din raţiuni sociale, umane
în ultimă instanţă. Era mult mai uşor să te acomodezi în noul cadru
geografic dacă şti că vecinul de lângă tine provenea din acelaşi sat cu tine.
Biserica reprezintă centrul coloniei, locul unde oamenii se roagă, dar
mai important pentru viaţa tinerei comunităţi, socializează. Cu sacrificii
financiare importante, fiecare colonie îşi ridică o biserică proprie, ortodoxă.
Documentele de arhivă au înregistrat şi elemente ce ţin de istoria
mentalităţilor. Astfel, ţăranii colonizaţi în colonia Moţiori „văzându-se
creştini adevăraţi, şi un popor mai bun decât cei de pe plasa Ineu, şi-au făcut
şcoală şi biserică proprie" 46 . În acest caz, este evident un sentiment de
superioritate al coloniştilor faţă de băştinaşi.
Interesante sunt şi numele acestor colonii, alese pentru a simboliza
un fapt istoric legat de locurile de baştină ale coloniştilor. Coloniştii din
Avram Iancu bunăoară, aveau o preţuire deosebită pentru eroul revoluţiei
române din Transilvania, de la 1848, preţuire transpusă în numele dat
coloniei lor. Ţăranii din Moţiori nu au uitat locul de unde au plecat,
respectiv Ţara Moţilor. Ei şi-au numit colonia simbolic, „Moţiori” făcând
trimitere la originea lor. În ceea ce-i priveşte pe coloniştii din Traian,
numele, ales tot simbolic, era dovada unei cunoştinţe istorice. De sute de
ani, din generaţiei în generaţie, circula informaţia că există în zonă un drum
al împăratului Traian. Trebuie urmărit destinul acestor descălecători. Ei
dovedesc curaj, dârzenie, hărnicie. Greutăţile pe care coloniştii trebuiau să
le înfrunte, nu îi doboară, din contră, îi fac mai puternici, inclusiv prin
denumirile date noilor aşezări, care-i încadrau în istoria neamului, fie ea
locală sau naţională.

46
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350

Anexa 1
Dosar cuprinzând situaţia Coloniei Avram Iancu, lângă Cermei, judeţul
Arad
Fotocopiat Arhivele Naţionale Istorice Centrale din Bucureşti, fondul
Oficiul Naţional al Colonizării
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Anexa 2
Harta coloniilor din plasa Ineu, fotocopiată la Arhivele Naţionale Istorice
Centrale din Bucureşti, fond Oficiul Naţional al Colonizării
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Impactul politic al Reformei Agrare din 1921 în judeţul Arad
Meszar Marius Răzvan
Evoluţia agriculturii arădene interbelice a cunoscut mutaţii
semnificative determinate de o serie de factori politici, economici, sociali,
psihologici, etc. Desele neconcordanţe, abuzuri sau alte deficienţe apărute în
procesul de transpunere pe tărâm practic al Reformei agrare din 1921, aveau
cauze generate de lipsa de promptitudine şi corectitudine a elementului
politic românesc. Aproape toţi specialiştii care au avut ca temă de cercetare
Reforma agrară din 1921, au observat „tergiversarea” acesteia în plan
politic 1 . Drumul lung de aplicare a acestei reforme, a făcut ca ea să fie
rezultatul fluctuaţiilor generate de politicianismul partidelor aflate la
putere 2 . De la politic la politicianism nu este decât un pas. Fenomenul
politicianismului românesc a reprezentat o temă de cercetare, mai ales pe
linia cauzalităţii sale. În acest sens, Constantin Rădulescu-Motru a încercat o
analiză a acestui fenomen care a prins rădăcini adânci în eşichierul lumii
politice. El definea „politicianismul”ca „acel gen de activitate politică-sau
mai bine zis, o practicare meşteşugită a drepturilor politice-prin care câţiva
dintre cetăţenii unui stat, tind şi uneori reuşesc să transforme instituţiile şi
serviciile publice, din mijloace pentru realizarea binelui public, cum trebuie
să fie, în mijloace pentru realizarea intereselor personale” 3. Politicianismul
clasei politice a constituit un germen canceros care a grevat agricultura
interbelică din România. Constantin Dropu opinează în „Excurs introductiv”
la cartea sa „Agricultura şi politicianismul” faptul că „politicianismul a găsit
mai tot timpul în instituţiile şi organele agricole, posibilităţi largi de
devastare morală şi afacerism. Organele reprezentative ale agriculturii se
întâlneau în multe planuri cu acţiunile politice…s-au găsit în trecut destui
răi specialişti pentru a amesteca politica în domeniul agrar, precum şi destui
răi oameni politici pentru a duce agricultura în vadul intereselor lor de castă
şi de partid” 4 . Aceste realităţi oglindesc o situaţie de fapt a perioadei

1

Dumitru Şandru, Reforma agrară din 1921, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1975, p.
238.
2
Vasile Bogza, Criza agrară în România dintre cele două războaie mondiale, Editura
Academiei R.S.R., Bucureşti, 1975, p. 71.
3
C. Rădulescu-Motru, Cultura Română şi politicianismul, Scrisul Românesc, Bucureşti,
1904, p. 3.
4
Constantin Dropu, Agricultura şi politicianismul, Un secol de politică agrară în România,
1907-2007, Iaşi, Sedcom Libris, 2007, p. 18.
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interbelice, contribuind la frânarea unui curs firesc de dezvoltare a
agriculturii în special şi a economiei în general.
Aşa cum am arătat în subcapitolele precedente, o parte însemnată a
populaţiei judeţului Arad, trăia exclusiv din agricultură. Toate partidele şi
formaţiunile politice au înscris în programele lor¸ într-o formă sau alta,
problema agrară, căci omiterea acestui lucru echivala cu semnarea propriei
sentinţe la moarte politică.
După unirea Transilvaniei cu România, cel mai important partid din
judeţul Arad a fost Partidul Naţional Român 5. Mulţi dintre liderii săi politici
erau originari sau domiciliau în judeţ şi se bucurau de o mare popularitate
printre arădeni. Membrii Consiliului Dirigent 6, forul executiv provizoriu al
Transilvaniei, a redactat un manifest în data de 11 decembrie 1918 intitulat
„Către naţiunea română din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească”, în
care, pentru ţărani se prevedea o reformă agrară radicală, „prin care
pământul, care şi până atunci a fost muncit cu sudori de sânge în decurs de
veacuri de plugari, să ajungă în acea măsură în stăpânirea ţăranului, cum
hărnicia lui o cere, ca să fie fericit, iar prin munca celor mulţi, roada
pământului nostru să fie înzecită” 7 . În decursul celor 496 de zile cât a
funcţionat, Consiliul Dirigent a întocmit legile de reformă electorală şi
agrară care au contribuit la integrarea Transilvaniei în cadrul statului
naţional unitar. Practic, activitatea Consiliului Dirigent s-a confundat cu
activitatea P.N.R. Din aceste considerente, membrii acestui partid au avut
numai de câştigat în plan politic, bucurându-se de o popularitate
extraordinară printre cetăţenii Aradului.
În anul 1919, locuitorii judeţului Arad urmau să aleagă 14 deputaţi şi
6 senatori. Circumscripţiile teritoriale din judeţ au fost, pentru Adunarea
Deputaţilor: 1. Pecica, 2. Sântana, 3. Şimandul de Jos, 4. Chişineu Criş, 5.
Cermei, 6. Ineu, 7. Şiria, 8. Târnova, 9. Radna, 10. Săvârşin, 11. Buteni, 12.
Hălmagiu, 13-14. Arad. Pentru Senat erau stabilite următoarele
circumscripţii: 1. Arad, 2. Pecica, 3. Radna, 4. Chişineu Criş, 5. Ineu, 6.
Hălmagiu. Alegerile desfăşurate în luna noiembrie a anului 1919 au adus
victoria membrilor Partidului Naţional Român. Doar la Sântana a fost ales
5

Organul central de presă al P.N.R. a fost Patria. În fruntea partidului se aflau: Iuliu Maniu
(preşedinte), Alexandru Vaida-Voevod, Ştefan Cicio Pop, Vasile Goldiş, Octavian Goga,
etc.
6
Consiliul Dirigent s-a constituit împreună cu Marele Sfat Naţional după Adunarea
Naţională de la Alba Iulia, avându-l ca preşedinte pe Iuliu Maniu. Consiliul Dirigent juca
rolul unui guvern provincial şi a funcţionat între 2 decembrie 1918-4 aprilie 1920.
7
Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, România după Marea Unire, vol. II, partea I, 1918-1933,
Editura Stiintifică şi Enciclopedică, Bucureşti, p. 71-72.
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ca deputat, candidatul Partidului German. Succesul clar al P.N.R. se explică
prin activitatea de excepţie ai liderilor săi politici, corifei ai Marii Uniri de la
1 decembrie 1918: Vasile Goldiş, ales la Arad, Ştefan Cicio Pop ales la
Şiria, I. Suciu ales la Ineu, etc. Interesant a fost faptul că printre candidaţii
aleşi ai P.N.R. s-au numărat şi doi ţărani: Demetriu Nica la Târnova şi Uroş
Petean la Nădlac 8.
Demisia guvernului condus de Alexandru Vaida Voevod la 13
martie, urmată de instalarea guvernului condus de generalul Alexandru
Averescu, care a dizolvat Parlamentul la 25 martie 9 , a condus la o
reconsiderare a formaţiunii politice transilvănene. Apar tot mai multe
disensiuni între P.N.R. şi celelalte grupări politice din Vechiul Regat.
Disensiuni apar şi în interiorul partidului, slăbindu-l în plan electoral. Noul
program al partidului, adoptat în urma Congresului de la Alba Iulia din 24
aprilie 1920, prevedea printre altele, „alcătuirea unei legi de expropriere şi
împroprietărire care să ţină seama de nevoile reale ale ţărănimii şi de
principiile democratice şi să nu se admită modificări în defavoarea
ţărănimi 10. Eşecul tratativelor cu Partidul Poporului, măsurile administrative
şi politice luate de guvernul Averescu, inclusiv înfiinţarea a numeroase
organizaţii şi filiale politice ale Partidului Poporului în Transilvania, au
accentuat disensiunile dintre cele două partide.
Confruntarea electorală din iunie 1920 a scos la lumină reducerea
substanţială a popularităţii P.N.R. în Arad. Partidul poporului a obţinut
majoritatea voturilor în 4 circumscripţii (Arad, Gurahonţ, Şimandul de Jos şi
Chişineu), în timp ce P.N.R. obţinea majoritatea voturilor doar în
circumscripţia Pâncota. Programul partidului din decembrie 1918, preconiza
următoarea soluţie pentru problema agrară: „înfăptuirea neîntârziată a
împroprietăririi ţăranilor pe baza Constituţiei modificate în anul 1917,
lărgind-o la nevoie pentru ca toate familiile rurale să aibă o proprietate de 5
ha. Înscrierea în Constituţie a principiului dreptului permanent de
expropriere de către stat a tot ceea ce ar trece…peste 500 ha, precum şi a
oricărei parcele de pământ sub 2,5 ha”. Programul trăda o evidentă ingerinţă
a marilor moşieri, care, după dispariţia Partidului Conservator, au migrat
către Partidul Poporului. Aflat la guvernare în perioada martie 1920decembrie 1921, Partidul Poporului nu şi-a onorat decât în mică măsură
programul afişat în opoziţie, reuşind să provoace nemulţumire în rândul
electoratului arădean.
8

Românul, (Arad), anul VIII, 1919, nr. 151, 4 noiembrie, p. 2.
Dan Berindei, Istoria românilor, cronologie, Bucureşti, Ed. Cartex, 2008, p. 163.
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Reforma agrară din 1921 a fost votată într-o atmosferă de încordare
politică. Liderii P.N.L. considerau că Reforma agrară din 1921 a fost
desăvârşirea „propriei lor opere”. Însuşi Averescu, îngrijorat de frământările
din propriul său partid şi de atacurile opoziţiei, afirma: „domnilor, nu
revendic pentru noi meritul acestei mari reforme. Noi am găsit-o în curs” 11.
Legiferarea Reformei agrare nu a putut redresa situaţia politică a guvernului
Averescu, care a căzut la finele anului 1921.
Anii următori sunt martorii unei reorientări a electoratului arădean
către Partidul Naţional Liberal. Penetraţia liberalilor în judeţul Arad s-a
făcut treptat după 1918 pe direcţia sistemului financiar-bancar. Notele
informative ale prefecturii din Arad semnalau acţiunea de înfiinţare a
organizaţiilor locale liberale. O dată cu formarea guvernului condus de Ionel
I.C. Brătianu în 19 ianuarie 1922, acţiunea politică liberală s-a intensificat în
judeţul Arad. La alegerile din anul 1922, în judeţul Arad trebuiau să fie aleşi
4 reprezentanţi pentru Adunarea Deputaţilor. Au fost aleşi trei deputaţi
liberali şi unul independent. P.N.L. a obţinut 8701 de voturi din 18859 total
exprimate 12. Liberalii au gestionat problema agrară în perioada următoare.
Ei considerau că reforma agrară a fost aplicată nesincer, fără metode şi fără
dreptate, motiv pentru care ea trebuia atent urmărită. Programul partidului
adoptat la congresul P.N.L. din 27 noiembrie 1921, avea în vedere
înlăturarea abuzurilor comise cu prilejul aplicării reformei agrare. Problema
acestor abuzuri necesita implicarea directă a elementului politic. Din păcate,
unii politicieni s-a dedat la acte ilegale, urmărind ei înşişi avantaje de ordin
material 13. Numeroasele abuzuri s-au făcut cu concursul oamenilor politici,
motiv pentru care încrederea oamenilor în P.N.L. a pălit treptat.
Nemulţumirile ţăranilor arădeni erau legate de întârzierea şi amânarea
lucrărilor de reformă agrară, de abuzurile comise şi chiar de situaţia generală
în care se aflau, după primul război mondial. În acest sens trebuie şi
interpretat mesajul: „Reforma agrară? Continuă să fie un imens izvor de
nemulţumiri prin destabila ei aplicare” 14 . Surprinzător este faptul că deşi
Legea de reformă agrară prevedea măsuri punitive împotriva celor care
comiteau abuzuri, în materialul arhivistic cercetat nu am descoperit nici o
amendă dată secretarilor sau primarilor de comune.

11

Dezbaterile Adunării Deputaţiilor, şedinţa din 15 iunie 1921, p. 3000.
Aradul permanenţă în istoria patriei, Arad, 1978, p. 491.
13
A.N.-S.J.Ar., fond Prefectura Judeţului Arad-Actele Subprefectului, dos. 121/1923, f. 14, în care este prezentat cazul senatorului Cornel Ardelean (acest caz a fost prezentat in
subcapitolul Abuzuri care au însoţit împroprietărirea ţăranilor).
14
Societatea de mâine, (Cluj Napoca), anul I, 1924, nr. 6, 18 mai, p. 143.
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Treptat, soluţia liberală a problemei agrare nu a mai fost consonantă
cu voinţa arădenilor. Este cunoscut faptul că la 1 ianuarie 1926, guvernul
liberal Brătianu a declarat reforma agrară încheiată. Declaraţia sa se fonda
pe realitatea că până la acea dată comisiile de fond din Vechiul Regat şi
Bucovina au decis asupra tuturor cazurilor de expropriere, încetându-şi
astfel activitatea 15. În judeţul Arad, situaţia era departe de a se fi încheiat.
Exproprierea moşiilor nu era finalizată în întregime, existând numeroase
procese în acest sens. Din această cauză, foarte mulţi ţărani nu au putut fi
împroprietăriţi definitiv. Partidul a pierdut tot mai mult electorat în faţa unei
grupări politice mult mai promiţătoare în acest sens, Partidul Naţional
Ţărănesc, apărut pe scena politică a ţării în 10 octombrie 1926, în urma
fuzionării dintre Partidul Ţărănesc şi Partidul Naţional Român.
Chiar şi aşa, alegerile din anul 1926 au fost câştigate de Partidul
Poporului, care obţineau în judeţul Arad 30812 voturi pentru Adunarea
Deputaţilor şi 22600 de voturi pentru Senat. Pe locurile următoare se clasau
P.N.Ţ şi P.N.L. Victoria surprinzătoare a P.P. se explică şi prin faptul că
Vasile Goldiş, împreună cu un grup important, a părăsit P.N.R. pentru a se
înrola în P.P 16.
Revenind la P.N.Ţ, trebuie subliniat încă de la început faptul că acest
partid se erija în purtătorul de cuvânt al lumii ţărăneşti din toată România.
Doctrina ţărănistă a reprezentat impactul politico-ideologic cel mai puternic
a problemei ţărăneşti. Doctrina acestui partid hrănea ideea menţinerii
stabilităţii structurilor agrare, prezentând imaginea unui sat supus
modernizării, în care cultura şi dezvoltarea trebuiau să constituie realităţi
efective. Crearea unui sector al micii proprietăţi ţărăneşti în urma reformei
agrare avea să constituie însuşi suportul concepţiei ţărăniste 17. În concepţia
ţărănistă, rentabilitatea gospodăriei ţărăneşti era rezultatul cheltuielilor de
capital pe unitate de suprafaţă. Virgil N. Madgearu, unul dintre teoreticienii
ţărănişti, arăta că rentabilitatea unei gospodării ţărăneşti înseamnă
combinaţia optimă a următoarelor elemente: pământ, muncă şi capital,
elemente care pot asigura funcţionalitatea economică eficientă a acesteia 18.
Această concepţie politică a fost adusă la cunoştinţa lumii rurale şi a întregii
opinii publice în campania electorală din anul 1928, liderii P.N.Ţ afirmând
în rânduri repetate că întreaga politică a guvernului „va avea ca îndreptar
faptul că ţara noastră este o ţară agricolă şi că, prin urmare, existenţa
15

A. Nasta, Reforma agrară şi problemele agricole ale viitorului, Bucureşti, 1926, p. 4.
Aradul…, p. 492.
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Saon Stelian, op. cit., p. 150.
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Virgil N. Madgearu, Agrarianism, capitalism, imperialism, Cluj Napoca, Ed. Dacia,
1999, p. 78.
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celorlalte ramuri de producţie atârnă de buna stare a agriculturii” 19 . S-a
promis de asemenea, desăvârşirea Reformei agrare, cadastrarea proprietăţii
şi înlăturarea oricăror abuzuri. S-a promis şi dezvoltarea cooperaţiei săteşti
în scopul valorificării produselor agricole, înzestrarea agriculturii cu utilaje
moderne, dezvoltarea viticulturii, a pomiculturii, a şeptelului, punerea în
valoare a terenurilor inundabile prin îndiguiri, exploatarea raţională a
pădurilor, etc.
Promisiunile atât de îmbietoare, au adus P.N.Ţ victoria clară în
alegerile de la sfârşitul anului 1928 (78% din voturi la nivel naţional). De
exemplu, la nivelul judeţului Arad, alegerile pentru Camera Deputaţilor au
fost câştigate detaşat de naţional-ţărănişti (75% media pe judeţ). Din totalul
voturilor exprimate în cele 38 de secţii de votare, P.N.Ţ a obţinut 64162 de
voturi 20. Acest succes s-a datorat impactului problemei agrare în viziunea
partidului, viziune la care a aderat lumea rurală arădeană: ţăranii, muncitori
agricoli dar şi intelectualii de la sate. Foarte mulţi învăţători şi notari şi-au
făcut propriile organizaţii locale ale P.N.Ţ Arad. Existau numeroase
organizaţii de tineret ale acestui partid. Bunăoară, 200 de tineri erau înscrişi
în P.N.Ţ în localităţile Vârfuri, Avram Iancu, Pleşcuţa, Lazuri, etc 21.
Din păcate, conjunctura economică internă şi internaţională, a
contribuit la neîndeplinirea unor importante promisiuni făcute în campania
electorală. Cele opt guverne care s-au succedat între anii 1928-193 22 au fost
nevoite să facă faţă provocărilor generate de implicaţiile crizei economice.
Specialiştii opinează că „socotite în ansamblul activităţii lor, guvernele
naţional-ţărăniste au reprezentat pe aproape toate planurile un eşec al
politicii acestui partid. Partidul, care se declara susţinător al intereselor
ţărănimii, a acordat foarte puţină atenţie tocmai politicii agrare, măsurile
adoptate în această direcţie urmărind doar sprijinirea familiilor mai prospere
şi neglijându-le pe cele ale ţăranilor care posedau loturi minuscule sau pe
cele ale sătenilor lipsiţi de pământ” 23.
Ancheta făcută de Inspectorul General din Ministerul Agriculturii şi
Domeniilor, D. Voinescu, arăta că în anul 1934, reforma agrară „merge
încet, având un stadiu de înapoiere îngrijorător” 24. Ancheta a identificat mai
19

Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 870.
Românul, (Arad), anul XIII, 1928, nr. 48, 16 decembrie, p. 1.
21
Ibidem, anul XIX, 1936, nr. 2, 19 ianuarie, p. 3.
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P.N.Ţ a guvernat România între 10 octombrie 1928-18 aprilie 1931, respectiv, între 5
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multe cauze ale acestei situaţii nefericite. Lucrările de reformă agrară s-au
oprit brusc în anul 1930, când s-au desfiinţat secretariatele regiunilor
agricole. Desele schimbări administrative, reducerile şi schimbările de
personal, lipsa de finanţare a lucrărilor de cadastru, prelungirea sine die a
proceselor de judecată pentru diferite speţe, etc, au influenţat negativ bunul
mers al lucrărilor de reformă agrară. Cu toate aspiraţiile, nici naţionalţărănişti nu s-au dovedit a fi „salvatorii ţării” 25 şi în special, a agricultorilor.
Cu toate acestea, P.N.Ţ a rămas la nivelul judeţului Arad, o forţă politică
însemnată, prin număr de simpatizanţi şi influenţă.
Noul guvern liberal, prezidat de Gheorghe Tătărăscu, a condus ţara
între 5 ianuarie 1934-8decembrie 1937. Acest guvern a încercat o redresare
financiară a situaţiei ţăranilor, ajunşi la limita inferioară a suportabilităţii
economice. O serie de legi au avut menirea de a încuraja agricultura şi
ţăranul: Legea pentru lichidarea datoriilor agricole şi urbane din 7 aprilie
1934, Legea pentru organizarea şi încurajarea agriculturii din 1937, etc.
Alegerile parlamentare din 20 decembrie 1937 au reprezentat o piatră de
încercare pentru democraţia românească, deoarece nici un partid nu a
obţinut cota de 40% din voturi, necesară pentru a obţine prima majoritară în
Parlamentul României 26.
În judeţul Arad, la alegerile parlamentare Partidul Naţional Creştin,
condus de Octavian Goga a obţinut un scor foarte bun. Încă din anul 1932,
Octavian Goga a părăsit Partidul Poporului şi a constituit la 10 aprilie 1932,
Partidul Naţional Agrar. Manifestul program al Partidului Naţional Agrar,
publicat în iunie 1932 se adresa în principal ţărănimii, care trebuia să
constituie suportul de bază al acestui nou organism politic. După cum se
arăta şi în titulatură, agricultura era considerată „categoria de producţie cea
mai însemnată a României…iar proprietatea agricolă trebuia apărată şi
întărită pentru a constitui temelia sănătoasă a economiei naţionale” 27 . Pe
fondul crizei economice, electoratul arădean al Partidului Naţional Ţărănesc
s-a deplasat către formaţiunea politică a lui Goga. După fuzionarea acesteia
cu Liga Apărării Naţional Creştine, în anul 1935, a apărut Partidul Naţional
Creştin, partid care s-a impus la alegerile din anul 1937. La aceste alegeri au
fost înscrişi pe tabelele cu cei îndreptăţiţi la vot 126865 persoane, din care
au votat 90340 (70%). Partidul Naţional Creştin a obţinut 36381 de voturi,
Partidul Naţional Ţărănesc-9685 de voturi, iar Partidul Naţional Liberal a
obţinut doar 2365 de voturi 28.
25
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Instaurarea regimului autoritar carlist a însemnat periclitarea
achiziţiilor democratice acumulate până atunci. Guvernul naţional-creştin, în
frunte cu Octavian Goga a fost înlocuit cu guvernul condus de patriarhul
Miron Cristea, la 10 februarie 1938. Noua constituţie promulgată la 27
februarie 1938 a marcat sfârşitul regimul parlamentar şi întărirea controlului
regelui Carol al II-lea asupra vieţii politice din România. Prin decret regal,
toate partidele politice au fost dizolvate la data de 31 martie 1938. Singura
organizaţie politică admisă a fost Frontul Renaşterii Naţionale, înfiinţată în
16 decembrie acelaşi an. Situaţia internaţională s-a agravat după 1
septembrie 1939, datorită dezlănţuirii celui de-al doilea război mondial.
Începând cu acel an, situaţia ţăranilor s-a înrăutăţit în raport cu pregătirile
pentru cel de-al doilea război mondial şi apoi cu consecinţele acestuia.
Rechiziţiile şi concentrările care au avut loc, au condus la întârzierea
lucrărilor agricole. În anul 1940 s-au înregistrat numeroase plângeri, prin
care şi-au exprimat nemulţumirea datorită rechiziţiilor, ţăranii din
Sâmbăteni, Cicir, Pâncota, Chişineu Criş, Hălmagiu, Ineu, Radna, Sântana,
Sebiş, Târnova, etc. De asemenea, ţăranii erau nemulţumiţi datorită creşterii
generale a preţurilor, lipsei de petrol lampant şi a altor bunuri necesare. În
privinţa mobilizărilor, până în anul 1942 erau concentrati şi mobilizaţi
94134 de arădeni. În aceste condiţii, cultivarea pământului s-a făcut cu
braţele femeilor, ale bătrânilor şi copiilor 29 . La sate domina o stare de
nelinişte generală pe măsură ce războiul se apropia tot mai mult de graniţele
ţării noastre.
În concluzie, Reforma agrară din 1921 a avut un impact politic
incontestabil în judeţul Arad. Nici un partid nu a ocolit această problemă
(cel puţin nu în campania electorală). Discursul politic a căpătat noi valenţe
cu accent pe promisiuni adresate în mod particular electoratului din
localităţile arădene. Catherin Durandin în „Istoria Românilor” arată franc
faptul că demagogia politică a învins preocuparea pentru raţionalitate în
perioada interbelică 30 . Unii propagandişti au găsit formule inedite. Unii
politicieni aduceau câteva căruţe încărcate cu nisip şi pietriş pentru a
demonstra hotărârea de a face străzi moderne în localităţi, pentru ca
locuitorii să scape de mizerie şi noroi. Alţii îi duceau pe ţărani pe câmp
pentru a le arăta pământul care urma să fie expropriat spre împroprietărirea
lor 31. Cu toate promisiunile unei reforme agrare juste, corecte şi eficiente,
partidele politice nu au împlinit acest deziderat. Nici un partid politic nu a
29
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fost capabil să tranşeze decisiv şi pe termen lung, în favoarea sa problema
agrară. Aşa explicăm faptul că această problemă cu toate implicaţiile care
izvorăsc din ea, a fost lăsată moştenire politică următorului şi următorului
guvern, până la izbucnirea celui de-al doilea război mondial 32 . Nici un
partid politic nu a reuşit să finalizeze de facto Reforma agrară din 1921.
Exproprieri, împroprietăriri, colonizări, măsurări şi cadastrări de suprafeţe,
abuzurile cu cortegiul de nemulţumiri din partea ţăranilor, au marcat
întreaga perioada interbelică arădeană. Problema agrară, nerezolvată până
atunci, rămânea o moştenire pentru generaţiile viitoare.

32

Vezi S. Cutişteanu, Gh. I. Ioniţă, Electoratul din România în anii interbelici, Cluj
Napoca, Ed. Dacia, 1981.
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Perioada din Gai a Şcolii Normale (1923 – 1932)
Horia Truţă
Galeriile „Turnlul de Apă”, Arad
Procesul de statificare a şcolii, început în 1919, a avut ca efect, în
1923, unificarea planurilor de învăţământ al tuturor Şcolilor Pedagogice de
învăţători care devin instituţii ale statului diminuîndu-se astfel rolul
Institutelor Confesionale, care au fost scoase de la Ministerul Cultelor şi
trecute la cel al Instrucţiunii cărora li s-a rezervat regimul unor şcoli
confesionale minoritare asimilat învăţământului particular 1. În acest context
politic, la Arad, a fost înfiinţată Şcoala Normală de Băieţi „Titu
Maiorescu”, instituţie de stat a cărei director a fost numit Ştefan Ciuceanu
(1875-1935), profesor titular al Colegiului Naţional din Craiova. Arheolog şi
muzeograf, redactor-şef al revistei Arhivele Olteniei (1922), Ştefan
Ciuceanu, era recunoscut ca o distinsă personalitate istorică şi şcolară, fiind
autorul unor remarcabile studii despre Cultura Coţofeni, Sălcuţa, Cucuteni
precum şi ca iniţiator al Muzeului Olteniei, Secţia de Artă şi Etnografie.
Ştefan Ciuceanu (macedonean, n. Craiova, 4 octombrie 1875),
având părinţi intelectuali, s-a bucurat de educaţie şi studii alese: liceul în
localitatea natală, iar licenţa la Facultatea de Litere, secţia Istorie din
Bucureşti, unde l-a avut profesor pe Nicolae Iorga. A deţinut catedra de
istorie la Gimnaziul „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu apoi la Colegiul
“Carol I” din Craiova. În 1922, a fost tranferat la Liceul Moise Nicoară din
Arad, în anul următor fiind numit primul director al Şcolii Normale
deBăieţi, de curând înfiinţată În 1929 s-a reîntors la Craiova, unde a
desfăşurat o susţinută activitate de îmbogăţire a patrimoniului muzeistic al
oraşului : Fundaţia Aman, Muzeul de Antichităţi şi Etnografie al Olteniei. A
încetat din viaţă la 5 martie 1935, fiind înmormântat la cimitirul Ungheni
din Craiova 2.
Deşi, încă din 1923, primul an de înfiinţare, noii unităţi de
învăţământ i s-a atribuit ca spaţiu de funcţionare, Pavilioanele Aviaţiei 3 de
pe Calea Aurel Vlaicu din Gai, şcoala nu s-a putut muta, în aceste clădiri,
1

Detalii, privind raportul dintre Şcoala normală de Băieţi Titu Maiorescu înfiinţată în Gai
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2
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3
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decât în anul următor. Fostele ateliere de montare şi reparaţie a aparatelor
aeronautice de război, abandonate de armată, erau atât de distruse, încât nu
puteau satisface nici cele mai mici exigenţe. În urma demersurilor şi
insistenţelor conducerii instituţiei, Şcoala Normală de stat, a fost
împroprietărită, alături de clădiri, cu 63 jugăre de pământ, din care 56 jugăre
prin donaţia Primăriei, iar 7 jugăre au fost concesionate de la Ministerul de
Război.
Până la amenajarea acestor edificii, cursurile s-au desfăşurat, în
clădirea, foarte aglomerată, a Şcolii Generale nr. 2, de pe strada Ciocârliei,
din cartierul Drăgăşani.
Planul de învăţământ adoptat prin Legea pentru învăţământul primar
din 1924 cuprindea pentru cei şapte ani de studiu, câte 30-32 ore
săptămânal, din disciplinele: religie, limba română (gramatică, citire,
memorie, compunere, intuiţie), matematică, istorie, cultura socială şi
învăţământ civic, geografie, ştiinţe fizico-naturale, igienă, caligrafie, desen,
cânt, educaţie fizică şi lucru manual.
În anii care au urmat, conducerea şcolii, a constatat cu amărăciune,
că, deşi s-au făcut intervenţii pe lângă Ministerul Instrucţiunii Publice,
pentru a se obţine suma necesară reparaţiilor, deşi s-a făcut apel şi la
Revizoratul şcolar al judeţului, nu s-au primit decât făgăduieli, regrete şi
îndemnuri la aşteptare. Singurele lucrări realizate în 1924, au fost cele de
amenajare a curţii interioare prin plantarea unor puieţi de arbori şi arbuşti
ornamentali din speciile de: buxus, brad, liliac şi trandafir. Reparaţiile de
strictă necesitate la clădiri, în valoare de 1,6 milioane lei, începute de
antreprenorul arădean Ioan Mărian 4, n-au fost terminate nici pentru
începutul anului şcolar 1925-1926. La fel, ca în anul precedent şi în 1925,
toamna, Ştefan Ciuceanu, s-a simţit obligat să comunice Primăriei, faptul că,
în deplin acord cu Ministerul Instrucţiunii Publice, nu va elibera localul din
str. Ciocârliei, decât după terminarea integrală a lucrărilor de reparaţii la
clădirile din Gai. Acestea nu ofereau încă, nici măcar minimul necesar
desfăşurării cursurilor. Abia în anul următor, la 6 septembrie 1926, cu nr.
10238, revizorul şcolar Iosif Moldovan, a comunicat administraţiei oraşului,

4

Ioan Mărian (n. Mureşel – Arad, 1896), maestru zidar,constructor antreprenor, cu sediul
Atelierului de arhitectură, în Arad, pe strada Kogălniceanu nr. 49. Conform brevetului,
obţinut la Timişoara în 1929, executa activităţi de zidărie şi celelalte lucrări, pentru
construirea completă a unei clădiri. Până la acea dată, nu a realizat lucrări mari, în afară
de unele tavane de beton armat între etaje, deoarece, nu au fost altele. Garanţiade
antreprenoriat, a fost de 2 milioane lei, din averea sa. (AN Arad, Fond, PMA, 1925-1930,
D. 38/1925, fila 7.)
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că Şcoala Normală de Băieţi Titu Maiorescu, va evacua localul de pe str.
Ciocârliei şi se va muta în Gai 5.
Unitatea de învăţământ pedagogic, funcţiona atunci cu 99 elevi,
repartizaţi în două clase. Corpul didactic era alcătuit din: Ştefan Ciuceanu –
director şi profesor de limba română, franceză, istorie; Ioan Lipovan 6geografie, desen, caligrafie, muzică, violină; Adam Dragoş 7 – matematici;
Constantin Mureşianu 8 - lucru manual.

Foto 1. Internatul şcolii

Legea şi Regulamentul de funcţionare a şcolilor secundare şi
normale prevedeau, că elevii, aveau obligaţia să poarte uniformă şcolară, cu
număr de ordine cusut pe mânecă. Aceasta, era confecţionată din stofă de
culoarea hainelor militare. Ea consta, dintr-o tunică cu guler răsfrânt, croită
cu două cute în faţă, una în spate şi două buzunare aplicate lateral ; pantaloni
simpli, fără vipuşti ; palton cu guler mare, încheiat complet până sub bărbie
5

AN Arad, Fond PMA, 1925-1930, D 90/1926, fila 5
Ioan Lipovan, învăţător, specializat ca profesor de desen şi violină, în 1919.
7
Adam Dragoş, n. la 8 iunie 1886, la Hălmagiu (Arad), învăţător, absolvent al Cursului
scurt de la Cluj, profesor de matematică şi fizică.
8
Constantin Mureşianu, maestru de Lucru manual din 1919.
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şi un chipiu cu bandă circulară galbenă 9. Regulamentul mai prevedea că
facultativ, la sărbători, elevii şcolilor normale din părţile alipite României,
puteau îmbrăca costumul popular, al localităţii de provenienţă
La începutul anului 1926, cursurile, s-au desfăşurat, în localul din
Gai, doar cu clasele II şi III. Celelalte au fost mutate, abia după vacanţa de
primăvară, când toată şcoala, inclusiv administraţia a fost aşezată în fosta
cazarmă. Dar de fapt, nici până la acea dată, aşa cum arăta Raportul de
recepţie al lucrărilor, reparaţii serioase, nu s-au făcut decât la locuinţa
directorului, amenajată nu numai confortabil, ci chiar luxos 10. Condiţiile de
viaţă pentru elevi, au rămas mizerabile, instalaţiile sanitare lipsind în
totalitate. Nu exista baie şi nici măcar un spălător bun. Comitetul şcolar a
constatat cu amărăciune, că unicul puţ, folosit pentru apa de băut şi spălat,
avea o adâncime de abia 90 cm şi nu putea satisface nevoile alimentare
zilnice. Mai era şi defectuos acoperit, astfel încât apa, care servea la spălarea
copiilor în curte, se scurgea înapoi în puţ, infectându-l 11. În scrisoarea
adresată de Ştefan Ciuceanu, preşedintelui Consiliului Interimar al
municipiului Arad, la 28 octombrie 1926, se arăta că: Şcoala Normală,
strămutându-se în clădirile Pavilioanelor din Gai, se găseşte într-o mare
strâmtoare materială, din cauză că autorităţile şcolare superioare, nu i-au
putut acorda la timp mijloacele necesare. E suficient să vă relatez aici,
continua Ştefan Ciuceanu, că elevii noştri, în număr de 218, din care 98
orfani de război, sunt siliţi să ia masa în picioare din lipsă de mese şi bănci,
că din lipsă de veselă, sunt obligaţi a mânca în 2-3 serii, că dorm câte trei
într-un pat, că începuturile şcolii sunt cu pereţii goi, din lipsă totală de
mobilier, că nu ne-am putut măcar permite ca să înrămăm o icoană sau
portretele M.S. Regale, atât de necesare în fiecare clasă. Dacă nu am fi fost
sprijiniţi în mod cu totul excepţional, prin binevoitorul d-voastră concurs, la
începutul anului şcolar, desigur şi astăzi am fi fost lipsiţi de mobilier şcolar
pe care ni l-aţi pus la dispoziţie, prin rechiziţionarea lui, de la celelalte şcoli
primare din localitate.
Deşi sufletul nostru este mâhnit, scria în continuare directorul şcolii,
de câte ori e nevoit să apeleze în juru-i, pentru îndestularea unei instituţii
culturale, care merită o soartă mai bună, totuşi, vă rog să-mi permiteţi, d-le
Preşedinte, a mă adresa şi de această dată sufletului şi inimei d-voastră, de
bun român şi concetăţean, ca să ne acordaţi, sper, pentru ultima oară, un
9

Gazeta oficială, 1926, p. 2.
Vasile Popeangă, Eduard Găvănescu, V. Ţârcovnicu, Preparandia din Arad, Bucureşti,
1964, p. 236.
11
Ibidem; Arhiva Şcolii Pedagogice din Arad, Registrul de Procese-verbale ale Comitetului
şcolar, 1926-1928.
10
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ajutor material, pentru a împlini cât mai degrabă grelele lipsuri semnalate
mai sus, pe care nu le putem satisface din bugetul nostru ordinar atât de
strâmt 12. La acest amplu şi trist memoriu, răspunsul Primăriei, cu nr.
26384/1926, a fost scurt şi concis: Datorită lipsei de prevederi bugetare, nu
se poate satisface cererea 13.

Foto 2. Locuinţa directorului

Nici demersurile din 1926, făcute de Ştefan Ciuceanu, în Comisia
Interimară a Primăriei al cărei membru era dealtfel, nu au avut mai mult
succes. A fost refuzat în mod sistematic pentru a primi ajutor şi în vederea
cumpărării mobilierului, sub motivul că, instituţia pe ca o conduce, nu este
una comunală ci de stat, iar în acest caz, banii trebuie să vină de la
ministerul de resort. Nici când a solicitat gratuit puieţi de castan şi mai
multe alte sortimente de arbori şi arbuşti, din pepinierele oraşului, nu i s-a
aprobat cererea, ci doar o reducere de 50% a cheltuielilor, propunându-i-se
ulterior, să plătească măcar jumătate din cât fac plantele 14.

12

AN Arad Fond PMA, 1925-1930, D 33/1926, fila 6.
Ibidem, fila 7.
14
Idem, D 108/1926, fila 345.
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Procesul-verbal, încheiat la 9 decembrie 1926, de dr. Ioan Pleşa,
medicul Circumscripţiei urbane şi şcolare, întocmit în urma unei vizite
oficiale de control sanitar, descrie şi mai bine condiţiile mizerabile în care
funcţiona instituţia.
Vizitând toţi băieţii, 223 la număr, se arată în document, am aflat
bolnavi de scabie, în total 13 15. Aceştia vor fi trimişi imediat la Spitalul de
Copii sau Spitalul Judeţean, după etate. Suferă de conjunctivită granuloasă,
încă nu total vindecată şase elevi, care vor fi vizitaţi de medicul şcoalei, iar
în caz de recidivă vor fi izolaţi la spital. Suferă de infiltraţii pulmonare şi
sunt febrili 4 elevi, care de asemenea vor fi trimişi la spital. Sunt anemici,
debili, limfatici, foarte rău nutriţi 31 elevi. Acestora, în lipsă de termometru,
nu li s-a putut măsura temperatura, dar toţi sunt suspecţi de tuberculoză.
Suferă de tuberculoză osoasă, dar cicatrizată 2 elevi. Aceştia vor face când
se poate, băi de soare şi li se va da untură de peşte. Peste tot băieţii sunt
slab nutriţi, anemici. Îmbrăcămintea e foarte defectuoasă, mai ales ghetele
celor mai mulţi, sunt rupte, cu talpa spartă.
Sălile sunt curate însă cubajurile sunt prea mici, mai ales la clasa a
III-a, c, 9,5 m lungime, 6 m lăţime, 3,5 m înălţime (57 m.p.) şi are 57 copii.
Această clasă va trebui mutată într-o sală mai mare, sau să nu fie admişi
atâţia copii….
Şcoala are internat, toţi copiii fiind interni. În dormitoare, datorită
supraaglomerării, cubajul pentru un copil este de 12-15 m.c. faţă de 20-30
m.c. necesari….Paturile sunt foarte defectuoase, păturile şi plapumele,
foarte murdare. În multe paturi nu sunt albituri, sunt paturi fără saltele şi
fără paie, copiii dormind pe scândura goală. Dulapuri nu sunt şi nici cuiere,
să-şi ţie copiii hainele.
Elevii n-au unde se spăla, nefiind nici o instalaţie pentru aceasta.
Dimineaţa se spală afară în curte, la fântână şi fiindcă, suntem în
decembrie şi e zăpadă, ne putem închipui cum se pot spăla. De spălatul
mâinilor înainte de a merge la masă, nici poveste, iar baie la picioare, de
aici înainte, încă e imposibil. Baie n-au făcut copiii în anul acesta, cei mai
mulţi sunt murdari şi de aceea e atâta râie. Closetele, nişte latrine simple
afară, în curte, sunt foarte murdare.
Teritoriul din jurul pavilioanelor şcolii e neîngrădit şi e murdar, plin
de diferite gunoaie. Acum, după ploaie, timp de câteva zile, e plin de noroi.
Grajdul, coteţele de porci şi de păsări, vor trebui mutate din imediata
apropiere a şcolii contribuind şi acestea la menţinerea murdăriei.
15

Au fost consultaţi individual toţi elevii, afecţiunile individuale fiind consemnate în
Procesul-verbal amintit pentru fiecare pacient în parte.
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Bucătăria e murdară, vor trebui stârpite muştele, care sunt într-un
număr grozav, murdărind şi infectând totul. În sufragerie, mesele sun
murdare, neavând feţe sau muşama. Copiii n-au pe ce şedea la masă,
nefiind decât 30 de scaune, aşa că restul stau în picioare. Din 220 de copii
câţi au stat la masă în 7 decembrie, 80-90, n-au avut linguri, aşteptând unii
până mănâncă vecinul şi cu aceeaşi lingură, nespălată, mănâncă şi ei.
Mâncarea ce s-a servit în 7 decembrie, a fost absolut neîndestulătoare. S-au
fiert, sau aşa ni s-a spus, 32 kg carne, din care, cel puţin 15 kg au fost oase
şi sgârciuri, aşa că porţia de carne bună e foarte mică, multora
ajungânduli-se doar o mică bucată de zgârciu. Supa a fost puţină şi fără
nici un gust, iar mâncarea de dovlecei, de asemenea, puţină şi fără
grăsime.…Din cauza alimentării de tot insuficiente, sunt copii aşa de slabi
şi de rău nutriţi, încât sunt expuşi la tuberculoză… 16.
Un nou control medical, efectuat după două luni releva faptul, că
situaţia a rămas neschimbată 17.

Foto 3. Pavilionul cu sălile de clasă

16
17

AN Arad, fond PMA, D 17/1927, fila 50, 51.
Ibidem, fila 48.
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La puţin timp după începerea anului şcolar 1926-1927, au avut loc
tratative între delegatul Consiliului eparhial din Arad, în persoana dr. Traian
Botiş şi Ioan Bratu, inspector şcolar (de stat n.n.), delegatul Ministerului
Instrucţiunii, în vederea fuzionării Şcolii normale ortodoxe române, cu
Şcoala normală de stat. Situaţia de şcoală particulară instituită prin lege
Institutului Pedagogic Confesional, creată după 1922, nu convenea în primul
rând cadrelor didactice, care doreau o situaţie mai stabilă, asigurată de
învăţământul de stat. Realitatea nu mai convenea nici autorităţilor
bisericeşti, din cauza scăderii sistematice a numărului de elevi şi a
cheltuielilor mari care presupunea întreţinerea acestora. Sistarea de către
guvern a subvenţiilor şi de aici imposibilitatea asigurării de către consistorul
diecezan a unor sume globale suficiente, a determinat suprimarea continuă a
burselor şi respingerea multor elevi din şcoală. În 1924, s-a ajuns ca din cei
216 elevi, doar 47 să beneficieze de ajutor, fapt care a creat pericolul
desfiinţării anului I. Cum elevii şcoalelor normale se recrutează din
populaţia cea mai nevoiaşă şi în instituţiile statului se bucură de cele mai
mari înlesniri, este o minune, datorată, numei tradiţiei puternice, că această
şcoală mai poate avea elevi 18. Se mai aprecia, că deoarece, la înfiinţare, în
1812, Preparandia a fost instituţie de stat (crăiască), chiar dacă în 1869,
conform spiritului vremii, şcoala a trecut sub jurisdicţia Consistorului
eparhial din Arad, sub forma Institutul Pedagogic Confesional, firesc ar fi
fost, ca această instituţie să fi fost preluată imediat de statul român, în
calitate de succesor al celui maghiar, aplicându-se soluţia de Şcoală
Naţională Istorică, aşa cum au fost decretate Liceele din Blaj şi Braşov. În
acest context, încă în 1924, a fost solicitată Primăria, care făcându-se
interpretul opiniei publice arădene, să înainteze Ministerului Instrucţiunii,
un memoriu cu următorul conţinut: 1. Decretarea şcoalei Normale
Confesionale din Arad, de monument istoric, sub denumirea de Şcoală
Naţională Istorică, cu numele unui fost profesor al ei: Dimitrie Ţichindeal,
Alexandru Gavra, Teodor Ceontea, sau dr. Petru Pipoş. 2. Statificarea pe
loc, a corpului didactic, cu drepturile câştigate faţă de confesiune, numinduse un director. 3. Preluarea celor 216 elevi, acordânduli-se burse, întocmai
ca şi în şcoalele statului. 4. Biserica se va mulţumi, cu studiul cântării
bisericeşti, al tipicului şi al religiunii – obiecte ce s-au predat şi în epoca
dinainte de 1869, când institutul avea carcter de stat 19.
Tratativele între Ministerul Cultelor şi Artelor şi Ministerul
Instrucţiunii au continuat la Bucureşti. Fiind finalizate la 14 aprilie 1927,
18
19

Idem, D 9/1924, fila 99.
Ibidem.
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când a fost semnat un acord în care erau prevăzute condiţiile fuzionării celor
două şcoli. În felul acesta, prin Decizia 12.650 a Ministerului Instrucţiunii, a
fost reorganizat întreg învăţământul pedagogic arădean, prin unificarea
Şcolii Normale Confesionale cu Şcoala Normală de Băieţi şi formarea unei
noi instituţii de învăţământ, sub numele: Şcoala Normală Ortodoxă de Stat
Dimitrie Ţichindeal. Conducerea unităţii a fost încredinţată lui Ştefan
Ciuceanu, iar corpul didactic al Şcolii Normale Confesionale, a fost integrat
în învăţământul de stat cu drepturile pe care acesta le avea la acea dată.
Astfel, conform acordului, din 1 ianuarie 1927, instituţia, intra în cheltuieli
integrale, de la bugetul statului, urmând să se aplice şi aici legile stabilite
pentru învăţământul din Şcolile Normale
În actul de fuziune şi Regulamentul realizat special pentru această
unitate de învăţământ se mai stipulau însă câteva detalii referitoare la
funcţionarea şcolii, planul de învăţământ, încadrarea profesorilor şi altele.
Astfel, în caz de vacanţă situaţiile de vacanţă a direcţiunii ministerul va
numi pe unul din candidaţii recomandaţi de Consiliul Eparhial. Se mai
menţiona faptul, că la numirea cadrelor didactice şi a directorului, pe lângă
condiţiile de studii, se cerea candidaţilor, să fie în mod obligatoriu de religie
ortodoxă. Încadrarea pe posturi se putea face de către organele ministerului
doar cu acordul Consiliului eparhial. Pe lângă obiectele din planurile de
învăţământ al şcolilor normale de stat, elevii din această şcoală, erau obligaţi
să înveţe Cântarea bisericească şi Tipicul. Un delegat al Consiliului eparhial
avea dreptul să controleze învăţământul religios din şcoală sub aspectul
purităţii doctrinare şi de a supraveghea viaţa religioasă morală a elevilor din
internatul şcolii. Sub celelalte aspecte, se integrează în rândul instituţiilor de
învăţământ ale statului. În articolele următoare, se prevedea că în viitor,
Consiliul eparhial va pune la dispoziţia şcolii, clasele şi dormitoarele pe care
le ocupă Şcoala Ortodoxă Română, dar numai până la 1 august 1929. Pentru
pregătirea sălilor din Gai, Episcopia Aradului şi judeţele limitrofe se obligau
să contribuie cu 1 milion lei 20.
Schimbarea numelui Şcolii normale din Titu Maiorescu, în Dimitrie
Ţichindeal, a fost hotărâtă de Ministrul Instrucţiunii, Ion Petrovici 21, la
insistenţele unei delegaţii din Arad, discuţie evocată în memoriile sale, sub
titlul Maiorescu şi …Ţichindeal, text pe care-l redăm integral.

20

Vasile Popeangă, Studii despre Preparandia din Arad, Arad, 2011, p. 190.
Ion Petrovici (n.1882), filozof şi om politic, profesor la Universităţile din Iaşi şi
Bucureşti, ministru în mai multe guvernări din preajma celui de al Doilea Război Mondial.
S-a pronunţat pentru împăcarea filozofiei cu religia, aducând contribuţii în domeniul logicii
formale (Teoria noţiunilor 1910).
21

370

MAIORESCU ŞI…ŢICHINDEAL 22

Ioan Petrovici

Nu va fi vorba să fac o paralelă literară, de la care s-ar da îndărăt
şi cel mai meşter jucător pe frânghia analogiilor, ci numai să povestesc o
împrejurare în care s-au găsit faţă în faţă aceste două nume, într-o
crâncenă concurenţă, din care a trebuit să iasă un învins şi un învingător.
Aveam calitatea de ministru al instrucţiei publice şi mă aflam în cea
mai groaznică zi a săptămânii; ziua audienţelor. Zi în care nu creiezi şi nu
construieşti, nici măcar nu ai răgazul dispoziţiilor de interes obştesc, ci
trebue să asculţi doleanţe individuale şi mai ales stăruinţi de discretă
călcare a legii.
Începusem să primesc unul câte unul, în ordinea sosirii şi tocmai
ascultam plângerea unui părinte, al cărui fiu de o rară inteligenţă rămăsese
repetent, când şeful de cabinet ţâşni, pe uşă fără să-l fi sunat, şi-mi spuse pe
nerăsuflate:
- Domnule Ministru, a sosit o delegaţie din Arad şi roagă s-o
primiţi cu precădere.
- Întâi să isprăvesc cu Domnul…
Tânărul meu aghiotant se îndreptă să iasă, dar părea că şovăieşte şi
sfârşi prin a se întoarce cu faţa la mine.
- Sunt toţi în ţinută de ceremonie; redingote şi jobene, adăogă
dânsul cu importanţă.
- Nu te emoţiona, aşa sunt ardelenii, protocolari; am putea lua
chiar exemplu în privinţa asta…
Şeful de cabinet ieşi. Câteva minute încă şi solicitatorul care se afla
la mine, uimit că nu-i acord o nimica toată; un nou examen, în faţa unei
comisii de încredere, pentru fiul său declarat repetent, se retrase
bombănind.
Apăs butonul soneriei şi spun şefului de cabinet să introducă
delegaţia.
Acesta, înainte de a executa ordinul, crede necesar să-mi dea unele
amănunte.
- Am tras cu urechea în anticameră şi fără să fi auzit toată
conversaţia, am auzit că vin să protesteze, fiindcă aţi dat şcoalei normale de
acolo, numele lui Titu Maiorescu… Ce-o mai fi şi asta!?
- Lasă vorba şi introdu delegaţia.
22

Ion Petrovici, Maiorescu şi… Ţichindeal, în Adevărul literar, august, 1928; Ion
Petrovici, Titu Maiorescu (1940 – 1917), Bucureşti, 1931, p.137-143.
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Adevărat, tânărul meu colaborator nu se înşelase. Prinsese nodul
chestiunii. Delegaţia introdusă 23, după câteva temenele ceremonioase, îmi
spuse prin glasul celui mai cu vază, dintre dânşii, următoarele:
- S-a publicat în Monitor un decret regal, prin care şcoala noastră
normală se va chema în viitor Titu Maiorescu. N-am înţeles pentru ce aţi
ales acest nume care nu este potrivit…
- N-aţi înţeles? Să vă lămuresc eu de ce. Titu Maiorescu, pe lângă
că a fost un mare îndrumător în cultura românească, a mai fost şi director
de şcoală normală – la Iaşi. Aici a organizat admirabile lecţii practice, cu
care a tras brazde în domeniul pedagogiei naţionale. I-aş fi dat numele său,
şcoalei normale unde a profesat, dar aceasta se cheamă de mult Vasile
Lupu, şi înţelegeţi bine, că nu poate fi vorba să înlătur evocarea
însemnatului domnitor. Trebuia totuşi să dau o satisfacţie memoriei lui
Maiorescu, mai ales că el trăise într-o vreme, când sufletul era mai
scrupulos şi mai sfielnic, şi oamenii, oricâtă putere ar fi avut la dispoziţie,
nu-şi dădeau numele, ei singuri, instituţiilor pe care le oblăduiau… Pe
urmă, se socotea aceasta ca ceva rezervat după moarte.
Am găsit Şcoala Normală de la D-voastră fără nume. Am fost
bucuros să-l înscriu pe acel al marelui profesor şi eram sigur c-o să vă pară
bine, mai ales că Maiorescu era şi Ardelean…
- Da, a fost, îngână acelaşi orator al delegaţiei, cu aprobarea
vizibilă a celorlalţi…. însă n-a rămas în Ardeal, ş-apoi nu era din părţile
noastre…
- Ei asta!
- Noi vă rugăm să schimbaţi!
- Peste putinţă!
- Suntem aici de toate nuanţele şi vă cerem necondiţionat să
reveniţi.
- Şi dacă nu voi ceda?
- Să faceţi dreptate!
- Care dreptate?
- În loc de Maiorescu să puneţi pe Ţichindeal!
- Asta se cheamă dreptate?
- Mai întâi acesta era de la noi şi a trăit la noi…
- Dar se potriveşte, creştinilor, unul cu altul, Titu Maiorescu şi…
Ţichindeal?
Preopinentul meu mă privi fix, dar după puţin, duritatea iniţială a
ochilor se prefăcu într-o blândeţe compătimitoare. Privirile tuturor din
23

Nu cunoaştem componenţa nominală a delegaţiei şi nici alte detalii despre aceasta.
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delegaţie se acordară, până la uniformitate cu acea a purtătorului de
cuvânt, ca instrumentele într-o orchestră bine dirijată. Eram împresurat din
toate părţile de un val de milă adevărată…
- Probabil Domnule ministru, că n-aţi citit niciodată pe Eminescu
- Cum?
- …Adică Epigonii lui Eminescu
Mi s-a părut înjositor să protestez şi nu ştiu de ce am crezut că e mai
potrivit cu situaţia să răspund cu brutalitate.
- Eu n-am cetit pe Eminescu.
- Vă rugăm mult să răsfoiţi Epigonii, reluă cu trufie protectoare,
preopinentul meu şi o vedeţi atuncea cât de mare a fost Ţichindeal…
Desigur, pentru a-mi da răgaz să-mi întregesc studiile literare şi să
mă pun la curent cu bucata eminesciană, delegaţia mi-a cerut voie să se
retragă şi autorizaţia de-a reveni peste trei zile, pentru răspunsul definitiv…
Aşadar romantismul eminescian, care idealiza trecutul şi scobora
actualitatea, care ataşa epitete iperbolice învăţăceilor şi scribilor mai
vechi:
“Văd poeţi, ce scriu o limbă, ca un fagure de miere
Ţichindeal gură de aur, Momulean glas cu durere,”
Romantismul acesta poetic, lipsit de orice obiectivitate şi măsură,
slujea acum ca mărturie istorică şi argument decisiv. Iar atunci când
Maiorescu în Direcţia nouă, relevând pe Eminescu îi reproşa totuşi la cele
trei poezii începătoare, abuzul de antiteze şi idealizarea absurdă a unui
trecut destul de modest în sine, avea – cine ştie? – poate şi presentimentul
chestiei personale, când va fi pus în cumpănă de meritele zdrobitoare ale lui
Ţichindeal…
Trebue să destăinuesc acum că după cele tri zile de gândire, m-am
plecat voinţei delegaţiei şi am ridicat pe frontispiciul şcoalei, în locul lui
Titu Maiorescu, pe Ţichindeal. Cu ce inimă, numai eu ştiu…
Dar ar fi fost prea mult să mi se pretindă rezistenţa, căci după ce
trecusem în ochii delegaţiei ca un mare ignorant, nu-mi rămânea decât o
compensaţie: să nu apar cel puţin şi ca un îndărătnic.
În urma fuziunii celor două şcoli, Ştefan Ciuceanu, s-a aflat în faţa
unor probleme pedagogice noi: construirea unui nou colectiv şcolar, alcătuit
din elevi care proveneau din instituţii diferite, dar apropiate prin scop. Într-o
altă ordine de idei, problemele administrative care se cereau îndeplinite au
fost şi mai complexe.
În primul an după fuzionare, doar clasele I-IV au funcţionat în Gai,
celelalte rămânând în vechiul local al Episcopiei. Distanţa dintre ele fiind de
peste 7 km, pentru transportul profesorilor se folosea un automobil,
373

proprietatea şcolii. Întreţinerea acestuia şi proiectele de cumpărare a unui
autobuz, au format obiectul multor discuţii, în comitetul şcolar şi în
conferinţele profesorale 24.
La un alt control medical din 15 octombrie 1927 25, s-a constatat,
absenţa a peste 100 elevi, adică, 1/3 din cei înscrişi, care nu au sosit încă de
acasă, unul din motive, fiind epidemia de paralizie infantilă, semnalată în
numeroase localităţi ale judeţului. Sălile de învăţământ şi dormitoarele au
fost găsite curate. Dar, deoarece numărul paturilor era prea mic, o parte din
elevi era încă nevoită să doarmă pe jos. Deoarece instalaţiile de apă şi
mobilierul lipsea, elevii nu se puteau spăla, decât în câteva lighene, iar
hainele erau păstrate, întinse pe pat. Curtea a rămas neîmprejmuită, plină de
noroi, iar latrinele aflate la peste 100 metri depărtare, arătau mizerabil

Foto 4. Vechea curte a şcolii

Începând cu anul şcolar 1928-1929, toate clasele au funcţionat în
Gai, mutându-se aici şi Şcoala de Aplicaţie, condusă de Teodor Mariş 26 24

Vasile Popeangă, Eduard Găvănescu,VasileŢârcovnicu, 1964, op.cit., p. 238.
Proces-verbal, încheiat de medicul Circumscripţiei Urbane, Arad, dr. Ioan Pleşa în AN
Arad, Fond PMA, D 17/1927, fila 43-44.
26
Teodor Mariş (1885-1935), n. în Cherechiu - Sântana (Caporal Alexa) învăţător,
absolvent al Cursului de desăvârşire profesională la Budapesta, profesor de pedagogie
25
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profesor de pedagogie. Prin activitatea sa au fost conturate funcţiile ei
formative, deoarece prin această instituţie se formează aptitudinea utilizării
tehnicii pedagogice.
În instituţie erau înscrişi 425 elevi, din care, 328 aveau asigurată
cazarea şi masa la internatul şcolii. În procesul de învăţământ, erau folosite,
două pavilioane, unul pentru activităţi didactice, iar celălalt în scopuri
administrative. În şcoală, elevii erau organizaţi, pe un ciclu de şapte ani, în
opt clase, conduse de diriginţi, după cum urmează: Clasa I-a cu 68 înscrişi,
52 frecvenţi, diriginte Eugenia Ionescu 27; Clasa II-a cu 73 înscrişi, 59
frecvenţi, diriginte Teodor Mariş, clasa III-a cu 65 înscrişi, 63 frecvenţi –
diriginte Adam Dragoş; Clasa IV-a cu 73 înscrişi, 67 frecvenţi, diriginte
Traian Mager 28; Clasa V-a A cu 60 înscrişi, 55 frecvenţi, diriginte
Alexandru Mihuţia 29; clasa V-a B – 32 înscrişi, 25 frecvenţi, diriginte
Octavian Doboş 30; Clasa VI-a cu 32 înscrişi, 26 frecvenţi, diriginte Emilian
Vlad 31; Clasa VII –a cu 22 înscrişi, 22 frecvenţi, diriginte Trifon Lugojan32.
(1921-1935), redactor la publicaţia Şcoala Vremii, unde în 1935, a scris Lecţiuni de
didactică revistă care în 1935 i-a dedicat un număr comemorativ. În 1933, a fost decorat cu
ordinul Coroana României în grad de Cavaler (Ioan Lucaci, Teodor Mariş, în Anuarul
Liceului Pedagogic Arad, pe anul şcolar 1972-1973, redactat de Vasile Popeangă, Arad,
1973, p. 265-285; Episcopia Aradului, în vremuri de răscruce istorică, Arad, 2006, p. 99 ;
Vasile Popeangă, 2011, op. cit, p. 259).
27
Eugenia Ionescu, învăţătoare, pe lângă Şcoala de aplicaţie la Şcoala de Educatoare din
1921.
28
Traian Mager (1887-1950), n. Lazuri - Hălmagiu (Arad), absolvent al Şcolii Normale
Confesionale Ortodoxe din Arad (1908), specializat la Cluj, ca profesor de Limba şi
literatura română, disciplină pe care a profesat-o în perioada: 1919 -1947, autor al
volumelor Aspecte din Munţii Apuseni, Ţinutul Hălmagiului (1937-1939). A publicat
articole şi studii în Tribuna, Românul, Biserica şi şcoala, Zărandul, Luceafărul
(Timişoara), Societatea de mâine, Şcoala vremii, Revista Institutului Social Banat-Crişana.
În 1924, a organizat cu o grupă de elevi prima excursie a şcolii în Munţii Apuseni, care au
cunoscut astfel Târgul de Fete de la Găina şi Panteonul român de la Ţebea. Următoarele
excursii cu elevii, au fost organizate în Ţara Moţilor, la Gheţarul de la Scărişoara şi în alte
locuri pitoreşti din jurul Hălmagiului. În întreaga sa activitate a promovat ideea corelării
învăţământului cu realităţile locale. După pensionare, s-a retras în locurile natale, fiind
înmormântat în cimitirul din Bodeşti-Hălmagiu.
29
Alexandru Mihuţia, n. la 20 oct. 1865 în Vaşcău, studii de teologie la Facultatea de
Filosofie din Budapesta, profesor de limba română şi religie la Timişoara, a fost internat în
lagăr, în toamna anului 1916. A predat ulterior, Ştiinţele naturale (1919).
30
Octavian Doboş, n. 23 oct. 1899, învăţător, absolvent al Cursului scurt de
profesionalizare de la Cluj, profesor de Educaţie fizică (1930-1951), directorul Liceului
pedagogic (1951).
31
Emilian Vlad, n. la 15 oct, 1892, în Lianţ (Hunedoara), învăţător, absolvent al Cursului
scurt de profesionalizare de la Cluj, profesor de istorie-geografie (1919).
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Colectivul didactic mai cuprindea profesorii: Nicolae Iorgovan şi Vichentie
Guleşiu.
Teodor Mariş, ca profesor de Pedagogie şi director al Şcolii de
Aplicaţie, a îndrumat şi supravegheat desfăşurarea practicii pedagogice.
Potrivit prevederilor Programei din 1925, ea a constat din asistenţa la lecţii
model ţinute profesorii şcolii şi învăţătorii de la Şcoala de Aplicaţie, lecţii
curente şi de probă, făcute de elevii practicanţi, urmate de analize, în faţa
întregii clase. Teodor Mariş a utilizat şi alte forme de practică pedagogică,
cu referinţe atât la nivelul unei clase cât şi a elevilor izolaţi. Rezultatele
observaţiilor erau apoi prezentate sub forma unor expuneri pe teme
pedagogice ca: oboseala, talia şi greutatea elevilor, interesul pentru lectură,
greşelile de scris curente etc.
Interesul organelor administrative faţă de această instituţie aflată la
periferia oraşului, a rămas însă scăzut, iar instituţia eparhială nu mai avea
nici o competenţă. Dificultăţile didactice erau accentuate şi de faptul că
şcoala, prin plasamentul edificiului nu mai reprezinta un centru spiritual
didactic de atracţie. Deşi, anual se anunţau pentru judeţul Arad, peste 175
posturi de învăţători vacante iar pentru majoritatea elevilor normalişti se
asigurau burse, la început de an şcolar, la examenele de admitere, nu exista
concurenţă, deci nici selecţie. Înscrierea se făcea relativ uşor, la fel şi
accesul la bursă.
Puteau deveni elevi ai şcolii, tineri de 12-15 ani, absolvenţi a 4 clase
primare, cu Certificat de bună purtare, din părinţi ortodocşi şi care se
angajau în scris că vor servi cel puţin 10 ani în învăţământul de stat.
Concursul de admitere, consta dintr-o probă de auz muzical, examene din
limba română, aritmetică, istorie şi geografie. Cu toate acestea, efectivele de
elevi pe clase, rămâneau sub cele planificate, cu frecvente retrageri şi mulţi
corigenţi. Astfel, la concursul pentru pentru admiterea în clasa I, s-au
prezentat doar 20 de candidaţi, pentru cele 40 de locuri libere, bine înţeles,
fiind admişi toţi cei înscrişi. O situaţie asemănătoare s-a întâlnit şi în anul
următor, iar pentru anul şcolar 1931-1932, nu au fost înscrieri în anul I.
În septembrie 1929, conducerea instituţiei a fost preluată de Terenţiu
Olariu (1886-1941) 33, bun gospodar şi un excelent pedagog, fire activă şi

32

Trifon Lugojan, n. la 27 mai 1974 la Nădlac (Arad), absolvent al Conservatorului din
Leipzig, profesor de muzică şi cântare bisericească, a compus cântări bisericeşti, tropare,
condace.
33
Terenţiu Olariu (1886-1941), născut la Nădlac, absolvent al Facultăţii de FilologieFilosofie din Budapesta, profesor de latină, la Budapesta şi Satu Mare. În 1926, s-a
transferat la Arad unde a fost director al Şcolii Normale (1929-1935). A donat o suprafaţă
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ţinută de sportiv. Originar din Nădlac, s-a specializat în limbă, literatură şi
istorie antică, la Universitatea din Budapesta unde şi-a susţinut şi examenul
de doctorat. A funcţionat ca profesor la diferite şcoli din Budapesta, iar din
1926 până la pensionarea sa din 1941 la Liceul Elena Ghiba Birta din
Arad 34. Noul director a reuşit să aducă unele îmbunătăţiri în ceeace priveşte
condiţiile sanitare, de locuit şi hrană. La adunarea generală a Comitetului
şcolar din decembrie 1929, preşedintele de şedinţă, Vasile Goldiş, a dat un
semnal de preţuire a şcolii dar şi de atenţionare a administraţiei locale
asupra dificultăţilor instituţiei. Legat mai mult de biserică, Vasile Goldiş şi-a
exprimat totodată credinţa şi dorinţa, ca această şcoală, de stat, iarăşi să
devină confesională, pentru că fără ideal, nu poate fi, iar idealul nu-l poate
da decât religia. Cert este faptul, că existau, unele neînţelegeri între
Ministerul Instrucţiunii şi Consiliul eparhial, disensiuni cu urmări neplăcute
pentru şcoală. Conferinţele profesionale au scos, însă, în evidenţă faptul, că
Şcoala Normală Ortodoxă română de stat din Gai se consideră
continuatoarea vechii Preparandii, care prin fuziunea sa cu cu Şcoala
normală de stat, a fost trecută în îngrijirea şi administrarea statului.
Tradiţiile Preparandiei sânt păstrate în întregime, însă cât priveşte
administrarea şcoalei, se doreşte ca aceasta să rămână în mâna statului,
considerându-sa şcoala ca Şcoală normală de stat şi nu Şcoală Normală
Confesională. Consiliul profesoral în mod hotărât este împotriva oricăror
tendinţe de reconfesionalizare a şcoalei, din orice parte s-ar susţine
acestea, fiind convins că acest lucru nu ar folosi nici Bisericii, nici Statului,
iar cât priveşte şcoala, aceasta din situaţia ei sigură de acum, ar putea să
ajungă în nesiguranţă, fiindu-i primejduită chiar şi existenţa 35.
Marea criză economică din 1929-1933, s-a resimţit şi în şcoala din
Gai. Reducerea numărului de posturi în învăţământ a dus la mărirea duratei
de studiu, înăsprirea condiţiilor de promovare, în paralel cu scăderea
posibilităţilor materiale ale părinţilor. Astfel, în anul şcolar 1929-1930, se
constata, că pe trimestrul I, rezultatul cel mai bun la învăţătură, l-a avut
clasa a VII-a, dar şi aici numărul corigenţilor, era abia de peste 50%.
Conferinţa profesorală, a consemnat situaţia, că la alte clase, procentul de
promovabilitate era de 20%. Astfel, la clasa I din 20 elevi înscrişi, doar 8 au
fost promovaţi. După cum se vede, fiind vorba de o clasă cu un număr mic
de elevi, rezultatele slabe la învăţătură, nu se pot explica prin
de 2,5 ha, pentru constituirea Fundaţiei Terenţiu Olariu, în beneficiul elevilor merituoşi ai
şcolii.
34
În perioada 1929-1935 a fost detaşat ca director al Şcolii Normale din Gai.
35
Arhiva Şcolii Normale din Arad, Registrul de procese-verbale, 1929-1937; V. Popeangă,
E. Găvănescu, V. Ţârcovnicu, 1964, op. cit., p. 242.
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supraaglomerare. Semnificativ este şi faptul, că în 12 martie 1930, la
sfârşitul trimestrului al II-lea din 261 elevi, doar 167 au promovat la toate
obiectele, ceilalţi rămânând corigenţi la diferite obiecte: matematică,
română, franceză, violină. În cursul anului, încă 45 elevi s-au retras, deşi
majoritatea dispunea de burse speciale şi întreţinere gratuită la internat şi
cantină.
Din toamna anului 1930, au fost încadraţi profesorii: Caius Lepa 36 şi
Ioan Chivăran, iar în 1931, au depus jurământul, pentru catedrele vacante,
Mihai Păun 37 – limba română, Alexandru Chevereşan – istorie, Carol
Wiszmeck – fizică şi chimie, Lazăr David – lucru manual şi învăţătorii,
Theodor Vicol şi Mihai Ionescu.
Personalitatea instituţiei a fost relevată pregnant, prin Serbarea din
19 martie 1930, dedicată patronului spiritual al şcolii, Dimitrie Ţichindeal 38.
Programul a cuprins, Conferinţa lui Teodor Mariş, despre primii profesori ai
Preparandiei arădene, exerciţii de gimnastică ritmică, executate în
acompaniamentul orchestrei, evoluţia corului, care a interpretat piesele:
Imnul Şcolii normale, Pui de lei, Cântecul luntraşilor de pe Volga, Fântâna
cu trei izvoare şi recitarea poeziilor: Dascălul de Octavian Goga, Primăvara
de George Topârceanu.
La 15 septembrie 1932, directorul şcolii, Terentie Olariu, a făcut
cunoscut Ordinul Ministrului Instrucţiunii Publice, nr. 12650/1931, prin care
Şcoala Normală Dimitrie Ţichindeal, a fost mutată din Gai, în centrul
oraşului, atribuindu-i-se clădirea de pe strada Corneliu Dragalina nr 5-7 39.
La patrimoniul din Gai, nu s-a renunţa imediat. Astfel, în 1940,
instituţia încă mai deţinea acolo, două ferme: una zootehnică, folosită azi de
Depozitul de Armăsari, alcătuită dintr-o clădire din piatră, cu 4 camere,
grajd pentru vite, adăpost cu 10 boxe pentru porci. Aici se mai afla, remiza
maşinilor agricole, o seră de flori şi trufandale şi grădină cu legume.
Cealaltă fermă, de câmp, cuprindea două loturi; 6,5 ha, în spatele cazărmii şi
18 ha în apropierea moşiei maiorului Berthelot. În 1950, toate terenurile
acestei unităţii de învăţământ au fost preluate de către stat.
36

Caius Lepa (1898-1978), profesor de geografie, specializat la Berlin, în specialitatea
etnologie, director al Şcolii Normale (1935-1949), vezi: V. Popeangă, 2011, op. cit., p. 213218.
37
Mihai Mihalache Păun, (1905-1956), absolvent al Facultăţii de Litere din Bucureşti,
director al şcolii (1952-1954), profesor şi publicist arădean.
38
DimitrieŢichindeal, primul director al Preparandiei Arădene, înfiinţate în 1812.
39
Corneliu Dragalina (1887-1949), militar de carieră, artilerist, cu grad de general corp de
armată, participant în ambele războaie mondiale. Clădirea, cu trei nivele, a fost construită în
1905, de către arhitecţii Fodor şi Reisinger.
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Aradul în anii regimului monarhic autoritar (1938-1940).
Economie, societate, viaţă politică
Stelean-Ioan Boia
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Anii 1938-1940 reprezintă în istoria noastră un joc complex în trei:
rege, Garda de Fier şi partidele democratice tradiţionale din România.Acest
adevărat „triunghi al morţii” nu a fost decât un clasic triumvirat, în care doi
dintre participanţi se aliază pentru a-l elimina pe al treilea şi luptă apoi fără
menajamente între ei pentru adjudecarea puterii absolute. Atât partidele
democrate, cât şi personalităţi marcante ale vieţii politice şi culturale sunt
convinse, la început, de intenţia şi capacitatea regelui de a apăra democraţia.
Pentru a-şi atinge scopul, Carol al II-lea a folosit în favoarea sa
realitatea vieţii politice româneşti din acea perioadă şi în acest sens a
cultivat şi întreţinut cu succes fenomenul scindării partidelor politice, şi-a
apropiat oamenii politici cu experienţă care agreau un regim politic autoritar
şi nu în ultimul rând, a căutat şi a reuşit să obţină sprijinul cercurilor de
afaceri româneşti.
Anul 1938 a fost, în linii generale, anul reformelor în domeniul
instituţiilor statului. Activitatea reformatoare vastă care a avut loc denota
intenţiile regelui şi ale guvernului de a crea cât mai repede un eşafodaj
juridic şi instituţional care viza consolidarea regimului. Din această cauză,
măsurile adoptate au purtat în majoritatea cazurilor amprenta improvizaţiei,
fără să aibă la bază un plan de ansamblu. În general s-a recurs la soluţii
hibride, la copieri şi adaptări din reformele similare înfăptuite în alte ţări
europene cu regimuri autoritar-dictatoriale precum Italia, Portugalia, Spania,
Iugoslavia.
Politica regală pentru edificarea noului stat a avut două obiective
principale. Pe de o parte, lichidarea sau modificarea instituţiilor moştenite
de la regimul parlamentar, iar pe de altă parte, crearea unor instituţii
esenţialmente noi. Dintre acţiunile reformatoare se remarcă Legea
administrativă din 14 august 1938, pe baza căreia, alături de vechile unităţi
administrativ-teritoriale - comuna, plasa, judeţul -, s-a introdus una nouă:
ţinutul. Au fost create astfel zece ţinuturi, în fruntea cărora se aflau
Rezidenţi Regali, numiţi prin decret-regal. Aceştia se bucurau de largi
împuterniciri, principala lor sarcină fiind aplicarea întocmai a hotărârilor
guvernamentale, asigurarea ordinii şi liniştii publice în ţinutul respectiv.
Conform noii legi, primarii nu mai erau aleşi, ci numiţi pe o perioadă de
şase ani. Primarii şi prefecţii au preluat o importantă parte a atribuţiilor ce le
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reveneau anterior consiliilor comunale şi judeţene. În baza acestei legi,
fostul judeţ Arad făcea parte, alături de fostele judeţe Caraş, Severin, TimişTorontal şi Hunedoara din Ţinutul Timiş.
Războiul a provocat noi distrugeri şi pierderi. Toate acestea au fost
depăşite în primii ani ai perioadei interbelice facilitând o puternică
dezvoltare economică. Perioada s-a caracterizat printr-un ritm alert al
dezvoltării, întrerupt de criza economică din anii 1929-1933 care a
determinat reducerea producţiei, falimentul unor bănci, şomaj. După 1934
datorită investiţiilor de capital şi a măsurilor cu caracter protecţionist,
economia se va reface. Nivelul maxim al dezvoltării va fi atins în 1938
determinând o creştere a producţiei şi o îmbunătăţire a calităţii vieţii. Din
păcate, instabilitatea politică şi contextul extern vor duce la un nou regres
economic culminând cu perioada celui de-al Doilea Război Mondial.
Situaţia economică a Aradului interbelic, cu accent asupra perioadei
1938-1940, va fi încurajată de o serie de legi şi măsuri: Legea pentru
încurajarea industriei naţionale (aplicată din 1920), tarife vamale
protecţioniste (1924,1927), Legea înfiinţarii de întreprinderi pentru
produse ce nu se fabricau în ţară (1936). Toate aceste legi se împletesc cu
vechile tradiţii meşteşugăreşti, astfel că industria arădeană va fi una de prim
plan. Ponderea cea mai mare o aveau în 1939 întreprinderile din industria
mecano-metalurgică, alimentară şi textilă.
Situaţia întreprinderilor industriale existente în judeţul Arad în anul
1939 era următoarea:
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Total

Denumirea
ramurii
industriale
Mecano
metalurgică
Electrotehnică
Lemnului
Alimentară
Textilă
Pielărie
Materiale
de
construcţii
Chimică
Sticlă- ceramică
Hîrtie, arte
grafice
Electricitate

Nr. intr.

Capital
investit

Forţa
motrică

Nr.
angajaţi

Valoarea
producţiei

17

842638371

3053

2855

557603686

2
29
69
21
1
14

3246324
76060599
598314903
408602714
773600
21736690

26
2053
8004
9330
16
1081

20
1200
1184
4951
16
729

4296160
76370352
890947488
951461782
2049691
29378859

14
1
11

30892584
3983373
12367809

564
8
85

266
22
171

60253062
3493213
1163794

4
183

157869585
2156486552

10967
35187

260
11674

45898722
2632916809
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Diferenţele faţă de anul 1938 nu sînt mari şi nu apar la toate capitolele. Producţia anului 1938 se găsea totuşi sub nivelul celei din 1939,
datorită frînării ei de către fenomenele unei noi crize ce s-a făcut simţită din
a doua jumătate a anului 1937 şi până la începutul anului 1938. Criza nu a
avut de data aceasta implicaţii prea adânci asupra industriei, determinând
doar o scădere temporară a potenţialului productiv al întreprinderilor. În
luna martie 1938 nici o întreprindere din judeţ nu a atins nivelul producţiei
din martie 1937, producţia industrială globală din această lună reprezentînd
doar 70% faţă de luna martie 1937 1 . Până la finele anului 1938, această
diferenţă a fost în general recuperată, unele ramuri industriale anunţînd chiar
o creştere considerabliă a producţiei în comparaţie cu anul anterior. În
această situaţie se găsea mai ales industria alimentară, care a înregistrat
sporuri de 10—100% la producţia de făină, zahăr, spirt.
De altfel, industria alimentară se număra printre ramurile cu cea mai
spectaculoasă evoluţie în judeţul Arad, alături de industria textilă. Dacă
comparăm statistica anului 1922 cu cea din 1939, constatăm creşterea numărului de întreprinderi alimentare de la 38 la 69, iar a celor textile de la 8
la 21, paralel cu sporirea substanţială a capitalului investit şi a valorii
producţiei realizate. Din punct de vedere valoric, producţia industriei
alimentare întrecea în 1939 de 4,5 ori producţia anului 1922, iar cea a
industriei textile de aproape 6 ori. Aceste rezultate au fost obţinute mai ales
pe seama înzestrării întreprinderilor cu maşini şi utilaje perfecţionate
provenite din import. Tehnologia proceselor de fabricaţie şi tehnica de
producţie în industria textilă arădeană se apropiau de nivelul tehnicii
europene. Un element important în aprecierea capacităţii industriei l-a
constituit creşterea forţei motrice utilizate. În industria textilă cuantumul
acesteia a ajuns în 1939 la 9330 HP faţă de numai 1893 HP în 1922.
Creşterea forţei motrice în industrie rezultă şi din repartiţia ei pe cap de
salariat. Astfel, în anul 1939 unui salariat din întreprinderile arădene îi
reveneau în medie 3 HP faţă de 2,2 HP în 1922. Industria textilă era ramura
cu cea mai intensă creştere a forţei de muncă salariate. Aici s-au concentrat
4951 salariaţi în 1939, faţă de 2209 câţi erau în 1922.
Anul 1939 a dus la încheierea, în linii generale, a celei dintâi faze a
industrializării capitaliste, aceea a industriei uşoare.
Rapida dezvoltare a industriei alimentare şi textile se explică şi prin
amortizarea în timp foarte scurt a investiţiilor, ceea ce aducea patronilor
profituri imediate şi considerabile. Capitalurile investite în aceste două
ramuri prospere ale industriei arădene, au fost furnizate de statul român (sub
forma avansurilor şi primelor de încurajare), de investitorii autohtoni şi
străini, aceştia din urmă deţinând în ajunul celui de- al doilea război mondial
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poziţii importante în industria judeţului. Este vorba în principal de capitalul
englez care tindea în anul 1938, să acapareze majoritatea acţiunilor de la
I.T.A. şi fabricile de produse alimentare ale fraţilor Neumann din Arad.
Progrese, deloc neglijabile, a înregistrat şi producţia de energie
electrică, destinată satisfacerii nevoilor sporite ale industriei şi consumului
populaţiei. Energia furnizată de Uzina electrică Arad, cea mai mare de acest
fel din judeţ, depăşea în 1937 cu 2,3 milioane kwh, cuantumul de energie
produsă în anul 1920. Un număr de 22 localităţi şi 160544 locuitori, adică
37,9% din totalul populaţiei judeţului la acea dată (1937), beneficiau de
alimentare cu electricitate.
Cu toate aceste progrese, dezvoltarea industriei judeţului în perioada
interbelică a fost limitată şi inegală. Ramurile de bază ale economiei, industria mecano-metalurgică (cu construcţiile de maşini) şi industria chimică,
se găseau sub nivelul dezvoltării industriei textile şi alimentare. Deşi
investiţiile în ramura mecano-metalurgică au sporit (842.638.371 lei în 1939
faţă de 494.622.033 lei în 1922), valoarea producţiei descreşte sensibil,
afectând această ramură a industriei, şi implicit , economia naţională.
Principalele ramuri industriale din judeţ, având zeci de întreprinderi
fiecare, erau dominate tot mai evident de una sau câteva mari întreprinderi.
Apreciind potenţialul economic al întreprinderilor după valoarea producţiei
realizate, constatăm că în anul 1938 judeţul Arad avea doar 27 întreprinderi
cu o producţie ce depăşea 10 milioane de lei.
Ca producţie, ponderea cea mai mare o avea Industria Textilă
Arădeană, urmată de Fabrica de vagoane Astra şi de Industria agricolă
arădeană 2 .
3
Întreprinderi cu o producţie ce depăşea 10 milioane lei
Nr.
Denumirea întreprinderii şi
Valoarea productiei
crt.
localitatea de sediu
1
Industria textilă arădană S.A. Arad
711.323.247 lei
2
Fabrica de vagoane „Astra” S.A. Arad
472.946.658 lei
3
Industria agricolă arădeană S.A. Arad
292.631.213 lei
4
Fabrica de zahăr S.A. Arad
190.682.390 lei
5
Uzinele textile române „Teba” S.A..
96.419.171 lei
Arad
6
Fabrica de împletituri şi tricotaje S.A.
62.559.064 lei
Arad
7
Moara GHIZELA S.A. Pecica
54.370.260 lei
8
Fabrica de calapoade Stiaszny S.A.
42.148.312 lei
Arad
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Moara Adolf Braun Arad - Micălaca
Industria de aţă CUCIRINI S.A.R.
Arad
Fabrica de fierării Grundmânn S.A.
Arad
Societatea anonimă de electricitate
Arad
Moara Fraţii Wagner Fîntînele
Firma „Passarex” S.A.R. Pecica
Moara sistematică S.A. Sîntana
Fabrica de lacuri şi vopsele
„Polychrom” S.A. Arad
Fabrica de tricotaje Fraţii Stern Arad
Moara Edmund Kolb Sînnicolaul Mic
Industria română de ciorapi S.A. Arad
Fabrica de lichior „Zwack” S.A. Arad
Moara „Veronica” Pâncota
Fabrica de produse chimice S.A. Arad
Bonetăria „Nor-Coc” S.A. Arad
Industria vatelinei S.A. Arad
Industria lemnului S.A. Pâncota
„Armătura” S.A.R. Arad
Fabrica de scrobeală „Whitehouse”
Arad

38.960.193 lei
32.000.000 lei
27.988.000 lei
25.734.299 lei
24.498.355 lei
24.358.000 lei
23.231.520 lei
21.316.460 lei
14.828.871 lei
14.540.311 lei
14.167.116 lei
14.084.290 lei
13.607.642 lei
12.037.400 lei
12.019.516 lei
11.947.140 lei
11.606.682 lei
10.797.743 lei
10.769.000 lei

Remarcăm aşadar că politica de industrializare masivă nu excludea
menţinerea unui număr mare de unităţi industriale mici şi mijlocii, care se
concurau în interiorul aceloraşi ramuri industriale, iar pe lângă industrie,
sumedenie de ateliere meşteşugăreşti, pe care statisticienii şi economiştii
vremii le asimilau celei dintîi. La o populaţie de 423.842 locuitori cât avea
judeţul Arad în 1938, documentele atestă existenţa a 20.634 muncitori,
5.059 meseriaşi şi 4.223 funcţionari. Pe de altă parte, statistica din 1939, la
care ne-am mai referit, consemnează 11.676 de angajaţi în industrie.
Originea aparentei nepotriviri între cele două surse, trebuie căutată în faptul
că pe lîngă salariaţii industriali (11.676 la număr) se găseau sute de lucrători
(zilieri şi calfe), utilizaţi în atelierele meşteşugăreşti din judeţ. Este o
ilustrare a faptului că dezvoltarea industriei, în limitele economico-sociale
arătate, a generat şi creşterea forţei de muncă salariate.
383

Cu toate progresele înregistrate de industrie, economia judeţului nu a
depăşit caracterul ei predominant agrar, agricultura continuând să deţină o
pondere însemnată în producţia materială. Ea a fost însă întrecută de
industrie la capitolul tehnicii folosite.
Sporul producţiei industriale din judeţ, acoperirea în proporţie tot
mai mare a pieţii interne cu producţia autohtonă, au reprezentat fireşte un
progres. Produsele industriei arădene, mai ales bunurile de consum, au
înlocuit produsele similare din import, ca urmare a restricţiilor financiare
impuse mărfurilor importate, contribuind la reducerea cotelor acestora şi
deci la diminuarea dependenţei economice a ţării faţă de ţările
industrializate. În privinţa utilajelor de tehnicitate şi productivitate mai
înalte, industria judeţului era în continuare dependentă de ţările Europei
apusene: Germania, Cehoslovacia, Elveţia, Ungaria de unde acestea se
importa
Anul 1939 marchează începutul unei noi perioade în evoluţia industriei judeţului, generată de tratatul economic cu Germania încheiat la 23
martie 1939. Acordul, care conţinea o seamă de prevederi menite să
restrângă sfera industriei româneşti, a fost pus în aplicare la finele anului
1940 după instaurarea regimului de dictatură antonesciană. Tratatul ducea la
subordonarea deplină a economiei ţării intereselor maşinii de război a
Germâniei hitleriste. Producţia industriei româneşti urma să ţină seama de
cerinţele „noii ordini europene”, ceea ce însemna de fapt desfiinţarea
ramurilor industriale care nu conveaneau Germaniei şi acceptarea în
industrie a controlului aşa-zişilor specialişti germani. Prin încheierea noului
tratat economic cu Germania, România era sortită să devină o anexă
economică a Germaniei.
Industria arădeană s-a remarcat printr-o deosebită diversitate.
Industria mecano- metalurgică a fost dominată de societatea „Astra” Arad,
prima fabrică română de vagoane şi motoare, înfiinţată în anul 1920 prin
fuziunea fabricii de vagoane „Johann Weitzer” cu fabrica maghiară de
automobile „Marta”, pe baza unui capital de 75.000.000 lei. Gama de
produse realizate a fost foarte largă: de la vagoane de cale ferată şi de
tramvai până la cazane cu vapori, macarale şi produse rulante, arcuri şi
diverse piese turnate.
În anul 1922, cunoscutul aviator Andrei Popovici a obţinut sprijinul
guvernului pentru dezvoltarea unei industrii aeronautice, devenind directorul
sectorului aviatic de la „Astra”. Secţia a fost desfiinţată în anul 1926 când
societatea arădeană va participa cu un sector de producţie la Societatea
4
Anonimă Industria Aeronautică Română de la Braşov . Uzina va produce şi
autocamioane, autocisterne pentru întreprinderile de transport din ţară şi din
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municipiul Arad. Nivelul tehnic atins a permis realizarea unor produse
performante pe plan internaţional. Se pot menţiona vagoanele – restaurant
tip Pullman, distinse la Paris în 1936, sau automotorul „Astra” medaliat la
Berlin tot în acelaşi an 5 .
Industria textilă a fost reprezentată în primul rând de Întreprinderea
Textilă Arădeană (ITA), care şi-a continuat activitatea în perioada
interbelică fiind una dintre cele mai mari fabrici de profil din ţară. Ea
producea pânzeturi din bumbac şi ţesături din mătase artificială. Secţia de
imprimerie mecanică şi filatură de bumbac cu 2000 de fuse i-au consolidat
poziţia de lider pe piaţa internă.
Fabrica de împletituri şi tricotaje (FITA) a fost fondată în anul 1921
cu un capital de la Banca Românească. La început a produs ciorapi şi
echipament sportive, apoi gama va fi diversificată, produsele fiind fabricate
din pluş şi flanelă. Mai pot fi amintite Fabrica de ciorapi şi confecţii „Fraţii
6
Stern”(1926) şi „Teba” care executa ţesături din bumbac .
Industria alimentară utiliza materia primă din surse locale din
agricultură. În cadrul ramurii exista o tradiţie în morărit, 75% din producţie
fiind exportată în Germania, Austria, Elveţia. Cea mai mare moară o
deţineau fraţii Neumann. În anul 1921 aceasta s-a transformat în societate
anonimă. Capacitatea de producţie a fost de 36 de vagoane pe zi. Aceiaşi
proprietari deţineau şi Fabrica de Spirt şi Drojdie din Arad. Mai amintim
Fabrica de lichior Zwack SA cu o gamă largă de produse şi pieţe de
desfacere în Ardeal şi Regat şi Fabrica de Zahăr SA care în anul 1927
producea 10.000 tone zahăr, fiind prima fabrică de profil din ţară care după
7
terminarea războiului a reuşit să desfacă zahăr pe piaţa externă .
Industria lemnului folosea una din însemnatele bogăţii ale judeţului.
Una dintre cele mai căutate fabrici de profil, cea a lui Laurenţiu Lengyel, s-a
specializat în executarea mobilierului stil, utilizând lemn de export şi
indigen. Toate fabricile de tâmplărie şi mobilă arădene, în număr de 14,
foloseau cheresteaua şi furnirul produse de Industria Lemnului SA Czettel.
În branşă s-a remarcat şi fabrica de calapoduri Stiansky SA Arad.
Industria chimică a fost reprezentată pentru început de Fabrica de
vopsele şi lacuri, produse chimice „Polycrom” SA, înfiinţată în 1930, apoi
de fabrica „Azurel” SA.
Industria electrotehnică este relativ tânără. Ea apare în Arad după
1935 fiind reprezentată prin Uzinele Tehnice Arad, fabrica de becuri cu o
capacitate de 2.500 produse pe zi, şi fabrica de aparate de radio şi articole
8
electrotehnice IRON Arad . Industria de sticlărie a foste reprezentată de
fabrica de oglinzi Pinter Pechy Comp.
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Mai exista şi un mare număr de ateliere meşteşugăreşti sau
întreprinderi mici cu până la 20 de lucrători, foarte diverse ca specialitate,
care satisfăceau nevoile populaţiei prin serviciile acordate.
Din păcate acesta dezvoltare a industriei a fost afectată de criza
economică mondială dintre 1929-1933. Majoritatea fabricilor lucrau în
pierdere, cele mai afectate fiind cele mari, cu mulţi angajaţi: Fabrica de
Zahăr, Industria Lemnului Pâncota, Fabrica de Vagoane Astra, Societatea
Anonimă de Electricitate, Industria Textilă Arădeană. Se ajunge ca doar un
număr de 93 de unităţi industriale să-şi desfăşoare activitatea şi acestea cu
mari dificultăţi. Toate acestea generau mari probleme sociale: reducerea
salariilor, şomaj şi chiar faliment. Din 1934 datorită politicii economice a
guvernului şi a investiţiilor, industria se va reface şi se va dezvolta. Numărul
întreprinderilor şi cuantumul capitalului va creşte din nou, ajungându-se ca
9
în anul 1939 să funcţioneze 183 de unităţi .
Anul 1939 marchează începutul unei noi perioade în evoluţia
industriei judeţului generat de subordonarea economiei româneşti faţă de
Germania ca urmare a tratatului economic din 23 martie. Producţia
industrială urma să ţină seama de cerinţele şi de controlul total din partea
Germaniei. Practic România devine o anexă economică a Germaniei,
situaţia durând până în 1944. Întreprinderile sunt militarizate, au loc
rechiziţionări de personal şi materiale, se fabrică în majoritatea cazurilor
doar material de război, armament şi muniţii.
Comerţul interbelic va avea un rol însemnat în dezvolatrea
economică a Aradului. La aceasta contribuiau poziţia geografică
avantajoasă, dezvoltarea transporturilor, dar şi resursele naturale locale.
Semnificative erau datele recensământului din 1930 în care Aradul ocupa
locul 4 pe ţară în ceea ce priveşte numărul de persoane implicate în această
activitate. În 1930 existau 1.022 de firme comerciale, numărul lor ajungând
10
în 1937 la 4.001 . Treptat ponderea capitalului românesc va creşte atingând
11
în 1938 15,02% . Volumul tranzacţiilor efectuate prin bursă creşte de la
109 milioane lei la 237 milioane lei în 1936. Există şi o Cameră de Comerţ
şi Industrie care reprezenta interesele comercianţilor arădeni.
Se va impune comerţul angrosist. Marile întreprinderi aveau la
rândul lor reprezentanţi în alte oraşe, cum e cazul „Astrei” care desfăcea
produse în 7 oraşe. La rândul lor, întreprinderile din alte oraşe aveau
reprezentanţi în Arad, în 1930 în număr de 90, mai importante fiind
12
Industria Lânei Timişoara, Creditul Minier, Industria de Vată .
Amploare ia şi reţeaua comerţului cu amănuntul, mai ales în
domeniul alimentar. Se adaugă unităţi hoteliere, de alimentaţie publică,
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magazine de îmbrăcăminte, mobilă, textile, materiale de construcţii. Acest
sector cunoaşte mari fluctuaţii datorită concurenţei şi a dependenţei de
furnizori. Mărfurile produse erau destinate în principal pieţei interne, dar se
exportau făină şi produse de mobilă realizate de firma Lengyel.
În strânsă legatură cu industria şi comerţul era şi sistemul bancar.
Între 1919-1920, Transilvania a fost încadrată sistemului monetar naţional
având loc acţiunea de schimbare a coroanelor maghiare puternic depreciate.
Deschiderea sucursalei locale a Băncii Naţionale a României în 1921 va
constitui un moment important în viaţa bancară locală. Între anii 1921-1928
activitatea depusă o va situa pe locul 7 pe ţară. Continuă să funcţioneze
banca „Victoria”, dominată de acţionariatul local. Creşte interesul băncilor
bucureştene pentru părţile arădene ,astfel se vor deschide sucursale, ale
Băncii Româneşti, Băncii Marmorosch Blank et Comp, Băncii de Credit
Român .
Parte din aceste bănci au participat la pachetele de acţiuni al unor
întreprinderi din Arad. Este cazul Băncii Româneşti care a participat la
înfiinţarea Fabricii de Zahăr sau a Băncii Marmorosch Blank et Comp, care
alături de Banca de Credit Român şi de Banca Agrară SA Privilegiată Cluj,
a participat cu capital la înfiinţarea societăţii „Astra” din Arad în anul 1920.
Capitalul străin a fost prezent în special în pachetele de acţiuni ale Fabricii
13
de Vagoane „Astra” (italian, austriac, german, maghiar) .
Pentru a putea ieşi din criza economică, Banca „Victoria” a fuzionat
în anul 1931 cu „Bihoreana” din Oradea şi „Timişana” din Timişoara,
formând Banca „Victoria” SA, cu sediul central în Arad şi cu filiale în cele
2 oraşe. În 1936 preşedinte al băncii a fost Anton Mocioni de Foieni,
director general fiind dr. Nerva Iercan. Banca deţinea agenţii în judeţele
14
Arad şi Bihor, la Salonta .
Legea din 8 mai 1934 a determinat reducerea numărului de bănci,
deoarece condiţiile cerute nu puteau fi îndeplinite de toate unităţile. Se
aproba funcţionarea lor doar cu un capital minim de 10 milioane de lei,
astfel că în 1938 în oraş şi judeţ mai funcţionau doar 16 bănci locale, cu un
capital de 177,2 milioane lei, Aradul ocupând locul 7 pe plan naţional. Iată
în continuare câteva dintre băncile care au funcţionat la Arad: Banca
Naţională a României, filiala Arad, Banca Românească SA, sucursala Arad
(cu pachete de acţiuni la Fabrica de Zahăr şi FITA), Banca Ardeleană şi
Casa de Păstrare SA, sucursala Arad (cu sediul la Bucureşti şi Cluj având
filiale, în afara celei de la Arad, în toate oraşele mari din Transilvania),
Societatea Bancară Română (sucursala locală va funcţiona din anul 1930),
Băncile Bănăţene Unite, cu centrale la Arad şi Timişoara, Banca
Goldschmidt SA (cu capital evreiesc) a fost prima bancă locală care a
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obţinut plasarea lozurilor pentru Loteria Naţională, Banca Comercială
15
Italiană şi Română, cu sediul în Bucureşti şi filiala la Arad .
Acţionau o serie de case de păstrare, dintre care cităm câteva: Casa
de Păstrare a Judeţului Arad, cu sucursale la Ineu şi Pâncota, fondată în
1870, fiind cea mai mare din oraş şi printre primele din ţară, Casa de
Păstrare Generală din Arad SA, Casa de Păstrare Agricolă Arad şi Cenad,
creată pentru a satisface cerinţele de credit ale agriculturii, Casa Generală de
16
Economii din Sibiu, filiala Arad etc. .
Mai funcţionau şi cooperative de credit, destul de numeroase dintre
care putem aminti „Zorile”, Federaţia Cooperativelor din Arad şi judeţ,
„Pârneava”, Cooperativa de consum , „Prevederea” – banca populară a
funcţionarilor din poliţie, Banca Populară „Spiru Haret”, Cooperativa de
credit a Industriaşilor, „Cooperativa Voluntarilor” Brad, Arad – Pecica,
Arad-Grăniceri.
Pe plan intern Aradul era punct de plecare spre Timişoara, Oradea,
Lovrin, Brad, Podgoria şi Radna. Pe plan extern sunt legături cu Budapesta
şi mai departe cu restul ţărilor europene. Un imens avantaj era existenţa
întreprinderii „Astra” care livra vagoane şi automotoare CFR-ului, iar de
întreţinere răspundeau Atelierele Principale. Parcul de vagoane va fi mărit
17
atât cu cele destinate călătorilor, cât şi cu cele destinate mărfurilor . În
schimb reţeaua rutieră era mai puţin dezvoltată.
Primăria administra serviciile care asigurau o bună desfăşurare a
vieţii în oraş. Astfel Uzina de apă este modernizată între 1931-1934,
mărindu-şi capacitatea şi îmbunătăţind calitatea apei potabile. Capacitatea
ajunge la 16.000 metri cubi în 24 de ore. Apa potabilă va fi extrasă în 1938
18
din 8 puţuri de captare . Canalizarea oraşului capta apele pluviale şi le
deversa în Mureş şi canalul Mureşel. Apele reziduale erau preluate de 6
staţii de colectare.
Uzina electrică asigura iluminatul public al oraşului montându-se noi
corpuri de iluminat ceea ce va duce la un aspect occidental al străzilor. În
1937 se montează o noua centrală telefonică automată care dispunea de
1200 de linii şi efectua 721 de convorbiri zilnice. Această centrală a fost
montată de Socieatea de telefoane Bucureşti şi era una dintre cele mai
moderne din ţară.
În ceea ce priveşte transportul public, acesta era asigurat de
Întreprinderea de autobuze. Primăria a achiziţionat autobuze care în 1938
erau în număr de 30 ce deserveau 11 linii însumând 41de kilometri. Erau
maşini moderne produse de Ford şi Citroen şi circulau la un interval de 1030 minute. Pe lângă aceste autobuze ale statului existau şi doua linii
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particulare ce legau centrul Vama Micălaca de Gara Aradul Nou. În
perioada interbelică apar şi autotaximetrele care foloseau din 1930 aparatele
19
de taxare .
Alte servicii erau asigurate de Întreprinderea de Cinematografie
fondată în 1929, Băile Populare Sănătatea, ştrandul Neptun construit în
1932, serviciile de salubritate şi gospodăria oraşului, aceasta din urmă
asigurând plantele decorative pentru parcurile oraşului.
Toate aceste date şi exemple au avut ca scop evidenţierea dezvoltării
şi diversităţii economiei arădene în perioada interbelică. În urma lor oraşul
Arad va deveni unul dintre cele mai puternice centre economice, dar şi
culturale ale României.
Marea Unire din 1918 va duce la profunde mutaţii pe scena politica
românească. Perioada interbelică va fi foarte complexă, unele partide
politice disparând, altele reapărând sub noi denumiri. Astfel, în perioadele
de criză şi recesiune economică (1918-1921, 1929-1933) s-au manifestat un
mare număr de partide iar în perioadele de stabilitate (1922-1928, 19341937) se observă regrupări ale forţelor politice. În general viaţa politică
evoluează în limitele centrului democratic, nelipsind însa şi manifestările de
20
extremă dreapta şi stânga .
Pe plan naţional viata politică interbelică a fost dominată de doua
partide, liberalii şi naţional-ţărăniştiAu activat şi formaţiuni politice ale
minorităţilor naţionale precum: Partidul Maghiar, Partidul German, Partidul
Evreesc, ceea ce demonstra caracterul democratic al regimului politic din
România. Partidul Evreiesc s-a infiinţat în 1931, evreii reuşind să trimită în
Parlament 4-6 reprezentanţi. La alegeri Partidul Evreesc a obţinut între 1146
şi 1387 de voturi în jueţul Arad. Toate aceste partide şi grupări politice vor
fi dizolvate printr-un decret-lege în 30 martie 1938 emis de Carol al II-lea.
Pe acest fond destul de agitat s-a desfăşurat şi viata politică arădeană. În
toamna anului 1919 au loc alegeri câştigate clar de Partidul Naţional Român
care va trimite în Parlament 14 deputaţi printre care Vasile Goldiş şi Ştefan
Cicio-Pop şi 3 senatori: Cornel Ardelean, Iuliu Grofşoreanu şi Iacob
Hotăran. În guvernul condus de Alexandru Vaida-Voevod, Ştefan CicioPop va deţine portofoliile finanţelor şi justiţiei şi funcţia de vice primministru. Din guvernul Averescu va face parte şi Vasile Goldiş care se va
ocupa cu problemele Transilvaniei.
La 6 iunie 1920 au loc alegeri, arădenii trimiţând în Parlament pe
lângă membrii PNR şi un deputat socialist, Mayer Petru. În 1922 din Arad
în urma alegerilor sunt desemnaţi şi deputaţi liberali iar ca senator Ştefan
Cicio-Pop.
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Următoarele alegeri (1926, 1931, 1932, 1933) sunt dominate în Arad
de PNŢ, dar se remarcă o tot mai mare prezenţă a partidelor politice fapt
dovedit de creşterea numărului listelor electorale. În schimb alegerile din
1937 dau câştig de cauză Gărzii de Fier care prin partidul său Totul pentru
Ţara obţine în Arad 29.568 de voturi, învingându-i pe liberali care
obţinuseră doar 23.651 voturi şi Partidul Maghiar cu 10.896 voturi21.
După 30 martie 1938 unica formaţiune autorizată a fost Frontul
Renaşterii Naţionale care va fi constituit şi la Arad. La 17 aprilie 1940 are
loc în sala festivă a Prefecturii Judeţului Arad adunarea de constituire a
Sfatului judeţean şi municipal al Frontului Renaşterii Naţionale Arad. În
frunte erau Romulus Coţioiu la municipiu şi doctor Cornel Radu, preşedinte
pentru judeţ.
Din păcate, situaţia pe plan extern va influenţa mult şi politica
internă, mai ales în deceniul al IV-lea. Astfel, afirmarea politicii revizioniste
determină o puternică nelinişte în centrul şi rasăritul Europei. Situaţia se va
agrava însa, cu deosebire din cauza Germaniei, dar apar pretenţii tot mai
mari şi din partea Ungariei. În vestul României se impune luarea unor
măsuri defensive, achiziţia de tehnică militară şi executarea de noi
fortificaţii. Guvernul Tătărăscu apelează şi la donaţii din partea populaţiei
pentru a acoperi necesarul de 50 miliarde lei. Se lansează şi un împrumut
intern făcut de stat în 1939 cu o dobânda de 4,5% pe an. Aradul va strânge
58 milioane lei, la acţiune participând muncitorii de la Astra, cadrele
didactice, primarul Aradului, generalul Alexandru Vlad (cu 50 mii lei),
pensionari şi chiar minorităţile etnice fapt menţionat şi în presa locală22.
La 30 august 1940 prin Dictatul de la Viena se răpeau României
43.492 kilometrii pătraţi din teritoriul ţării cu o populaţie de 2,6 milioane
locuitori dintre care peste 51% români. Acest teritoriul din nord-vestul
Transilvaniei va fi cedat Ungariei. Întreaga ţară va fi cuprinsă de
manifestaţii de protest. În Arad, Chestura Politiei municipiului surprinde
indignarea şi nemulţumirea populaţiei, fără deosebire de clasa socială sau
culoare politică, faţă de arbitrajul de la Viena, conform unui document
adresat Prefecturii.
La 1 septembrie 1940 în sala festivă a Academiei Teologice se
adopta o moţiune prin care se subliniază nedreptatea actului de la 30 august.
Această moţiune este semnată de o serie de personalităţi ale oraşului printre
care menţionăm pe Andrei Magieru, episcop de Arad şi dr. I. Ionescu,
prefectul judeţului23. După abdicarea lui Carol al II-lea în favoarea fiului său
Mihai, la 6 septembrie 1940, generalul Ion Antonescu a format un guvern de
coaliţie cu Garda de Fier, iar România devine stat naţional-legionar. Garda
de Fier devine singura mişcare politica autorizată şi se semnează un protocol
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de aderare la alianţa puterilor fasciste la 23 noiembrie 1940. Astfel România
va trece în tabăra Germaniei politic, economic şi militar, ceea ce o va duce
la implicarea ei în campania împotriva URSS declanşată la 22 iunie 1941.
Perioada interbelică a cunoscut numeroase mişcări pe plan social.
Alt tip de manifestări au fost cele legate de aniversările zilei de 1 Decembrie
1918, dintre care cea mai importantă este acţiunea din 1 decembrie 1932
prilej cu care în Piaţa Avram Iancu s-au strans 15.000 de oameni în faţa
cărora ţinea un discurs Vasile Goldiş. Se adoptă o moţiune prin care se
subliniază unitatea ţării. Alte manifestări au loc şi în anii 1935, 1936, ultima
fiind la data de 1 decembrie 193924.
În această perioadă se organizează şi manifestaţii antifasciste şi
antirevizioniste, pe fondul creşterii tensiunii politice pe plan extern. Ziarul
Ştirea menţionează o mare adunare din Piaţa Avram Iancu la care participă
50.000 de oameni, ţinută în 3 mai 1933 unde ia cuvantul şi Ioan Suciu, unul
dintre artizanii Marii Unirii.
Din păcate toate aceste acţiuni şi manifestaţii nu au nici un efect
deoarece în 30 august 1940 se va semna Dictatul de la Viena. Din acel
moment toate actiunile sunt îndreptate împotriva anulării acestui act nedrept
faţă de România.
După moţiunea adoptată în 1 septembrie are loc în ziua următoare o
mare adunare de protest. Participa 6.000 de persoane din toate categoriile
sociale: muncitori de la Astra, CFR, Uzina Electrica, studenţi de la
Facultatea de medicină veterinară şi chiar ţărani. Participanţii străbat oraşul
până în Piaţa Podgoria la Crucea martirilor ridicată de Liga Antirevizionistă
din Arad. Presa este şi ea prezentă cu articole legate de eveniment. Apar
articole în ziarul Ştirea şi în alte publicaţii precum: Drapelul, Biserica şi
Şcoala25.
Ulterior, până la izbucnirea războiului au loc în judeţul Arad acţiuni
de găzduire a refugiaţilor veniţi din teritoriile cedate Ungariei. Pentru
primirea lor, Crucea Roşie, filiala locală, organizează în gara CFR Arad un
depozit pentru prima aprovizionare, iar în vederea cazării au fost amenajate
spaţii la Casa Învăţătorilor.
Refugiaţii au fost bine primiţi de arădeni şi de autorităţile locale.
Primăria a eliberat bonuri de masă pentru cantine, în oras s-au adunat
fonduri băneşti şi s-a trecut la plasarea în muncă a persoanelor apte.
Expulzaţii s-au organizat la rândul lor. Astfel că la data de 12 octombrie
1940 se constituie „Asociaţia Românilor Expulzaţi din Ardeal”, cu sediul la
Palatul Cultural din Arad, avându-l ca preşedinte de onoare pe
memorandistul Aurel Biltiu, protopop Rus-Someş26.
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Au însă loc şi acţiuni duse împotriva evreilor, care au început în
decembrie 1937, odată cu instalarea guvernului de dreapta Goga-Cuza.
Campania a început cu retragerea dreptului evreilor de a comercializa
băuturi spirtoase. Prima lege vădit antievrească a fost aceea pentru
„revizuirea cetăţeniei”. Decretul lege publicat în 22 ianuarie 1938 a obligat
pe toţi aceia care au figurat în registrele comunelor în 1918 să dovedească
cu acte că au aparţinut de comunele respective şi în cei patru ani
premergători recensământului.
Această măsură a periclitat situaţia evreilor din Bucovina, Basarabia
şi Maramureş. În acest fel 25% din populaţia evreiască din România
întregită, deci 225.000 de evrei, dintre care 73.000 capi de familie şi-au
pierdut cetăţenia27. În judeţul Arad numărul evreilor din comune a scăzut cu
peste 300.
În 1940 la Arad s-au retras autorizaţiile de funcţionare ale agenţiilor
teatrale. În şcoli au fost îndepărtaţi toţi elevii evrei, a fost interzis accesul
studenţilor evrei în şcolile superioare. S-au expropriat pământurile, inclusiv
recoltele neculese, iar în conformitate cu legea din 17 noiembrie 1940 s-a
trecut şi la exproprierea proprietăţilor la sate. Câteva cifre extrase din
Arhivele Prefecturii Judeţului Arad arată că au fost expropriate 206 cladiri,
208 moşii cu 14.000 hectare pământ arabil, 98 vii, 16 mori, 3 fabrici de
cherestea, 1 fabrica de spirt, 3 fabrici de ulei, 1 fabrică de postav şi peste
18.000 hectare de păduri. De asemenea au avut loc şi exproprieri abuzive, ca
de exemplu păduri sau stabilimente industriale vândute cu mult înainte de
apariţia legii. În felul acesta a fost anulată în comuna Chişineu-Criş o
vânzare de 68 hectare pământ, efectuată de fostul proprietar evreu
Schillinger Josif şi alte doua vânzări din plasa Hălmagiu, efectuate în 1927
şi 193528.
În oraşul Arad mulţi proprietari evrei de magazine şi ateliere au fost
forţaţi să le vândă la preţuri derizorii. Amintim aici exemplul celor trei
proprietari ai cafenelei Dacia, care au fost arestaţi şi transportaţi la renumita
„casa verde” aşezată la intrarea în păduricea oraşului. Au fost reţinuti acolo
până când au fost semnate actele de predare a cafenelei, care a doua zi a fost
rebotezată ca „proaspăta întreprindere românească” .
În Arhivele Prefecturii Arad se află şi alte documente, ca acestea
care prezintă şi alte de abuzuri de acest fel. Astfel este cazul fabricantului
evreu Schillinger Andrei, care în decembrie 1940 a vândut sub presiune
întreprinderea „Armătura” şefului mişcării legionare Arad, Ion Constantin.
În perioada 1938-1940 s-au organizat mişcări antievreieşti,
organizaţiile sioniste, cluburile sportive au fost interzise, s-a trecut la
arestări masive ale evreilor29.
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Dincolo de toate aceste abuzuri,în Arad ca şi în satele şi comunele
judeţului a dominat o atmosferă de toleranţă, existând comunicare şi
înţelegere. Aradul era din acest punct de vedere, ca şi al dezvoltării
industriale şi culturale, un oraş model, într-un context intern şi internaţional
deosebit.
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Ioachim Miloia, cercetător şi protector al monumentelor
istorice din Banat
Ioan Traia
Muzeul Satului Bănăţean, Timişoara
Ioachim Miloia, repere biografice
Ioachim Miloia, cunoscută personalitate culturală a Banatului
(pictor, istoric de artă, restaurator de biserici etc.), s-a născut la 21 aprilie/3
mai 1897 în Ferendia judeţul Timiş. Tatăl său, Achim Miloia, învăţător, este
transferat, în anul 1908, în calitate de revizor şcolar pe lângă Comitetul
Eparhial din Caransebeş. Aici Ioachim Miloia îşi va continua studiile,
terminând liceul în vara anului 1916, apoi, în toamna aceluiaşi an, se înscrie
la Institutul Teologic şi Pedagogic din Caransebeş, pe care îl absolvă în anul
1919, obţinând certificatul de calificare preoţească şi de învăţător. În anul
şcolar 1919/1920, se înscrie în anul III al Facultăţii de Litere din Bucureşti,
frecventând în acelaşi timp şi cursurile Academiei de Arte Frumoase, având
o chemare deosebită pentru pictură. În anul 1920, pleacă în Italia, unde îşi
continuă studiile la Academia de Belle Arte din Roma, pe care le absolvă în
anul 1922, apoi se înscrie în anul III al Şcolii de Istoria Artelor de la
Facultatea de Litere din Roma, susţinând, în anul 1924, doctoratul în Istoria
Artelor cu teza „Curentul goticului internaţional şi fraţii Lorenzo şi Jacopo
Salimbent din Sanserezino". Obţine şi al doilea doctorat în literatură şi
filozofie cu lucrarea „Legenda Crucii în literatura şi arta medievală”. La
Roma, Ioachim Miloia, pe lângă studii, desfăşoară o intensă activitate de
pictură, şi de publicistică în reviste italiene de specialitate.
Revenind acasă, în toamna anului 1927 este numit profesor
suplinitor de desen la Şcoala Normală din Timişoara, iar din data de 28
ianuarie 1928 devine director al Muzeului Municipal Timişoara, transformat
ulterior, prin străduinţele sale, în Muzeul Bănăţean, funcţie pe care o va
deţine până la moartea sa prematură din primăvara anului 1940, în plină
maturitate creatoare. A înfiinţat şi condus revista „Analele Banatului”, o
vreme a fost redactorul revistei Institutului Social Banat-Crişana, a sprijinit
activitatea asociaţiei culturale Astra, a întreprins numeroase săpături
arheologice, a pictat şi a restaurat pictura în numeroase biserici din Banat. A
realizat, în 1930 (împreună cu Ion Stroia–Udrea), albumul „Galeria
Maeştrilor clasici – Pictura Renaşterii”, excepţională demonstraţie a
cunoştinţelor în domeniul istoriei artelor acumulate în timpul studiilor din
Italia. În 1933, îl găsim ca profesor în cadrul Academiei de Arte Frumoase,
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transferate de la Cluj. Ioachim Miloia este şi întemeietor al Arhivelor
Banatului, în iulie 1937, bun cunoscător al arhivelor din Banat, cu sprijinul
nepreţuit al lui Constantin Moisil, directorul Arhivelor Statului (1923-1938),
va lupta mai mult de un deceniu pentru a convinge autorităţile, de
necesitatea înfiinţării unei direcţii la Timişoara, ca în final să reuşească
infinţarea instituţiei sub denumirea Direcţia Regională a Arhivelor Statului,
cuprinzând judeţele Timiş-Torontal, Caraş şi Severin.
De asemenea Ioachim Miloia a avut iniţiativa de a înfiinţa un muzeu
în aer liber al satului bănăţean. Moartea prematură a lui Ioachim Miloia la
25 martie 1940, la numai 43 de ani, a fost o mare pierdere pentru viaţa
culturală a Banatului. Întreaga biografie a lui Ioachim Miloia stă sub semnul
unei intensităţi maxime a vieţii, sub imperativul vieţii intense, eroice. Alţii
au făcut poate mai mult decât el, beneficiind de un ciclu normal de viaţă şi
de împrejurări mai favorabile, însă Miloia rămâne un exemplu de trăire şi
dăruire maximă, exemplu ce n-ar fi fost posibil decât cu preţul unor jertfe şi
a unei stăruitoare încordări de voinţă.
Ioachim Miloia, cercetător şi protector al monumentelor istorice
din Banat
Preocuparea pentru cercetarea şi protejarea monumentelor istorice
ale Banatului a fost un obiectiv conştient şi bine precizat de înaintaşi
bănăţeni.
Astfel în ziarul lugojan “Drapelul” din 19 dec 1902 condus de
Valeriu Branişte citim:
“ Monumentele de artă şi istorie ale unui popor sunt izvoare de putere şi de
entuziasm pentru generaţiile următoare, sunt stâlpi gigantici pe care se
înalţă conştiinţa naţională a unui popor. Noi românii suntem un popor
sărac în monumente de artă. Restriştea vremurilor noastre în continuă luptă
între viată şi moarte, nu a oferit generaţiilor trecute răgaz ca să se dedice
vieţii artistice pe măsura capacităţii, gustului fin şi ingeniozităţii proprii
firei româneşti. Din puţinul care s-a creat, şi mai puţin ne-a rămas [...] Mai
bogaţi suntem în tezaurul popular, în creaţiunile poetice, care ascunse în
sufletul românului, au rezistat timpurilor vitrege”.
Parcurgând etape, într-o vizibilă creştere valorică, concepţia
înaintaşilor de bună păstrare şi ocrotire a patrimoniului cultural câştigă teren
şi ajunge să fie obiectiv deliberat în gândirea fruntaşilor bănăţeni.
Imediat după realizarea statului unitar român în noul climat spiritual
şi intelectual general, una din sarcinile ce se impuneau cu acuitate era aceea
de se valorifica tezaurul culturii noastre istorice naţionale. Era de îndreptat o
moştenire tristă lăsată de vechiul regim austro−ungar.
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Lucrul pregătit astfel pe planul conştiinţei se va materializa imediat
după Unire prin rezolvarea problemelor de ordin organizatoric şi
declanşarea sistemului ocrotirii de stat. Pentru acest motiv una din primele
legi votate după realizarea Unirii a fost aceea care viza conservarea şi
restaurare monumentelor istorice1. Un astfel de articol important al legii
legiferează înfiinţarea de secţii regionale ale Comisiei Monumentelor
Istorice în toate provinciile româneşti2.
Pentru Banatul reîntregit a fost înfiinţată în 1921 „Secţia Regională
pentru Banat a Comisiunii Monumentelor Istorice”, care şi-a avut sediul
iniţial în oraşul Lugoj până în anul 1929, când se va muta la Timişoara.
Primul preşedinte al Comisiunii a fost generalul Nicolae Cena, iar
după moartea sa în 1922 preşedinţia a fost preluată de Valeriu Branişte, una
din personalităţile de seamă ale actului Unirii din 1918. A fost luptător
pentru cauza românilor pe care marele Sfat Naţional ales la Alba Iulia îl
numeşte şef al resortului de învăţământ în Consilul Dirigent şi pe care
Academia Română, îl proclamă membru de onoare pentru bogata sa
activitate publicistică în domeniul istoriei.
Goerge Popovici, protopop al Lugojului, a fost a altă personalitate
care a deţinut la sfârşitul anului 1927 preşedinţia Comisiei, era de asemenea
un nume care-şi câştigase faima atât prin tumultoasa sa activitate
politico−naţională pentru realizarea definitivă a actului Unirii, cât şi pentru
bogata sa operă istorică bănăţeană.
Din anul 1927, preşedinţia este preluată de episcopul greco−catolic
Ioan Boroş, om de o vastă cultură istorică şi cu deosebire specialist în
filologie clasică calităţi completate fericit de o mare ambiţie şi de un real
simţ organizatoric.
Unor asemenea personalităţi ale vieţii politice şi culturale bănăţene
le succede Miloia în anul 1929, în organismul conducător al Comisiunii.
Deşi prin decretul regal preşedinte al Comisiunii Monumentelor
Istorice filiala Banat rămâne în continuare arhiereul Ioan Boroş, Miloia ca
vicepreşedinte va fi adevăratul conducător şi animator al comisiunii, asta
datorită vârstei înaintate a episcopului, dar şi faptului că, această Comisiune,
funcţiona în cadrul Muzeului Bănăţean.
Din întreita responsabilitate a lui I. Miloia, de conducător al
Muzeului Bănăţean, de vicepreşedinte al Comisiunii Monumentelor Istorice
filiala Banat şi de preşedinte al Societăţii de Istorie şi Arheologie Timişoara,
reies şi obiectivele pe care şi le fixează în activitatea sa. În primul rând,
reorganizarea activităţii muzeale bănăţene, apoi de protejare, conservare şi
restaurare a monumentelor istorice şi, nu în ultimul rând, activităţi ce vizau
sondaje, investigaţii şi săpături arheologice.
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Simpla enumerare a tuturor acestor obiective impresionează prin
curajul şi fervoarea acţiunilor declanşate, prin cutezanţa perspectivelor
propuse într-un interval de timp atât de limitat. La toate aceste obiective
Miloia a participat personal prin expediţii de cunoaştere, investigaţii şi
valorificare a patrimoniului naţional din Banat.
Menirea acestui capitol este de a reliefa activitatea de protejare,
conservare şi cercetare a monumentelor istorice depusă de Miloia şi, de
aceea, ne vom concentra doar pe acest aspect din prodigioasa sa stradanie,
căutând a scoate în evidenţă, datorită şi caracterului limitat al acestei lucrări,
doar câteva dintre cele mai semnificative infaptuiri.
Chestionarul istorico−arheologic al Muzeului Bănăţean
Venit la conducerea Muzeului Bănăţean în ianuarie 1928, prima grijă
a sa a fost să publice şi să difuzeze în toate localităţile bănăţene un
cuprinzător „Chestionar istorico−arheologic al Muzeului Bănăţean”,
aceasta pentru a cunoaşte potenţialul virtual la scara întregului areal al
Banatului. Întrebările se refereau la istoricul comunei, biserica, şcoala,
asociaţiile culturale, antichităţi, etnografie, iar cele privitoare la monumente
şi locuri istorice ocupă in acest „Chestionar” un loc proeminent3.
Miloia era conştient că în cercetarea culturii poporului român un rol
deosebit de important îl ocupă fondurile documentare constituite ca urmare
a utilizării chestionarelor ca metodă de cercetare. Chiar dacă această metodă
prezintă o serie de deficienţe, legate de faptul că informaţiile documentare
adunate, depind în mare măsură de pregătirea şi conştiinciozitatea celor care
redactează răspunsurile, ea are enormul avantaj de-a surprinde fenomenele
de cultură materială şi spirituală dintr-un mare număr de localităţi. Acest
lucru este aproape imposibil de realizat prin metoda cercetării directe, atât
din cauza folosirii unui număr mare de specialişti, cât mai ales a
cheltuielilor materiale pe care le presupune o astfel de investigaţie.
Cu toate că răspunsurile primite nu sunt egale în ce priveşte
cantitatea şi mai ales calitatea informaţiilor transmise, unele dintre ele fiind
redactate cu o scrupulozitate demnă de a servi model, în timp ce altele au
fost întocmite superficial, ele reprezintă un fond documentar deosebit de
valoros fără consultarea căruia nu se poate face o cercetare serioasă.
S-au adunat în total 600 de răspunsuri din tot atâtea aşezări bănăţene,
cele mai reuşite şi complete le-a publicat ca şi informaţie primară în
excepţionala revistă a muzeului „Analele Banatului” pe care a iniţiat-o, a
scris-o în mare parte şi a susţinut-o prin eforturi supraomeneşti. Aşa au
văzut lumina tiparului răspunsurile primite din localităţile: Vărădia,
Satchinez, Chesint, Soceni, răspunsuri completate de funcţionarii şi
intelectualii satelor respective: preoţi, dascăli, notari, primari. De aici reiese
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un aspect interesant şi anume ca acest chestionar a contribuit şi la trezirea
interesului unei anumite categorii de intelectuali, îndeosebi a acelora de la
sate faţă de cultura românească; în concluzie chestionarul a realizat şi
începutul unui obiectiv de pedagogie naţională.
În chip logic Miloia a disjuns într-un caiet − manuscris organizat în
ordine alfabetică, informaţiile privitoare la documente în speţă, bisericile din
localităţile bănăţene, marcând anul construcţiei şi eventuale renovări, apoi
data şi eventual meşterii zugravi cunoscuţi ai pictării lor, vechimea
materialelor parohiale, obiecte şi cărţi de cult vechi. Abia după alcătuirea şi
analiza acestui instrument de lucru preparator, absolut indispensabil unei
cercetări moderne, a purces la studierea mai profundă a monumentelor
bănăţene.
Demersul său ştiinţific s-a canalizat pe trei direcţii distincte:
studierea vechilor mănăstiri ortodoxe bănăţene, dezvelirea prin săpături a
unor vechi locaşuri de cult ruinate şi studierea bisericilor de lemn ale
Banatului4.
Biserica română din Lipova
Cu ocazia deselor sale călătorii în ţinutul Banatului, Miloia a vazut
starea jalnică a mănăstirilor bănăţene, ceea ce-l face să-şi concentreze
activitatea pentru remediere stării de lucruri. Astfel efectuează cercetări
directe, măsoară, desenează, face relevee, face demersuri pentru
recunoaşterea lor ca monumente istorice pentru a putea primi subvenţii din
partea Comisiei Monumentelor Istorice, se implică personal în restaurarea şi
conservarea lor, cum a fost cazul la Săraca, Partoş şi Lipova sau face
demersuri susţinând restaurarea altora, cum s-a întâmplat la Hodoş−Bodrog,
Baziaş sau Vărădia. Pe acest tărâm Miloia nu a făcut nici o discriminare
studiind cu aceeaşi constiinciozitate şi mănăstirile sârbeşti: Bezdin, Sfântu
Gheorghe şi Baziaş. A întocmit şi pentru acestea la fel ca şi pentru
mănăstirile româneşti, analize complete privind starea construcţiilor, starea
şi calitatea picturii, inventarierea icoanelor şi a altor obiecte liturgice,
mobilier şi cărţi vechi de cult5.
Biserica română de la Lipova a fost un obiectiv constant al
preocupărilor sale atât din cauza valorii monumentului cât şi din cauza stării
în care se afla.
La insistenţele sale se alătură şi protopopul Lipovei, F. Maniulă, şi
omul politic Sever Bocu şi, astfel, Comisia Monumentelor Istorice din
Bucureşti acordă în 1927–1930 câte 200.000 lei subvenţie anuala, devizul
general pentru restaurarea bisericii întocmit de arhitectul Victor Vlad fiind
de 1.000.000 lei.
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În vara anului 1928 Miloia îşi începe lucrarea de restaurare şi
conservare a bisericii din Lipova, lucrare ce o va valorifica într-o consistentă
monografie publicată în „Analele Banatului” fascicolul 1 pe 1928, sub titlul
„Biserica română din Lipova”.
În ceea ce priveşte timpul zidirii bisericii supoziţiile lui Miloia
converg spre ideea existenţei acestei biserici înainte de ocuparea Lipovei de
turci; se ştie că dominaţia turcească definitivă şi neîntreruptă a acestei
localitati începe în anul 1616 şi durează până la 1686 când generalul Caraffa
bate pe turci şi ocupă cetatea.
„În perioada ocupaţiei turceşti nu putea fi vorba de a construi o
biserică, eventual această biserică să fi fost transformată în geamie, iar
după ocuparea Lipovei de habsburgi şi în perioada imediat următoare
situaţia economică a zonei era aşa de mizeră încât iarăşi nu se pune
problemă construirii unei biserici şi mai ales unei biserici de dimensiunile
celei din Lipova. Anul 1732 este cea mai veche urmă documentară în scris a
bisericii. Stratul de pictură însă ce s-a descoperit sub cel de la 1734-1740
dovedeşte clar existenţa bisericii înainte de această dată”6.
Miloia începe lucrarea de restaurare cu multă grijă şi are meritul de a
fi scos de sub mortar, de a fi restaurat şi de fi pus în valoare cele două
starturi succesive de frescă, primul datând din secolele XIV − XV şi din care
s-au păstrat portretele sfinţilor Teodosie şi Pahomie de pe peretele naosului
spre pronaos7. Portretele celor doi sfinţi, mergând pe linia picturii monahale
athonite, cât şi scenele complete cu cei trei patriarhi Avraam, Isac şi Iacob,
justifică supoziţia lansată încă de atunci de Miloia că această biserică a fost
la origine o mănăstire, decorată după obiceiul mănăstirilor din Balcani cu
picturi în jurul şi deasupra intrării principale8.
Cel de-al doilea strat se datora unei restaurări a lăcaşului în 1732 şi
era semnat de cel mai bun şi cunoscut zugrav bănăţean din secolul XVIII-lea
Nedelcu Popovici9.
Spre norocul istoriei artei bănăţene s-a găsit şi numele pictorului care
a fost Nedelcu Popovici şi despre care din puţinele informaţii ştim că ar fi
trait în jurul jumătăţii sec. al XVIII-lea. Dintr-un proces verbal de la 1775
ştim că biserica de la 1732, transformată radical în 1792, avea iconostasul
din zid pe care acelaşi Nedelcu a înşirat seria de minunaţi sfinţi − scene
biblice ce azi nu mai există.
Din toată suprafaţa pictată de Nedelcu Popovici în 1732 a mai rămas
doar apriximativ 80 m2, cea mai mare parte a picturii lui Nedelcu s-a distrus
în anul 1792 când dintr-o raţiune fie nobilă, fie condamnabilă s-a
transformat radical biserica şi s-a sacrificat o pictură de toată frumuseţea.
Miloia, ca fin cunoscător al picturii îşi exprima din plin regretul „ce
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comoară s-a pierdut, câtă reavoinţă sau ignoranţă din partea celor de la
1792 ca să nimicească fără părere de rău un monument atât de falnic”10.
Nu se mai ştiu motivele pentru care Miloia nu a continuat şi pictarea
bisericii, dar din darea de seamă a Societăţii de Istorie şi arheologie pe anul
1930, Miloia critică cu severitate pe restauratori care s-au îndepărtat de
principiile unei restauraţii ştiinţifice.
„Refacerea bisericii greco−ortodoxe din Lipova s-a început în 1928,
după un plan de strictă restaurare ştiinţifică, constând din două momente:
dezbrăcarea învelişului baroc ce s-a pus peste forma originală la 1792 şi
refacerea acestei porţiuni originale, de la începutul sec.al XVIII-lea sau a
celei vechi din sec.al XV-XVI-lea. Pentru prima concepţie era la îndemână
o descriere de la 1775, plus zidurile dezgropate în decursul lucrărilor din
1928, pentru a doua formă, între picturile scoase de sub mortar s-a găsit un
foarte important document, constând din înfăţişarea în pictură a vechii
biserici ce a existat aici înainte de 1732.
Planul arhitectonic întocmit în acest scop a dat o soluţie
corespunzătoare, prin ridicarea unei cupole centrale, aşa cum aceasta a
fost la origine, iar lucrările de dezgropare a vechii picturi şi a restaurării ei
trebuiau limitate numai la atât. Restul de decoraţie modernă ce trebuia
făcută era gândită astfel ca să nu înăbuşe vechea şi preţioasa pictură, ci din
contră s-a pună în valoare şi mai mare.
Lucrările făcute în 1929 şi 1930 n-au mai ţinut cont de acest
imperativ, ci menţinând aceeaşi siluetă barocă a bisericii, au ridicat încă o
galerie deasupra pereţilor de la 1792, îngropând astfel pentru vecie, orice
reminişcenţă a vechei arhitecturi bizantino−balcanice realizate la Lipova.
Cât priveşte pictura, trebuie să menţionăm în primul rând
distrugerea picturii ce reprezenta vechea biserică, pictură ce a fost
dărâmată pur şi simplu. Fără ca, dacă aceasta stătea în calea construcţiei
noi, să fi fost detaşată de pe perete şi conservată pentru posteritate.
Decoraţiei interiorului îi lipseşte unitatea. Altarul este pictat de o
persoană, care cu toate că a arătat intenţia că se inspiră din vechea pictură
dezgropată totuşi i-au lipsit acele mijloace ca să fie pusă lângă minunata
artă a lui Nedelcu. Iar cât priveşte pictura nouă din restul bisericii, se poate
remarca graba care a dus lucrările până acolo, că diferiţi artişti care au
lucrat aici, n-au avut timpul necesar să elaboreze un plan general şi unitar.
În lipsa acestuia pictura cea veche se pierde între formele îngrămădite ale
picturii noi. Restaurarea picturii dezgropate nu s-a făcut decât prin nişte
retuşuri puse stângaci la câteva locuri. Iar măsuri de conservare a acestei
picturi nu s-au luat.
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Societatea noastră ţine să menţioneze această stare de lucruri
pentru viitor. Dacă odată s-a putu întâmpla, că nu s-a ţinut cont de fondul
istoric şi spiritual, acest lucru să fie evitat în viitor”11.
Mânăstirea Săraca
Născut fiind la Ferendia, în imediata apropiere a mănăstirii Săraca
din Semlacul−Mic, Ioachim Miloia a ascultat din copilărie toate legendele
populare ce circulau pe seama acestei mănăstiri, iar tatăl său învăţătorul
Achim Miloia a menţinut trează în mintea copilului conştiinţa importanţei
acestui lăcaş religios şi cultural. Aşa se face că în 1928 devenind director al
Muzeului Bănăţean Miloia face imediat o cercetare la mănăstire, ce a găsit
acolo l-a îngrozit încât nu pregetă să facă pe loc un plan de acţiune.
„Mănăstirea Săraca este caracterizată cum nu se poate mai bine de
popor, adevărat săracă, uitată de lume. Nesprijinit de nimeni stingher într-o
uşoară vale, stă astăzi cel mai important monument de artă al Banatului.
Din vechea aşezare călugărească azi n-a mai rămas decât numai biserica
propriu-zisă căreia pietatea populară îi mai aduce prinosul său de
tradiţională închinare odată pe an cu ocazia pelerinajului. Mâine-zi după
încheierea acestui prohod un scrâşnet ruginit al cheii acoperă cu un liţoliu
de uitare pe un an bisericuţa din Semlacul−Mic. Acest monument este astăzi
cripta familială a proprietarului Ostoich din localitate, iar veniturile
mănoase încasate cu ocazia pelerinajului le administrează parohia română
din Semlacul − Mare, care îngrijeşte aşa de bine de această biserică încât
plouă în ea. Figura Pantocratorului din cupolă dispare încetul cu încetul
din această cauză, iar crăpăturile în zid se înmulţesc şi se lărgesc pe zi ce
trece. Se impune în primul rând clarificarea situaţiei legale a acestei
biserici. Cui aparţine şi cine trebuie să se îngrijească de ea? Comisia
Monumentelor Istorice va trebui să se sesizeze să-i clarifice situaţia
expropriind-o împreună cu puţin teren pe care să se construiască un modest
lăcaş câtorva călugări care s-o aibă în grijă.
În al doilea rând va trebui să se ia toate măsurile de restaurare ca
monument istoric, „Mânăstirea Săraca” pusă în lumina ei adevărată să fie
unul dintre monumentele cele mai importante ale Banatului. Construită în
stil bizantin această biserică, scăpată ca prin minune de urgia turcilor şi de
cea a restauratorilor habsburgi, stă azi mărturie a unor vremuri de
pronunţat gust artistic şi de mare credinţă strămoşească”12.
Faptul că a căzut departe de centrele ce câştigaseră importanţă
economică şi religioasă după izgonirea turcilor a fost norocul acestui
giuvaier de artă bănăţeană, astfel ascunsă între colinele Muravei
„Mânăstirea Săracă” a scăpat de renovarea barocă13.
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În toamna anului 1929 revine ca să constate reparaţiile pe care le-a
făcut parohia fără să anunţe Comisia Monumentelor Istorice. „Am crezut de,
bine a vedea felul cum s-au executat aceste renovări. Şi aici vor trebui luate
măsuri ca mortarul şi varul ce s-a dat în repetate rânduri deasupra unor
picturi de pe peretele intrării să fie îndepărtat, iar pictura dinlăuntru, cea
mai frumoasă podoabă cunoscută, până acum, a Banatului să fie curăţită şi
restaurată. În acest sens vom face paşii necesari în primăvară”14.
Pe baza cercetărilor întreprinse la „Mănăstirea Săraca,” Miloia a
publicat un studiu cuprinzător în „Analele Banatului” IV 1931 sub titlul
„Mănăstirea Săraca centru de cultură şi artă bănăţeană” şi tot cu acelaşi
titlu o bogată monografie apărută la Tipografia românească din Timişoara,
în anul 1932.
Miloia datează construirea mănăstirii înainte de ocuparea de turci a
Banatului, în sec.al XV-lea probabil de către despotul George Brancovici
sau de urmaşii acestora.
A ars şi s-a stricat în decursul ocupaţiei turceşti încât în a treia
decadă a sec al XVIII-lea, Giuricico fiul lui Alexa a restaurat-o. Atunci a
fost pictată în întregime de echipa maestrului Andrei, ajutat fiind şi de fiul
său. Pictura s-a terminat în 1730.
Până în anul 1776 aici au trăit mai mulţi călugări, conducătorul,
egumenul era român, iar şcoala era condusă tot de un român. Mănăstirea a
fost desfiinţată prin ordin împărătesc la 1776, şi şcoala mănăstirească se
transformă în şcoala laică şi rămâne în fiinţă aici până la 1805. „Înaintea
desfiinţării, mănăstirea a fost în floare având un efectiv de 8 călugări şi
bunuri destul de apreciabile. Dar un pericol ameninţa toate mănăstirile
ortodoxe din Banat. Curtea imperială caută să împiedice prin toate
mijloacele dezvoltarea lor şi când putea le desfiinţa. Scuză se găseşte
întotdeauna, la fel va fi găsit scuze destule, impregnate întotdeauna de
părinteasca oblăduire a Curţii Cesaro−„crăiesti”. Pe la 1768 calea cea mai
bună pentru a lovi în existenţa mănăstirilor ortodoxe din Banat a fost
„temerea” − şi acum părintească − a curţii ca nu cumva mănăstirile să
sufere din cauza numărului lor prea mare. Parcă şi-a luat pe suflet bunul
trai al bieţilor călugări. Şi atunci a dat ordin în care se spune că numai
acele mănăstiri vor mai putea exista care pot arăta un venit anual de 4 mii
de forini, mare sumă şi greu de realizat prin timpurile acelea. În cazul în
care mănăstirile ar avea un venit inferior sumei amintite să se contopească
mai multe formând astfel din două−trei cu bunurile lor comune, una
singură. Pentru ca să poată hotărî în merit, curtea împărătească cere un
tablou al tuturor mănăstirilor în care urma să se arate starea lor materială
precum şi numărul călugărilor. Se răspunde în 1771 apoi la 1775. Din
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aceste două tablouri publicate de d-l Radoslav Gruici profesor la
Universitatea din Scoplie, iar celălalt de învăţătorul arhivar al Mitropoliei
din Carlovăţ, Dimitrie Ruvarat foarte preţioase pentru noi ne putem face o
icoană clară asupra rolului ce îl îndeplinea această mănăstire în sec al
XVIII-lea”15.
Ca urmare, mănăstirea este desfiinţată, iar în anul 1782 au fost
scoase la licitaţie mai multe proprietăţi ale erariului şi între acestea şi
Semlacul-Mic. Această proprietate a fost cumpărată pe un preţ de batjocură
de către funcţionarul judeţului Timiş Ioan Ostoich. A fost vândută şi
mănăstirea ca simplu obiect de inventar. Vicarul Mânăstirii Mesici a
încercat în zadar să protesteze în contra înstrăinării acestor bunuri către un
proprietar lumesc. Mănăstirea şi terenul din jur au rămas în proprietatea
familiei Ostoich, care şi-a făcut mausoleu din falnica biserică de odinioar16.
Miloia consideră că mânăstirea aceasta este cel mai important
monument de artă din Banat, atât pentru vechimea construcţiei foarte puţin
alterată cât şi pentru pictura ce ne prezintă sinteza cea mai înaltă a artei de la
începutul sec al XVIII-lea, sinteză ce serveşte ca punct de plecare pentru
cunoaşterea formelor de artă de mai târziu şi de unde pleacă probabil şi
zugravul Nedelcu. Această pictură este strălucit reprezentată şi cu un
autentic simţ artistic în bogata sa monografie închinată mănăstirii.
Totodată mănăstirea are o netăgădiută importanţă în istoria
învăţământului românesc din Banat, ca un centru unde găsim una dintre
primele şcoli dovedite cu documente în ţinutul nostru.
Cunoscând, datorită înaltei sale pregătiri istorice şi artistice
importanţa acestui lacaş, valoarea sa, simţindu-se legat sentimental de aceste
locuri Miloia se străduieşte înfruntând mari greutăţi şi după multe intervenţii
reuşeşte să-l convingă pe proprietarul Ostoich în 1934 să cedeze biserica
contra sumei de 150.000 lei acordaţi de Ministerul Artelor prin Comisiunea
Monumentelor Istorice17. Cu o perseverenţă demnă de invidiat, Miloia a
determinat repartizarea mănăstirii spre administrare Episcopiei ortodoxe a
Caransebeşului, înscrierea sa cu prioritate pe lista monumentelor istorice,
renovarea clădirii şi conservarea splendidului ansamblu de pictură datorat
meşterului zugrav Andrei şi echipei sale din vremea unei renovări din
173018.
Astăzi mănăstirea Săraca declarată monument de artă, restaurată,
rămâne pe mai departe obiectul unor viitoare cercetări de istorie şi artă
pentru că subiectului ei nu s-a epuizat.
Mănăstirea Săraca stă mărturie pentru vremurile care au trecut şi va
rămâne pentru viitoare generaţii modestul muzeu spiritual al tradiţiei
româneşti.
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Bisericile din lemn
Bisericile din lemn constituie una din cele mai importante
componente ale patrimoniului cultural al Banatului, iar cercetarea şi
conservarea lor reprezintă o necesitate majoră ştiind că ele sunt cele mai
expuse pieirii.
Miloia a înţeles prioritatea bisericilor de lemn în programul
cercetării monumentelor istorice şi de artă. În urma răspunsurilor primite la
chestionarul lansat de el, el a cuprins într-un caiet manuscris organizat în
ordine alfabetică toate informaţiile legate de monumente în special bisericile
între care erau evident şi bisericile de lemn. Având în posesie o asemenea
documentaţie primară, întreprinde numeroase deplasări la aceste biserici de
lemn unde face investigaţii laborioase, rezultatul fiind adunarea unui imens
material informativ păstrat până azi în arhiva Muzeului Banatului. Din
păcate nu a putut să-şi valorifice decât parţial rezultatul cercetărilor: două
micromonografii dedicate bisericilor din Cebza19 şi Iersig20, un studiu despre
biserica de lemn de la Povergina21 iar ziarul Vestul a prezentat şi o sinteză
asupra acestui tip de monument22, de asemenea a mai publicat alte multe
articole în revistele Luceafărul şi Banatul23.
Deoarece obiectivul lucrării noastre urmăreşte activitatea de
protejare a monumentelor istorice depusă de Ioachim Miloia, ne vom axa pe
acest obiectiv. Astfel pentru salvarea bisericilor de lemn din Banat, aflate
într-o relativă stare de degradare, Miloia a urmărit pe de-o parte cercetarea
şi inventarierea lor pentru a le pune sub protecţia legii monumentelor, iar pe
de altă parte, protejarea nemijlocită prin intervenţii de conservare−
restaurare. De la început, Miloia a aplicat cu consecvenţă principiile
conservării şi restaurării moderne prin păstrarea caracteristicilor şi a ţinutei
arhitecturale. A dat o mare însemnătate lucrărilor de reparaţii curente,
minore în aparenţa, dar însemnate între operaţiile de conservare; prin
neglijarea lor sau prin realizarea lor tardivă şi în condiţii de tehnică
nespecifică epocii de ridicare a monumentelor, se ajunge la necesitatea unor
intervenţii complicate sau la pierderi de valori inestimabile.
De asemenea a urmărit păstrarea formei şi a tipului de material
pentru învelitorile bisericilor de lemn; doar în cazuri extreme a permis
folosirea unor alte materiale, hârtie gudronată, ţiglă. A luptat permanent
împotriva modificărilor chiar şi în planul detaliilor care joacă un rol
însemnat în păstrarea ţinutei şi a specificului monumentelor, a fost atent şi la
modul de zugrăvire cu aplicarea culorilor iniţiale sau cu alegerea cromaticii.
Când a fost necesar a făcut lucrări de consolidare prin aplicarea de
propte sau contraforturi, urmărind ca aceste adausuri străine să nu strice
ambianţa monumentului, de asemenea a făcut lucrări de înlocuire a
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tâmplăriei degradate respectând folosirea aceloraşi materiale şi a formelor
iniţiale.
Lucrările realizate sub controlul lui Miloia s-au făcut de cele mai
multe ori sub semnul urgenţei şi în general s-au rezumat la conservarea
structurii şi formei arhitecturale, fără să se ajungă însă la situaţia unei
restaurări complete, pentru cea mai mare parte a bisericilor de lemn
rămânând deschisă problema recuperării ulterioare.
La începutul activităţii sale Miloia găseşte în Banat 54 de biserici de
lemn, 10 în Timiş−Torontal, 4 în Caraş iar în Severin 40, aproape toate în
funcţiune24. Toate aceste biserici au fost cercetate de Miloia fiind de multe
ori însoţit de arhitectul Victor Vlad profesor la Politehnica din Timişoara şi
membru al Comisiunii Monumentelor Istorice secţiunea Banat, după cum
reiese din nenumăratele rapoarte de deplasare păstrate în Arhiva Muzeului
Banatului, fond Comisiunea Monumentelor Istorice secţiunea pentru Banat.
Între primele biserici de lemn cercetate de Comisiunea
Monumentelor Istorice secţiunea Banat figurează cele de la Butin, Duboz,
Partoş, Surducu−Mare, Berini şi Bucovăţ care sunt descrise, relevate
fotografiate iar arhitectul Victor Vlad face o serie de schiţe şi devize pentru
reparaţii la bisericile de lemn din Surducu−Mare, Butin, Bucovăţ, Partoş.
Pentru conservarea bisericii din Duboz s-au luat măsuri ca aceasta
să fie acoperită provizoriu cu hârtie gudronată să fie reparat mortarul din
afară, iar, în interior în compartimentul femeilor să se pună două „andreas”
(sprijinire) spre a opri aplecarea întregii zidiri spre nord. Lucrarea se face în
1930 de către meşterul George Bistea din Duboz25. În 1934 o noua
intervenţie a secţiei pentru Banat a C.M.I vizează proptirea peretelui sudic
al bisericii din Duboz în aşteptarea fondurilor de restaurare. În ciuda
interesului, efortului şi intervenţiilor realizate la biserica din Duboz, aceasta
n-a putut fi salvată.
La biserica din Butin, investigaţia urmăreşte şi descoperirea unor
posibile urme de picturi prin sondaje şi decapare, care dau rezultate. Prin
dezvelire se descoperă decoraţia originară a lemnului cu steluţe, peşti,
chenare sporind astfel interesul etnografic al construcţiei. Miloia se gândeşte
să aducă această biserică la Timişoara şi împreună cu câteva mai interesante
din judeţ să întregească astfel cadrul ”Muzeului naţional” al Banatului care
va trebui să se înfiinţeze. Are loc, de asemenea o intervenţie urgentă de
protejare provizorie. Se înlocuiesc 6 căpriori putreziţi, se acoperă biserica
provizoriu cu hârtie gudronată, se înlocuiesc „tălpile din stejar şi grinzile de
sus cu brad” se refac soclul din ciment si „4 grinzi sprijinitoare la
interior”. Lucrările finanţate de C.M.I sunt executate de meşterul Bug
Iohann şi urmărite de arhitectul Victor Vlad şi de Ioachim Miloia.
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În 1934 C.M.I. atrage atenţia asupra calităţii de monument,
consfinţită prin lege pentru toate bisericile mai vechi de 1834, iar parohiile
sunt solicitate să comunice situaţia bisericii în cazul iniţierii de lucrări sau
dărâmări. La Butin, consiliul eparhiei Caransebeşului solicită în 1936
demolarea bisericii din Butin declarată monument în 1929.
Declararea prin Decret Regal a unor biserici de lemn din Banat ca
monumente istorice a frânat, într-o oarecare măsură tendinţa înlocuirii
vechilor lacaşuri, fără a o eradica. Faptul că, pentru Butin, se solicită la
numai 7 ani de la declararea bisericii ca monument dărâmarea ei, relevă nu
numai aspectul dramatic al posibilităţilor financiare ale C.M.I. pentru a
sprijini protejarea monumentelor, ci şi propagarea subterană a unei
mentalităţi, în cel mai bun caz indiferenţa faţă de valorile culturale
româneşti. Parohia din Butin anunţa că, la 20 noiembrie 1937, biserica
veche cu totul ruinată putredă s-a prăbuşit la pământ acoperindu-se cu turnul
sfărâmat şi el26. Un alt monument cel de la Buvovăţ a constituit obiectul
atenţiei secţiei Regionale a C.M.I. pentru Banat, pentru că, în vara anului
1931 frumoasa biserică de lemn pe care Ioachim Miloia o aprecia a fi
ridicată cu peste 150 de ani un urmă, fusese descoperită în urma unui
uragan27.
La Herendeşti, locuitorii comunei intenţionau să edifice un nou lăcaş
de cult în locul celui vechi. Într-o notă semnată de Ioachim Miloia şi
adresată lui N. Iorga se precizează că biserica s-a ridicat la 1792 şi s-a sfinţit
în 1802, fiind renovată în 1896 când s-a adăugat turnul. În 1902 I. Badiu din
Lugojel a pictat-o nimicind vechea pictură, din care s-au păstrat urme doar
pe pereţii verticali şi boltă. Comisiunea intervenea precizând obligaţia
păstrării şi restaurării vechilor edificii28.
Tot în anii 1929-1930 sunt descrise şi fotografiate bisericile din lemn
din, Măguri, Criciova, sau biserica de lemn sârbească din Ofşeniţa la care se
consemnează în mod special calitatea uşilor împărăteşti şi mobilierul
complet păstrat din secolul al XVIII-lea29.
În următorii ani compania de investigare şi cercetare a bisericilor de
lemn din Banat continuă, între cele fotografiate şi relevate numărându-se
cele din Iersig, Cebza, Teş, Crivina de Sus, Hodoş. În 1933 este subliniată
importanţa bisericii de lemn de la Căpăt pentru judeţul Timiş−Torontal,
care, în afara celei din Hodoş, este singura pictată.
Apoi urmează în preocupările de cercetare ale secţiei bănăţene a
C.M.I. bisericile de lemn din Povergina, Margina, Poieni, Tomeşti, Curtea,
Pietroasa şi Coşava30.
La biserica din Surducu−Mare secţia bănăţeană a C.M.I. intervine pe
lângă prefectura de la Oraviţa care finanţează cu 4000 lei lucrările de
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acoperiş în anul 193331. Un an mai târziu comisia aprobă lucrările de
refacere a zidurilor din paiantă a bisericii din Teş, autorizând folosirea
aceluiaşi tip de cărămidă, retencuirea şi consolidarea cu bază solidă din
lemn lucrări pentru care comisia alocă suma de 3000 lei32.
Între 1934-1935 au loc intervenţii radicale la biserica fostei mănăstiri
Cebza, din nou ameninţată cu prăbuşirea. Lucrările vizează acoperirea din
nou şi consolidare, lucrările fiind conduse de maestrul Hegheş Gheorghe.
Ioachim Miloia se deplasează pentru control şi instrucţiuni în toamna lui
1934 şi în primăvara anului următor. Acum are loc consolidarea zidurilor,
prin introducerea unor contarforţi din cărămidă inexistenţi anterior la
faţadele laterale, prezenţi şi astăzi la biserica din Cebza33.
Intervenţia C.M.I. secţiunea pentru Banat a salvat şi biserica de lemn
din Căpăt aflată într-o stare critică din cauza furtunii din 12 septembrie
1931, ce a surpat turnul peste acoperiş. Lucrările se execută în 1935 de către
meşterul Nicolae Moise şi constau în înlocuirea scheletului de lemn,
realizarea din nou a acoperişului şi turnului, ridicarea bolţii, tencuirea şi
zugrăvire. La 13 noiembrie secţia bănăţeană a C.M.I. înregistrează
terminarea lucrărilor finanţate de prefectura judeţului34.
În anul 1936, pentru biserica din Crivina de Sus secţia pentru Banat
a C.M.I. acceptă tencuirea interiorului, interzicând-o la exterior pentru a se
păstra caracterul celui mai vechi monument bănăţean din categoria
bisericilor de lemn35.
Pentru acoperirea bisericii din Jupâneşti, solicitările de fonduri încep
din 1938, aceeaşi problemă fiind semnalată pentru biserica din Povergina în
1939 când încep şi căutările pentru o sursă locală de şindrilă. În ciuda
dorinţei autorităţilor locale de înlocuire a învelitorilor din şindrilă cu tablă,
comisia insistă asupra folosirii şindrilei, pentru a se respecta aspectul
originar al monumentelor, interesându-se în mod special de sursele de
şindrile şi de calitatea acesteia36.
În ciuda eforturilor, interesului şi intervenţiilor realizate de
Comisiunea Monumentelor Istorice, secţiunea Banat, a cărei animator
principal a fost Ioachim Miloia, nu s-au putut salva toate bisericile de lemn
din Banat. Între cele pierdute se numără bisericile din Jitin, Baldovini,
Duboz, Butin, Teş, Ofşeniţa şi altele, rămânând în urma lor doar masiva
documentaţie făcută de Miloia în neîncetatele sale călătorii documentare.
Cu toate pierderile suferite, în pofida efortului de protejare a
bisericilor de lemn, Comisiunea Monumentelor Istorice secţiunea Banat a
înregistrat şi succese incontestabile. Existenţa bisericilor de lemn din Căpăt,
Cebza, Crivina de Sus, Poieni, Zolt, Curtea, Băteşti, Povergina, Margina,
care stau încă mărturie a meşteşugului arhitecturii populare bănăţene e greu
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de imaginat fără această tenace activitate realizată de Comisiunea
Monumentelor Istorice secţiunea Banat şi a lui Ioachim Miloia personal.
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Activitatea informativă a Legiunii de Jandarmi Arad în
perioada 1940-1944
Alin Spânu
Centrul de Studii Euro-Atlantice, Bucureşti
Realităţile privind integritatea teritorială a României s-au dovedit în
anul 1940 un eşec al politicii pe care guvernarea regelui Carol al II-lea a
urmat-o. Susţinerea, constantă, a politicii britanice şi franceze în condiţiile
în care aceste state nu au fost interesate de promovarea reală a relaţiilor cu
România şi opacitatea dovedită în relaţiile cu Germania şi Italia au condus la
deznodământul tragic survenit în vara anului 1940, care a afectat integritatea
teritorială a ţării.
Pe acest fond, structurile de apărare a ordinii publice şi siguranţei
statului au încercat să cunoască şi să reprime acţiunile antiromâneşti
întreprinse de duşmanii din interior şi cei din afara ţării. Alături de Serviciul
Special de Informaţii, Direcţia Generală a Poliţiei şi Secţia a II-a Informaţii
din Marele Stat Major, în prima linie a luptei s-a aflat şi Inspectoratul
General al Jandarmeriei (IGJ), structură cu atribuţii exclusiv în mediul rural
şi, parţial, în zonele urbane. IGJ avea în subordine un număr variabil de
inspectorate regionale de jandarmi care, la rândul lor, îşi subordonau mai
multe legiuni (o legiune cuprindea un judeţ). Cadrul legal al desfăşurării
atribuţiilor era reprezentat de Legea pentru organizarea Jandarmeriei Rurale
(24 martie 1929), Statutul Jandarmeriei Rurale (20 iulie 1930) şi
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Jandarmeriei Rurale (2 martie
1931), cu modificările aduse ulterior. Conform legii, Jandarmeria reprezenta
„un Corp organizat milităreşte, instruit pentru a veghea în comunele rurale
la siguranţa de stat, la menţinerea ordinii publice, precum şi la executarea
legilor şi regulamentelor de competenţa sa” 1. Au fost constituite, la început,
7 inspectorate regionale de jandarmi – Bucureşti (cu 17 legiuni în
subordine), Cernăuţi (7 legiuni), Chişinău (10 legiuni), Timişoara (6
legiuni), Cluj (17 legiuni), Iaşi (9 legiuni), şi Craiova (6 legiuni). Datorită
decalajului între numărul de inspectorate şi cel al legiunilor, în anul 1935 au
mai fost înfiinţate 4 inspectorate regionale, iar în anul 1938 au fost din nou
reorganizate, rămânând 10 asemenea structuri, denumite după numele
regiunii în care acţionau (Olt, Bucegi, Dunărea, Prut, Marea, Nistru, Someş,
Mureş, Timiş şi Suceava). În vara anului 1940, regele Carol al II-lea a decis
1
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Bucureşti, 2000, p. 246.
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transformarea IGJ în Corp de Jandarmi, comasarea acesteia cu Direcţia
Generală a Poliţiei şi Prefectura Poliţiei Capitalei într-o structură denumită
Direcţia Generală a Poliţiei şi Siguranţei Statului. După două luni, odată cu
venirea la putere a generalului Ion Antonescu (4 septembrie 1940) şi
abdicarea regelui Carol (6 septembrie 1940), actul de înfiinţare a Direcţiei
Generale a Poliţiei şi Siguranţei Statului a fost abrogat, iar instituţiile au
revenit la organizarea şi atribuţiile prevăzute în legile organice adoptate de
Parlament în perioada interbelică.
În acest context de instabilitate guvernamentală şi reorganizări
structurale, instituţiile cu atribuţii în menţinerea liniştii şi ordinii publice,
precum şi a siguranţei de stat, au acţionat în direcţia cunoaşterii problemelor
reale, a stării de spirit a populaţiei, a identificării curentelor extremiste şi a
acţiunilor preconizate sau desfăşurate contra autorităţilor şi subminării
administraţiei româneşti.
Legiunea de Jandarmi Arad, aflată în subordinea Inspectoratului de
Jandarmi Timişoara şi comandată de maiorul Virgil Dărmănescu, a emis
Ordinul de Informaţiuni nr. 48/1941, în care au fost scose în relief aspectele
de interes observate de-a lungul anului 1940. Starea de spirit a populaţiei
româneşti a fost una de nemulţumire permanentă. Aceasta avea la bază trei
cauze principale – inflaţia, care a produs o scumpire permanentă a tuturor
produselor, concentrările care lipseau agricultura de oameni şi vite pentru
muncă, respectiv lipsurile alimentare, semnalate mai ales în zona
localităţilor Chişineu-Criş, Ineu, Radna, Târnova şi Halmagiu. Pe de altă
parte, cedarea unor zone din teritoriul naţional, în mod special din
Transilvania, fără a se opune nici o rezistenţă, a indus o stare de
demoralizare populaţiei româneşti.
Minorităţile care se aflau pe teritoriul judeţul Arad au dovedit,
conform aprecierilor jandarmilor, „lipsă de loialitate faţă de Statul Român
care îi hrăneşte şi îi îngăduie în graniţele sale” 2. Cetăţenii de origine
germană, puternic influenţaţi de propaganda de la Berlin, au îmbrăţişat „în
totul ambiţiile Pangermanismului” 3, maghiarii „întotdeauna ne-au fost
duşmani declaraţi” 4, slovacii (majoritatea în zona localităţii Pecica) s-au
declarat germani pentru a obţine anumite avantaje, însă evreii erau acuzaţi
că au cauzat „mult rău prin spiritul lor de corupere şi speculă” 5, iar după
schimbarea regimului politic (septembrie 1940) aceştia „ne-au devenit
2
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duşmani de moarte” 6. În afară de aceste minorităţi, altele, cu un număr redus
de persoane, au fost catalogate („mare parte din ei” 7) drept spioni străini.
Muncitorii, lucrătorii şi meseriaşii şi-au manifestat în diferite forme
nemulţumirea faţă de salariile mici şi tratamentele la care erau supuşi de
către patroni. Aceste nemulţumiri aveau la bază, printre altele, instigaţiile
comuniştilor, care au speculat situaţia grea în care îşi desfăşurau activitatea
muncitorii şi ucenicii din stabilimentele industriale.
Acţiunile extremiste constate pe raza judeţului au fost
pangermanismul, iredenta maghiară şi comunismul. Unii minoritari germani
s-au dovedit „refractari respectului legii şi dispoziţiunilor” 8, ei înfiinţând
diverse asociaţii exclusiviste cu caracter militar. Prin metode specifice,
jandarmii au identificat 1711 membri şi 53 de conducători angrenaţi în
acţiuni paramilitare şi ostile guvernului român.
Acţiunea maghiară a activat cu 55 de şefi şi 844 membri prin
materiale de propagandă distribuite în zonă (broşuri, pamflete, poezii,
scrisori cu caracter revizionist etc.), contrabandă, treceri frauduloase de
frontieră ş.a. O influenţă deosebită în dezvoltarea acestor acţiuni a avut-o
Ladislau Purgly, domiciliat în comuna Sofrona, care era cumnat cu
regentului Ungariei, Miklos Horthy. Jandarmii au constatat că „focarele
iredentismului” 9 se află în şcolile cu predare în limba maghiară, în cele
confesionale şi în bisericile maghiare.
În cursul anului 1940 pe teritoriul judeţului Arad comunismul „nu sa manifestat sub nici o formă pe faţă” 10 şi nici nu au fost descoperite nuclee
sau activanţi.
Dintre sectele religioase care au intrat în vizorul Legiunii de
Jandarmi s-au remarcat penticostalii şi nazarinenii, deoarece au aplicat, cu
succes, sistemul de convertire prin propaganda de la om la om.
Propaganda tendenţioasă a fost susţinută de Radio Budapesta, care a
agitat starea de spirit a populaţiei şi posturile în limba germană, care au
promovat succesele armatei germane pe diferitele câmpuri de luptă.
Pe de altă parte, activitatea Legiunii de Jandarmi Arad a inclus şi o
componentă de culegere de informaţii din străinătate, adică din Ungaria şi
Iugoslavia. Culegerea de informaţii din exterior avea scopul „de a se
cunoaşte intenţiunile în legătură cu siguranţa şi apărarea statului” 11, în care
6
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un rol important îl jucau starea de spirit a populaţiei (autohtone şi
româneşti) şi manevrele militare din zona de frontieră.
Concluziile, pentru anul 1940, au evidenţiat o stare de spirit „extrem
de critică” 12 a populaţiei româneşti, din cauza grijilor, iar răspunderile au
avut în vedere activităţile minorităţilor, deoarece s-au dovedit „de rea
credinţă” 13, din cauza primejdiei pe care o reprezentau la adresa unităţii şi
integrităţii naţionale.
Ordinul de Informaţiuni nr. 1/1942 difuzat sectoarelor, secţiilor şi
posturilor de jandarmi din judeţ, a fost întocmit pe baza evoluţiei situaţiei
social-economice şi militare a României din anul precedent. Faţă de anul
1940, în anul 1941, au apărut mai multe categorii de cetăţeni minoritari
(cehi, ruteni, sârbi) care s-au dovedit a fi „un pericol permanent la ordinea
publică şi siguranţa Statului” 14. Concluzia s-a bazat pe acţiunile în care au
fost implicaţi diferiţi cetăţeni minoritari, cum ar fi: propagandă verbală sau
scrisă contra statului român şi Bisericii Ortodoxe Române, distrugeri de
însemne naţionale, de tablouri sfinte, cruci, icoane, devalizări de biserici şi
alungarea unor preoţi ortodocşi şi funcţionari ai statului din diverse
localităţi.
Din punct de vedere social, nemulţumirile au continuat, având drept
cauze principale cele din anul 1940. Salariile mici, concedierile şi
concentrările au nemulţumit funcţionarii, pensionarii şi liber-profesionişii,
în timp ce comercianţii şi industriaşii au realizat câştiguri mari prin speculă.
Clasa muncitoare a fost agitată şi, făţiş, şi-a exprimat nemulţumirile, dar
aceste pretenţii, în urma verificărilor, nu s-au dovedit în conformitate cu
realitatea.
La capitolul acţiuni extremiste s-a detaşat curentul legionar – „cel
mai periculos” 15 – care a încercat atragerea de noi aderenţi printr-o
propagandă constantă (de la om la om, prin broşuri, insigne, lansarea de ştiri
false şi zvonuri tendenţioase), nerespectarea legilor (purtarea de uniforme şi
însemne interzise, strângerea de cotizaţii pentru cei arestaţi) şi folosirea
forţei (proliferarea de ameninţări, terorizări fizice) faţă de funcţionarii
publici şi reprezentanţii autorităţilor.
Mişcarea comunistă nu şi-a făcut simţită prezenţa în Arad, astfel că
activitatea acesteia în judeţ a fost caracterizată drept „redusă” 16.
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O problemă constantă, revizionismul maghiar, „îşi îngroaşe rândurile
pe zi ce trece” 17, prin dezertarea din unităţile militare româneşti şi fuga în
Ungaria a tinerilor unguri, care erau recrutaţi de serviciile secrete pentru a
defăima, prin mass-media, armata şi administraţia română. Cetăţenii
maghiari s-au sustras de la rechiziţii, iar funcţionarii minoritari „sfidează
dispoziţiile” 18, de unde şi aprecierea că nu se putea conta pe loialitatea
acestora faţă de statul român.
Apariţia acţiunii subversive sârbe a fost marcată de propaganda şi
simpatia faţă de Marea Britanie şi URSS pe care membrii mişcării nu se
sfiau s-o arate în public.
Opt secte religioase au fost identificate în cursul anului 1941 –
adventiştii de ziua a 7-a, adventiştii reformişti, evanghelişti, studenţi în
Biblie, penticostalii, nazarinenii, aconfesionalii şi baptiştii independenţi –
care au avut succes în atragerea de enoriaşi atât prin promisiuni, cât şi prin
specularea unor nemulţumiri ale oamenilor faţă de preoţii ortodocşi
(abuzuri, viaţă imorală, impuneri de taxe nelegale etc.).
Demoralizarea populaţiei româneşti, observată de către jandarmi, a
survenit ca urmare a alarmismului şi defetismului propagat de agenţii
propagandişti unguri. În mod special, s-a avansat, constant, ipoteza că
Ungaria este nemulţumită de Dictatul de la Viena şi intenţionează să ocupe
întreg Ardealul. În prima fază, guvernul de la Budapesta a promovat ideea
că a primit aprobare de la cancelarul german Adolf Hitler să ocupe două
teritorii româneşti, dintre care unul era judeţul Arad.
La sfârşitul anului 1941 starea de spirit a fost apreciată drept „extrem
de critică” 19, deoarece populaţia românească se afla într-o „permanentă
agitaţie şi îngrijorare” 20, în timp ce populaţia minoritară s-a dovedit „de rea
credinţă” 21, după cum au observat jandarmii arădeni.
Maiorul Virgil Dărmănescu a semnat la 19 februarie 1943 Ordinul
de Informaţiuni nr. 1, în care au fost cuprinse cele mai importante probleme
de ordine publică şi siguranţă naţională din anul precedent. Nemulţumirile
din anii precedenţi s-au regăsit şi în anul 1942. Lipsa principalelor produse
alimentare (zahăr, mălai, făină, untdelemn, etc.) şi de uz casnic
(îmbrăcăminte, încălţăminte, gaz, etc.), maximalizarea preţurilor la
produsele agricole, rechiziţiile şi colectarea cerealelor, munca obligatorie
plătită prost, precum şi scutirile de mobilizare pe bani (adică pentru cei
17
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bogaţi) au indus un moral scăzut populaţiei autohtone. Pe de altă parte,
ştirile alarmante şi zvonurile lansate de elementele subversive s-au îmbinat
cu ştirile aduse de ostaşii reveniţi de pe front care, spre sfârşitul anului, au
început să afirme: „vom pierde războiul” 22.
O contribuţie importantă la această demoralizare au avut-o şi unii
minoritari maghiari şi şvabi, consideraţi „un pericol permanent pentru Statul
Român” 23. Printre zvonurile lansate de aceştia s-au numărat cele privind
autonomia Banatului, colonizarea românilor în Transnistria şi înglobarea
judeţului Arad în statul ungar. Pentru a-şi marca vizibil diferenţa faţă de
români, aceste minorităţi purtau uniforme distincte, au înfiinţat un serviciu
poştal propriu (care nu era supus cenzurii autorităţilor), promovau acţiuni
împotriva bisericilor ortodoxe, afişau la vedere portrete cu Adolf Hitler şi
Miklos Horthy ş.a.
Funcţionarii statului sau cei particulari au fost dovediţi, în multe
cazuri, de comiterea de abuzuri în dauna populaţiei, prin perceperea unor
taxe ilegale, distribuţia defectuoasă a alimentelor şi altor materiale, vânzarea
unor scutiri de mobilizare, dar şi prin înşelăciuni şi escrocherii cu bunuri din
averea statului (loturi de pământ acordate discriminatoriu, concesiunea unor
iazuri, păşuni, tăieri ilegale de lemne, etc). Pe acelaşi palier s-au situat
comercianţii şi industriaşii care, în timp de război, au găsit „cel mai bun
prilej de îmbogăţire” 24, evident tot în dauna populaţiei. Victimele acestui
sistem administrativ au fost, ca întotdeauna, meseriaşii, muncitorii şi
lucrătorii care aveau salariile cele mai mici şi, în plus, s-a constatat că
angajaţii minoritarii sunt favorizaţi (din punct de vedere salarial, programul
de lucru) în timp ce românii erau distribuiţi la muncile cele mai grele.
De-a lungul anului 1942 legionarii şi-au păstrat caracterizarea din
anul precedent, iar comuniştii „nu au fost dovediţi că au activat sub vreo
formă” 25 pe raza judeţului.
S-a consemnat că extremiştii maghiari au întocmit reclamaţii contra
autorităţilor administrative, fiscale, bisericeşti sau militare, fără motive
întemeiate, însă la indicaţia guvernului de la Budapesta şi cu sprijinul
conducătorilor minorităţii maghiare din România. În paralel, preoţii
maghiari au îndemnat populaţia la nesupunerea civică şi se rugau în timpul
slujbelor pentru alipirea Ardealului românesc la Ungaria, iar învăţătorii din
şcolile primare predau elevilor „o ură contra a tot ce este românesc” 26.
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Baptiştii şi penticostalii au activat cu succes în judeţul Arad, printr-o
propagandă bine mascată, dar eficientă. Una din cauzele succesului acestui
prozelitism era accentuată de observaţiile jandarmilor referitoare la
activitate preoţilor ortodocşi care „nu-şi fac datoria conştiincios şi nu depun
nici un interes pentru readucerea la credinţa strămoşească a celor rătăciţi”27
după cum este consemnat în ordinul de informaţiuni.
Descoperirea unor cazuri de spionaj a dus la identificarea unor agenţi
unguri, recrutaţi dintre dezertorii din România. Concomitent, trecerile
frauduloase de frontieră „au crescut simţitor” 28, mai ales în rândul populaţiei
maghiare şi şvabe, fiind anihilate câteva organizaţii care se ocupau cu
înlesnirea trecerilor de o parte şi de cealaltă a graniţei.
Concluzia privind ordinea publică şi siguranţa naţională în judeţul
Arad pentru anul 1942 nu a diferit de cele din anii anteriori, fiind apreciată o
stare de spirit „foarte critică” 29 în toate straturile sociale şi în toate
comunităţile.
O dată cu apropierea frontului de graniţele ţării, pericolele interne sau amplificat iar teama a început să pună stăpânire pe populaţie. Aşa rezultă
din Ordinul de Informaţiuni nr.1/1944, care a prezentat, încă de la început,
acţiunile extremiste desfăşurate pe parcursul anului 1943. Comunismul,
inexistent până atunci, a avut o activitate „din ce în ce mai accentuată” 30,
marcată de colectarea unor cotizaţii lunare, lansarea de ştiri false şi
tendenţioase pentru a slăbi moralul populaţiei, manifeste (contra războiului,
contra capitalismului şi pentru o pace separată cu URSS) şi colportarea unor
ştiri emise de Radio Londra. Zonele în care au fost semnalate asemenea
activităţi au fost cele ale localităţilor Pecica, Curtici, Chişineu-Criş, Şiria,
Glogovăţ, Aradul Nou, Nădlac, Radna şi Pâncota. Mişcarea legionară, la fel
ca în anii trecuţi, s-a dovedit „tot atât de periculoasă şi activă” 31, mai ales în
regiunile Gurahonţ-Hălmagiu, Ineu-Bocsig-Târnova, Şiria-Covăsânţi şi
Radna-Bârzava.
Înmulţirea actelor subversive comise de maghiari a provocat o
concluzie extrem de dură a jandarmilor – „aproape toţi ungurii de pe
teritoriul urban şi rural sunt înrolaţi în slujba iredentismului” 32 – cele mai
flagrante cazuri înregistrându-se la Radna, Săvârşin, Ghioroc, Pâncota, Ineu,
Sebiş, Chişineu-Criş, Vânători şi Cermei. Revizionismul sârb a promovat
27
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intenţiile de stăpânire a întregului Banat şi nu s-a sfiit să arate „duşmănie
contra românilor” 33.
Sectele religioase – baptiştii (8405 membri), adventiştii de ziua a 7-a
(672), adventiştii reformişti (58), penticostalii (869), nazarinenii (199),
aconfesionalii (32) şi mileniştii (72) – au fost consemnate cu aderenţi în
majoritatea comunelor şi satelor de pe valea Crişului Alb şi valea
Mureşului.
Nemulţumirile populaţiei rurale româneşti de pe raza judeţului au
fost mai pronunţate decât în anii anteriori, atât din cauza lipsurilor de
alimente, îmbrăcăminte şi încălţăminte, dar şi datorită ştirilor alarmante şi
tendenţioase care au început să-şi facă efectul. La acestea s-au adăugat
abuzurile funcţionarilor – „toate în dauna populaţiei” 34 – între care s-au
remarcat ilegalităţi în distribuirea alimentelor şi a tălpii pentru încălţăminte.
Muncitorii „simt cel mai greu lipsurile” 35, deoarece salariile erau mici,
preţurile exagerat de mari, patronii îi exploatau fără milă, iar agenţii
comunişti speculau nemulţumirile pentru a-i atrage de partea lor. Pensionarii
statului „trăiesc destul de greu” 36, dar locotenent colonelul Virgil
Dărmănescu a acuzat organele din subordine că nu au înaintat note
referitoare la starea de spirit a acestora, deşi manifestări de protest şi
nemulţumiri au avut loc.
Un capitol aparte s-a referit la refugiaţii din teritoriul cedat şi
flotanţii de pe teritoriul judeţului Arad. Unii dintre refugiaţi au fost dovediţi
ca elemente periculoase pentru siguranţa statului, aceştia venind în România
„cu misiuni bine stabilite” 37, adică pentru spionaj, sabotaj şi propagandă. La
rândul lor, flotanţii au fost bine verificaţi deoarece nu prezentau încredere şi
printre ei se aflau „periculoşii la siguranţa Statului” 38, care ar fi putut pune
în pericol ordinea publică şi securitatea naţională.
Populaţia rurală minoritară şi supuşii străini nu s-au dovedit loiali
României şi nu s-au încadrat „cu toată sinceritatea” 39 în efortul pentru
economia de război. Aprecierile jandarmilor arădeni erau dure la adresa
minorităţii maghiare şi şvabe, pe care le considerau „un pericol permanent
pentru Statul Român” 40, din cauza acţiunilor subversive întreprinse
33
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(zvonurile privind autonomia Banatului, ocuparea întregului Ardeal,
colonizarea românilor în Transnistria, etc).
Presa şi corespondenţa au fost „un foarte bun mijloc de informare” 41,
dar s-a constatat că, prin omisiuni sau exagerări, s-a ajuns la denaturarea
adevărului. Totodată, corespondenţa trebuia urmărită deoarece „se pot
întreprinde tot felul de acţiuni dăunătoare siguranţei Statului, ordinei
interne, liniştei şi siguranţei publice” 42, după cum au constatat cercetările
efectuate de jandarmi. Adversarii României au acţionat pentru slăbirea
moralului populaţiei prin diverse zvonuri tendenţioase, cu scopul „de a crea
în opinia publică curente defavorabile Conducerii Statului şi continuării
luptei până la capăt” 43, fapt care nu a avut rezultate favorabile. În acelaşi
sens, Ordinul prezenta şi o definiţie a alarmismului, armă utilizată masiv
împotriva României: „mijlocul cel mai puternic prin care inamicul caută să
exploateze situaţia frontului şi să creeze o stare de spirit contrarie ideei de
rezistenţă” 44, care începea să-şi arate primele roade.
De-a lungul anului 1943, Legiunea de Jandarmi Arad a transmis la
Inspectoratul de Jandarmi Timişoara informaţii obţinute din străinătate,
obţinute de la persoane care deţineau proprietăţi în zona graniţei, români
care s-au refugiat din teritoriul cedat şi persoane care au sosit din străinătate.
În principal, au fost urmărite probleme de ordin militar, starea de spirit a
populaţiei din Ungaria, tratamentul românilor din Ungaria, situaţia
financiară, economică şi politică din ţările vecine.
Pentru anul 1943, locotenent-colonelul Virgil Dărmănescu a
catalogat starea de spirit a populaţiei, în general, drept „puţin favorabilă” 45,
în care populaţia autohtonă a manifestat „o permanentă agitaţie şi
îngrijorare” 46, iar cea minoritară s-a dovedit „de rea credinţă şi
duşmănoasă” 47.
Schimbările survenite după evenimentele de la 23 august 1944 au
produs mutaţii importante în organizarea şi activitatea Inspectoratului
General al Jandarmeriei. În perioada 23 august-20 septembrie 1944
Inspectoratul de Jandarmi Timişoara a acţionat, împreună cu structurile din
subordine, împotriva trupelor germano-ungare care au pătruns pe teritoriul
românesc. Ulterior, după eliberarea României (25 octombrie 1944)
41
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Inspectoratul General al Jandarmeriei a dispus modificări în structura sa
organizatorică. Prin ordinul nr. 17838/1944, cu începere de la 1 noiembrie
1944, au fost înfiinţate patru subinspectorate generale (Bucureşti, Iaşi, Cluj
şi Timişoara) care aveau în subordine inspectoratele de jandarmi Bucureşti,
Piteşti, Constanţa, Galaţi, Iaşi, Suceava, Cluj, Târgu-Mureş, Braşov,
Craiova şi Oradea, unele dintre acestea fiind nou înfiinţate.
Legiunea de Jandarmi Arad, trecută în subordinea Inspectoratului de
Jandarmi Oradea, şi-a prezentat activitatea pe anul 1944 în Ordinul de
Informaţiuni nr. 1/1945. În material se observă inexistenţa oricăror
informaţii despre mişcarea comunistă, fapt explicabil prin intrarea în
legalitate şi participarea la guvernele de după 23 august 1944, concomitent
cu presiunea armatei sovietice.
În anul precedent populaţia rurală română a suferit „mari lipsuri”48
dar nu a avut manifestări care să dăuneze ordinii şi siguranţei statului.
Totuşi, s-a observat o tendinţă de a critica autorităţile şi de a sabota
„executarea condiţiunilor de armistiţiu” 49, fapt extrem de important,
deoarece acest lucru se pedepsea cu moartea.
Lipsa de loialitate a maghiarilor şi şvabilor din zonă, menţionată pe
parcursul anilor anteriori, s-a făcut simţită în toamna anului 1944, odată cu
ofensiva armatelor germano-ungare. Atunci, unii minoritari din Arad şi-au
manifestat bucuria şi „în unele părţi au atacat pe jandarmii şi armata română
în retragere” 50, iar ulterior au încercat să câştige simpatia trupelor sovietice
„prin discreditarea şi punerea în inferioritate a elementului românesc” 51.
Alte minorităţi, cum ar fi slovacii sau sârbii, nu au mai ieşit în evidenţă prin
nici un fel de manifestări.
Observaţiile privind funcţionarii, pensionarii, comercianţii,
muncitorii, refugiaţii şi presa corespund cu cele din anul anterior, de unde
rezultă că situaţia acestora a rămas neschimbată în această perioadă de timp.
Curentele politico-sociale au cuprins doar două, cele care
reprezentau inamicii militari şi ideologici de după 23 august 1944.
Hitlerismul a fost anihilat prin măsurile de siguranţă luate, arestarea
membrilor marcanţi, ridicarea celor vinovaţi de acţiuni pe teritoriul
României şi internarea acestora în lagăre de muncă. Mişcarea legionară,
slăbită de anii ilegalităţii şi represiunile la care a fost supusă, nu a fost
observată cu acţiuni în anul 1944. Alte curente interzise care au activat în
Arad au fost cele ale mişcărilor „Soare Răsare” şi „Madosz”. Pe aceeaşi
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linie cu caracterizările din anii trecuţi, iredentismul maghiar „s-a dovedit că
ne duşmăneşte” 52, după analiza Legiunii de Jandarmi Arad.
Activitatea sectelor religioase identificate în 1944 (baptiştii,
adventiştii de ziua a 7-a, creştinii după Evanghelie, penticostalii, mileniştii,
nazarinenii, adventiştii reformişti şi aconfesionalii) nu a ridicat probleme
deosebite în privinţa ordinei publice şi siguranţei naţionale.
Jandarmii din Ardeal s-au ocupat de strângerea armamentului,
muniţiei şi explozibilul rămas pe câmpul de luptă. Acest serviciu s-a
desfăşurat în condiţii dificile, întrucât inamicul, în retragere, a distrus o mare
parte din reţeaua de căi ferate, poduri, viaducte, lăsând în urmă un teritoriu
devastat, o populaţie timorată şi porţiuni de teren minat. Acţiunile de
asigurare a ordinii şi liniştii publice, a pazei şi siguranţei cetăţenilor au
reprezentat un scut eficient împotriva devastărilor şi jafurilor întreprinse de
armata sovietică în drum spre front. Din acest motiv, după două luni de
administraţie românească funcţionarii civili şi militari au fost obligaţi să se
retragă din Transilvania, unde au revenit în primăvara anului 1945.
Inspectoratul de Jandarmi Oradea a fost dislocat la Arad, revenind la
reşedinţa sa abia la 10 iulie 1945. În perioada martie 1945-februarie 1946 au
fost emise 10 ordine prin care efectivele de jandarmi au fost reduse cu 65% ,
ceea ce a afectat ordinea şi liniştea publică din cauza creşterii fenomenului
infracţional.
Activitatea Legiunii de Jandarmi Arad în perioada 1940-1944, o
perioadă extrem de critică altfel, a fost una de asigurare a pazei şi siguranţei
cetăţenilor şi, implicit a României. Aflată într-o zonă delicată, la graniţa cu
Ungaria, confruntată cu activităţi subversive ale unor minorităţi sau mişcări
extremiste, Legiunea de Jandarmi şi-a făcut pe deplin datoria, aceea de a
identifica, urmări şi anihila acţiunile care puneau în pericol ordinea publică
şi siguranţa naţională a României.
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Arădenii în bătălia pentru Moldova
Ioan Tuleu
Ofensiva sovietică spre Moldova

În toamna anului 1943 presiunea sovietică pe frontul de est avea să se
intensifice, fiind declanşate operaţiuni ofensive în lanţ, care vor împinge
armata germană tot mai mult spre liniile de pornire a campaniei începută la
22 iunie 1941. La 26 septembrie sovieticii au declanşat ofensiva la aripa
dreaptă a frontului german, în urma căreia au reuşit să recucerească un
important teritoriu situat între Marea de Azov şi limanul Nistrului. Armata
sovietică a ocupat la 30 octombrie oraşul Genisek, iar la 1 noiembrie a ajuns
la Istmul Perekop, blocând Armata 17 germană, împreună cu corpurile de
munte şi cavalerie române, în Peninsula Crimeea. După atingerea cursului
inferior al Nistrului, luptele au căpătat un caracter de uzură, timp în care au
fost pregătite acţiunile ofensive din iarna care se apropia. În acele luni, pe
frontul din Ucraina de Sud, armata română nu avea decât Divizia 24
infanterie, contopită cu Divizia 4 munte, sub denumirea de Divizia 4/24.
Germanii opuneau forţelor sovietice Grupul de Armate Sud, comandat de
feldmareşalul Erik von Manstein şi Grupul de Armate A, de sub comanda
mareşalului Ewald von Kleist care totalizau 93 de divizii, cu un efectiv total
de 1.700 mii de oameni şi dispuneau de 16.800 tunuri şi aruncătoare şi
dispuneau de 2200 tancuri şi autotunuri şi 1460 avioane.
Pentru zdrobirea trupelor germane, sovieticii au afectat trupele
fronturilor 1, 2, 3, şi 4 ucrainiene şi 1 bielorus, cu efective de 2.300 mii
oameni, încadraţi în 168 divizii de infanterie, 9 de cavalerie, divizii blindate
cu 28.800 tunuri, 2000 tancuri şi o flotă aeriană cu peste 2300 avioane. (1)
Ofensiva a fost pornită în 24 decembrie de către Frontul 1 ucrainean,
apoi în 4 ianuarie 1944 a intrat în luptă Frontul 2 ucrainean. În zilele de 30
şi 31 ianuarie au trecut la ofensivă şi forţele sovietice din sudul Ucrainei, cu
Fronturile 3 şi 4. De la 29 februarie, Frontul 4 ucrainean şi-a dirijat forţele
spre Crimeea. În 4 martie, după o scurtă întrerupere, Frontul 1 ucrainean, de
sub comanda mareşalului G. K. Jukov, şi-a reluat ofensiva pe direcţia
generală Cernăuţi, atingând Nistrul în ziua de 25 martie 1944, de unde şi-a
continuat înaintarea, reuşind ca la 29 martie să intre în oraşul Cernăuţi, iar la
sfârşitul lunii să intercepteze calea ferată Siret - Storojineţ. (2)
În dimineaţa zilei de 5 martie şi-au reluat ofensiva şi Fronturile 2 şi 3
Ucrainene. O grupare de forţe din Frontul 2 s-a îndreptat spre Moghilev –
Podolsk, ajungând în 18 martie pe Nistru, pe care l-a forţat din mişcare,
organizând un cap de pod în regiunea Luncani–Soroca–Râbniţa. La rândul
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lor, trupele Frontului 3 ucrainean, comandate de generalul Rodion I.
Malinovski, au acţionat pe direcţia Nistru şi litoralul Mării Negre,
declanşând la 26 martie 1944 „Operaţiunea Odesa”, oraşul fiind ocupat în
10 aprilie. Războiul a ajuns aşadar la porţile României, pe care sovieticii leau şi „deschis” ocupând părţi din teritoriul românesc. De data aceasta a venit
vremea ca armatele româneşti să-şi apere propriul pământ de invazia
străină.(3)
Primele unităţi româneşti care au intrat în contact direct cu inamicul
au fost cele aparţinând Corpului 4 armată român (diviziile 7 şi 8 infanterie, 5
cavalerie, şi 4 munte), care a primit ordin în 13 martie să-şi desfăşoare în
timp cât mai scurt forţele pe un aliniament care se întindea de la Târgu
Neamţ, prin Strunga, până la Dealul Mare, cu misiunea de a interzice
înaintarea sovieticilor spre sud. Două zile mai târziu, în 15 martie, trupele
române din nordul Moldovei au început a fi întărite prin mobilizarea
Comandamentului Armatei 4, comandată de general de corp Mihail
Racoviţă, căruia i-au fost subordonate iniţial corpurile 4 armată român şi 4
armată german iar apoi şi Corpul 5 armată român. Comandamentul Armatei
4 a primit şi misiunea de a asigura evacuarea în ordine şi la timp a tuturor
unităţilor şi formaţiunilor armatei din zonele ameninţate de invazie. La 26
martie 1944 trupe sovietice au forţat Prutul, iniţial pe la Ripiceni, apoi pe la
Stânca şi Şendreni (4)
Îndată după pătrunderea trupelor sovietice în oraşul Cernăuţi, Grupul
de Armate german A neîntrezărind nici o posibilitate de oprire a ofensivei
sovietice a ordonat „Grupării Wohler” să ia măsuri de repliere a trupelor pe
aliniamente succesive şi să organizeze o altă poziţie de apărare pe
aliniamentul Baia–Boroaia–Târgu Neamţ–Târgu Frumos–Podu Ilioaiei–Iaşi
–Ungheni. În urma restructurării din 6 aprilie, Grupul de Armate A a luat
numele de Grupul de Armate Ucraina de sud, căruia i s-au subordonat şi
Armatele 3 şi 4 române.
Inamicul sovietic a pătruns relativ uşor în spaţiul românesc şi pentru
că Armatele 3 şi 4 au fost mobilizate târziu, după începerea ofensivei, iar
frontul s-a stabilizat abia în 17 aprilie, după ce s-a cedat o parte importantă
din teritoriu: Nordul Basarabiei şi al Moldovei cu oraşele Botoşani, Rădăuţi,
Soroca, Bălţi, Paşcani, Suceava. Hotărârea comandamentului german de a
retrage forţele de pe cursul superior şi mijlociu al Nistrului spre zona
centrală a Moldovei şi Basarabiei a fost justificată din punct de vedere
militar pentru că acorda prioritate apărării pe poziţii tari, masivul Corneşti
(din zona centrală a Basarabiei n.n.) şi zona deluroasă de la nord de Iaşi şi
Târgu Neamţ. Totuşi, cedarea de teritorii a fost dureroasă pentru poporul
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român, care se vedea direct ameninţat şi fără speranţă de salvare, având în
vedere superioritatea în forţe şi mijloace a inamicului.
În acelaşi timp îngrijorarea a cuprins toată suflarea românească, mai
ales că aliaţii şi-au intensificat bombardamentele asupra obiectivelor
considerate strategice, bombardamentul din 4 aprilie asupra Bucureştiului
fiind devastator. Pentru stabilizarea frontului au fost mobilizate importante
efective, fiind chemate sub arme şi trimise pe front contingentele 44 şi chiar
45. Au fost încorporaţi şi studenţii care fuseseră scutiţi până atunci şi mulţi
dintre scutiţii medicali ori pe motiv de întreţinători de familie. Era o
mobilizare totală, într-un efort suprem de apărare a hotarelor. Dar într-un
succes final nu mai credea aproape nimeni, aşa că se căutau soluţii politicodiplomatice de a ieşi din alianţa cu germanii şi a se obţine condiţii
favorabile de armistiţiu cu aliaţii, respectiv sovieticii.
Unităţile arădene, care intrau în componenţa Diviziei 1 infanterie şi
Diviziei 1 cavalerie, au primit ordin de deplasare pe frontul din Moldova, la
începutul lunii aprilie 1944, în acest sens fiind chemaţi sub arme şi soldaţii
demobilizaţi şi contingente în avans şi scutiţii etc. Au fost trimişi pe front şi
arădenii încadraţi la alte unităţi care au primit ordinul de deplasare în zona
confruntărilor militare.
Starea de aşteptare şi incertitudine s-a încheiat şi pentru Traian
Giurgelea, din comuna Vârfurile, care a fost încorporat la Regimentul 85
Infanterie Ineu încă din 1922, dar pentru că a fost trimis să facă instrucţie
pentru vânători de tancuri a scăpat de front în 1922: „Am stat săptămâni
întregi în echipament de război. Ne ziceau: Plecăm azi. Şi nu plecam.
Stăteam aşa două zile apoi ziceau să ne dezechipăm, că nu mai plecăm şi tot
aşa până într-o zi chiar am plecat. Pe front am fost în zona Iaşi – Podu
Iloaiei”. (5)
Nu a reuşit să scape de front nici Petru Ardeu, născut la 5 ianuarie
1921, în Cintei - Arad, care a fost încorporat încă din 1922 la Regimentul 17
Infanterie Lugoj, dar care a reuşit până în 1944 să evite frontul: „Regimentul
17 Infanterie fiind trimis pe front eu am fost detaşat ca instructor la
Regimentul 5 Vânători Timişoara, (Divizia 1 Infanterie n.n.) unde am stat
câteva luni, după care am mers din nou la Lugoj unde s-a organizat un
batalion de marş pentru a fi trimis pe front. Atunci l-am reîntâlnit pe
căpitanul meu, la care m-am plâns că iacă sunt trimis pe front, iar el s-a dus
să vadă dacă mai poate să mă amâne, dar a venit să-mi spună că nu mai
poate face nimic. Şi astfel în ziua de 8 mai 1944 am plecat din Lugoj cu un
tren de marfă spre Piatra Neamţ”. (6)
Tot în 1921 s-a născut şi Petru Mariş din Curtici, care a fost
încorporat în regimentul 93 Infanterie, dar care a fost amânat de la
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mobilizare pe front pentru că avea un frate mai mare care era deja în linia
întâi. În aprilie 1944 nu a scăpat nici el pentru că ţara avea nevoie de toţi
oamenii disponibili, războiul mutându-se pe propriul teritoriu: „În aprilie
1944 ne-am îmbarcat în gara Arad să plecăm în Moldova, pe front. Ţin
minte că era într-o sâmbătă seara când am fugit până acasă să mă întâlnesc
cu părinţii, dar duminica dimineaţa a trebuit să mă grăbesc înapoi să nu
plece trenul fără mine. De la Arad ne-am dus cu trenul până la Iaşi, dar când
am ajuns la Roman am văzut primele avioane ruseşti care or venit să
bombardeze, însă aviaţia antiaeriană le-o distrus, că ruşii aveau avioane
slabe. „Neaţa”, le ziceam noi. A fost primul contact cu realitatea războiului.
Atunci am zis: D-apăi unde mergem noi ? Şi ne-am apropiat încet, pe jos, de
Târgu Frumos, la Podu Iloaiei, unde era frontul. Am intrat pă poziţie pă
Valea Oilor”. (7)
Împreună cu Petru Mariş este trimis şi sergentul Nicolae Neag din
acelaşi Regiment 93, locuitor din satul Avram Iancu, comuna Vârfurile, deşi
era contingent 1944. Din perioada de instrucţie îşi aminteşte că era încălţat
cu opinci! (8)
Gheorghe Bej, din Cintei–Arad, născut în anul 1924, elev la Şcoala
Normală din Timişoara, „ în anul 1944 când frontul s-a întors spre apus, în
15 iulie am ajuns elev teterist la Şcoala de subofiţeri de rezervă din Radna
împreună cu alţi trei consăteni”. (9)
Veteranii care au luat parte la marile bătălii de la Odesa, Stalingrad,
Crimeea au fost retrimişi în 44 să îi oprească de astădată pe ruşi la porţile
Moldovei. „Numai că se formă iară Divizia 1 Cavalerie şi o fost băgată în
Moldova, în 44, în primăvară”, o spune simplu Gheorghe Cociuba din
Regimentul 1 roşiori, care a luptat la Cotul Donului. Şi Gheorghe Covaci de
la Regimentul 1 artilerie, care a luptat în Stepa Kalmâkă, s-a întors să se
reîntâlnească cu ruşii, de care a scăpat ca prin urechile acului şi exemplele
pot continua.
Generalul (r) Ilie Rotariu, care a participat ca voluntar în războiul din
est, într-o brigadă de fortificaţii, după întoarcerea în ţară, în 1943, a ajuns la
vânătorii de munte din Beiuş, Comandamentul 103, iar în primăvara lui
1944 a făcut din nou cunoştinţă cu frontul. „În primăvară am plecat din
Beiuş spre Moldova şi am ajuns la Bodeşti – Precista. Acolo soldaţii erau
plini de păduchi şi ne-au făcut control, ne-au băgat hainele într-un fel de
etuvă, de la izmană la manta, toate hainele. Am stat acolo trei zile. Pe urmă
ne-am instalat cu unitatea, Batalionul 111, comandată de maiorul
Dudnicenko, un băiat foarte cumsecade şi bun militar, pe dealul Căprăriei.
Linia frontului era pe la Mănăstirea Neamţului, până pe la Nemţişor, iar
Straja era puţin mai în faţă, către ruşi. Erau nişte dealuri şi văi adânci şi ţin
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minte că acolo am instalat şi o baie pentru soldaţi. Ruşii nu erau prea activi
în vremea asta”. (10)
Ofensiva sovietică pe aripa de sud a frontului de est a fost oprită la
mijlocul lui aprilie, atât prin intervenţia energică a trupelor româno-germane
cât şi pentru că obiectivele fixate au fost în mare parte atinse, cucerindu-se
importante poziţii în nordul Basarabiei şi al Moldovei, prielnice unei
dezvoltări ulterioare a atacului.
Pentru armata română era vital să-şi păstreze liniile de rezistenţă pe
care s-a aşezat atât pentru obţinerea unor condiţii de armistiţiu mai
convenabile în cazul unor tratative cu inamicul, cât şi pentru a se evita
ocuparea totală a României. Armata 4 română, în curs de afluire cu
principalele sale unităţi pe frontul din nordul Moldovei, a dat, încă în 2
aprilie, Ordinul de zi nr 6 în care se arăta care este situaţia generală şi care
sunt obiectivele imediate ale armatei.
„Ostaşi ai Armatei 4!
Inamicul a ocupat Bucovina, jumătate din Basarabia şi parte din
Moldova şi, prin lovituri puternice, încearcă să pătrundă spre frontul
Armatei 4, să-şi reverse hoardele pentru a cuceri deocamdată întraga
Moldovă.
Ostaşi ai Armatei 4.
În aceste zile grele este vorba de a apăra iarăşi fiinţa naţiei noastre şi
sunt sigur că toţi vă veţi face datoria.
Nimeni nu trebuie să-şi părăsească postul de luptă care i-a fost
hărăzit şi mai bine să se lase să moară pe loc decât să lase pe inamic să
înainteze. Inamicul care întâmplător ar fi ajuns până în linia noastră de luptă
va fi contraatacat fără încetare.
Sus inimile ostaşi!
.........................
Comandantul Armatei 4
General de corp de armată Mihail Racoviţă
(11)
În apărare pe frontul din Moldova
Într-adevăr, frontul se stabilizează, începând cu 17 aprilie, şi rămâne
în linii mari la fel până la declanşarea ofensivei sovietice din 20 august, timp
în care au loc bătălii locale de fixare şi cucerire a unor capete de pod mai
favorabile. Linia frontului urmează, la sud, pe aripa dreaptă, litoralul Mării
Negre, de la Galaţi la Limanul Nistrului, unde se afla în apărare Corpul 2
armată român, apoi pe Nistru până la Dubăsari, unde acţiona Armata 3
română, după care traversează de la est la vest Basarabia, pe la sud Orhei,
425

Masivul Corneşti şi atinge Prutul la Ungheni, front pe care se aflau instalate
în principal unităţi aparţinând Armatei 6 germane. Pe teritoriul Moldovei
frontul era stabilizat la nord Iaşi, nord Târgu Frumos, Târgu Neamţ, după
care urmează contraforţii Carpaţilor Orientali până la Lăpuşna, Viniţa unde
se aflau în apărare armata 4 română şi armata 8 germană. Toate unităţile
erau subordonate Comandamentului Grupului de Armate „Ucraina de sud”,
condus de generalul colonel Ferdinand Schorner până în 24 iulie, atunci
când a fost înlocuit de generalul colonel Hans Friessner. După cum se poate
observa, Prutul împărţea în două teatrul de operaţii al Grupului de armate,
motiv pentru care au fost organizate două subgrupuri de armată. În
Basarabia se afla subgrupul de armate Dumitrescu, alcătuit din Armata 6
germană şi Armata 3 română iar în Moldova Subgrupul de armate Wohler,
care avea în subordine Armata 4 română şi Armata 8 germană. În rezerva
subgrupului de armate Dumitrescu se găsea Divizia 1 Cavalerie română iar
în Componenţa Corpului 5 armată, din Armata 4 se găsea Divizia 1
infanterie. Corpul 7 armată român de la aripa stângă a Armatei 4 avea în
compunere şi Comandamentele 103, 104 munte române şi Regimentul 17
infanterie. (12)
Dar, generalul Friessner neavând încredere în comandamentul
Armatei 4 române, constituie grupuri de corpuri de armată puse sub
comandă germană. Prin această reorganizare s-a urmărit în mod deliberat
reducerea s-au chiar anihilarea autorităţii comandamentului Armatei 4
române. În Moldova, la Subgrupul Wohler se aflau 25 mari unităţi, din care
9 mari unităţi române şi 16 germane iar în Basarabia, la Subgrupul
Dumitrescu, erau tot 25 mari unităţi; 18 române şi 7 germane.
Dar, compunerea Grupului de armate Ucraina de Sud nu a rămas cea
iniţială, capacitatea sa combativă fiind succesiv diminuată prin transferul pe
frontul central, în perioada 7 iulie – 6 august, a cinci divizii blindate (din 8
existente) şi 6 de infanterie germane. Prin aceste regrupări Grupul de
Armate Ucraina de Sud şi în mod deosebit subgrupul Wohler, de unde au
fost luate diviziile blindate, au fost lipsite de principalele lor mijloace de
manevră şi izbire, impunând regrupări şi restructurări importante ale
dispozitivului Armatei 4, căreia i s-a lărgit zona de acţiune, fiind obligată săşi extindă aripa stânga spre munţi.
Divizia 1 Infanterie, care a făcut parte din dispozitivul Armatei 4, a fost
dispusă pe un front de 9 kilometri, în dreapta dispozitivului Corpului 5 de
care aparţinea, Erbiceni şi Ulmi Polieni, având în stânga Divizia 46
Infanterie germană şi în dreapta Divizia 5 Infanterie română. Divizia 1
Cavalerie a fost dispusă în rezerva Armatei 3, în Valea Perjer, la jumătatea
distanţei dintre Nistru şi Dunăre–Galaţi. (13)
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Apărarea româno-germană se baza pe o primă linie înaintată cu
numele de cod „Dacia”, în spatele căreia se afla poziţia de rezistenţă
denumită codificat „Traian”, având ca destinaţie realizarea unei apărări
puternice, fără gând de retragere, organizată pe un aliniament alcătuit din
înălţimi şi mai era o poziţie de rezistenţă cu numele de cod „Decebal”.
Undeva mult mai în spate se afla poziţia puternic fortificată „Focşani–
Nămoloasa”, asigurată cu 1600 de cazemate, care trebuia să interzică
accesul spre Câmpia Română şi Bucureşti.
În faţa forţelor aliate româno-germane din Basarabia se aflau trupele
Frontului 3 ucrainean, desfăşurat între Corneşti - Nistru şi pe malul râului
până la litoralul Mării Negre. La sud de Tighina inamicul a cucerit un cap de
pod, cu o desfăşurare frontală de 35 kilometri, de unde se puteau întreprinde
ample acţiuni ofensive. Sovieticii aveau angajate în primul eşalon 3 armate
iar în eşalonul doi se găseau două corpuri mecanizate. De la Masivul
Corneşti până la Carpaţii Orientali erau instalate trupele Frontului 2
ucrainean. Faţă de dispunerea marilor unităţi blindate din eşalonul doi al
frontului se desprindea concluzia că sectorul de efort al ofensivei viitoare va
fi între Iaşi şi Erbiceni, acesta având o dezvoltare frontală de 25 kilometri.
Aici se aflau masate trei armate sovietice în eşalonul întâi şi Armata 6
tancuri şi Corpul 18 blindat în eşalonul doi.
Forţele sovietice erau superioare celor germano-române cu 3 la 1 în
mari unităţi; 8 la 1 în blindate şi 6,5 la 1 în artilerie. Mai trebuie precizat că
a fost apreciată greşit, de Comandamentele germane, direcţia principală de
acţiune a inamicului, nerepartizându-se forţe suficiente pe direcţiile
probabile de atac. Limitarea libertăţii de decizie şi de acţiune a Armatei 4 şi
a corpurilor de armată române au constituit şi ele premise nefavorabile unei
apărări eficiente. O bună viziune asupra deficienţelor de comandament a
avut-o şi Constantin Lăţea, pe front căpitan, şeful de stat major al artileriei
Armatei 4: „Călcâiul lui Ahile al apărării îl constituia organizarea
comandamentului. Generalul Friessner aflat la comanda Grupului de armate
Ucraina de Sud, avea în subordine în Basarabia Subgrupul de Armate
„General Petre Dumitrescu”(Armata 6 germană şi Armata 3 română) iar în
Moldova Subgrupul de armate „General Wohler”, (Armata 4 română şi
grupul Mieth, format din Corpul 4 armată român şi Corpul 4 armată
german). Comandantul Armatei 4 avea la rândul lui în subordine Corpul 7
armată român, Grupul de corpuri de armată Kirschner, format din Corpul 1
şi Corpul 5 armată române şi, în fine, Corpul 6 armată, care avea, pe lângă
divizia 5 infanterie română, şi divizia 76 infanterie germană, comandată de
generalul Abraham”. (14) Prin urmare, a fost instituită o dublă comandă,
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unităţile române şi germane fiind amestecate în aşa măsură încât era greu de
spus cine deţine comanda supremă!
Acţiunile de luptă de pe frontul din Moldova au avut, după mijlocul
lunii aprilie, un caracter limitat, tactic-operativ, românii şi germanii
urmărind menţinerea, îmbunătăţirea şi consolidarea apărării pe aliniamentul
pe care a fost oprită ofensiva sovietică. Sovieticii, prin acţiunile ofensive cu
caracter limitat, însoţite de tancuri, în special la nord de Iaşi, au urmărit să
câştige poziţii cât mai bune pentru o viitoare ofensivă. Acţiunile lor au
culminat la 30 aprilie - 1 mai când au dezlănţuit un puternic atac care avea
ca obiectiv cucerirea oraşului Iaşi. În dimineaţa zilei de 1 mai pătrunderea
inamicului a fost lichidată prin contraatacul Diviziei 18 munte şi al Diviziei
blindate „Gross Deutschland”. Au urmat şi alte activităţi ofensive sovietice
şi româneşti, dar nu a fost ameninţată serios stabilitatea frontului.
La una din bătăliile purtate în această perioadă a participat şi
sublocotenentul Gheorghe Săveanu, comandant de pluton în Batalionul 111,
din Comandamentul 103 Munte: „Pe data de 18 aprilie 1944 ne-am îmbarcat
într-o garnitură de tren de marfă, în gara Beiuş, pentru a pleca pe frontul
Moldovei. Pe 23 aprilie am debarcat în gara Piatra Neamţ. Armatele
sovietice ajunseseră aproape de Iaşi, iar în zona Oglinzi – Târgu Neamţ
avangarda unor unităţi sovietice a reuşit să se instaleze temeinic pe o poziţie
la circa un kilometru est de râul Ozana „cea frumos curgătoare”, cum o
descrie Ion Creangă, şi satul Nemţişor. După un marş forţat batalionul a
intrat direct în luptă cu inamicul, care dispunea de adăposturi bine întărite,
de mitraliere, pistoale automate şi arme cu lunetă. Ţin să precizez că făceam
parte din compania de cercetare, eram comandant de pluton. Pe doi mai am
primit ordin să-mi instalez plutonul pe o poziţie de atac, pe liziera de est a
satului Nemţişor. Însoţit de sergentul Borza, comandantul grupei unu, ne-am
deplasat la faţa locului indicându-i sectorul grupei sale. Deodată, dinspre
avanposturile inamice de pândă a pornit o bubuitură de armă cu lunetă şi un
glonte nemilos a curmat brusc viaţa acestui brav soldat. În zorii zilei de 3
mai, fără niciun sprijin de artilerie, compania noastră a pornit la atac, luând
creasta în piept, cu flancul drept descoperit, împotriva unui inamic bine
adăpostit la poalele dealului Căprăriei”. (15)
O experienţă oarecum asemănătoare a avut şi sublocotenentul Ioan
A. Şuţa, din Regimentul 5 Vânători, Divizia 1 Infanterie, care se afla
dispusă la nord de Târgu Frumos. „Eram sublocotenent activ, promoţia 10
mai 1942, încadrat comandant de pluton aruncătoare brand 81,4 mm, în
Batalionul 1, comandat de maiorul Constantin Cosmulescu. Poziţia de
apărare încredinţată batalionului avea în centru Dealul Ulmi, cu cota 192, la
nord de Târgu Frumos, care domina toată zona cu poziţiile inamicului pe
428

mare adâncime. Aici au avut loc cele mai aprige şi neîncetate lupte, ziua, dar
mai ales noaptea, precedate de bombardamente de artilerie şi aviaţie, toate
urmărind recucerirea cotei 192. Pentru reuşita atacurilor lor, sovieticii şi-au
împins tranşeea întâi mult înainte, ceea ce a făcut ca lupta de apărare să fie
deosebit de violentă. Într-una din nopţile dramatice ce le-am trăit, inamicul
şi-a pregătit un nou atac spre cota 192, precedat de o masivă pregătire de
artilerie şi aruncătoare. Auzind şuieratul unui proiectil de artilerie ce se
apropia de locul unde eram, repede m-am adăpostit în tranşee şi în spatele
meu s-a ghemuit caporalul Ciuciu. O schijă mi-a străpuns cămaşa bluză din
spate şi l-a lovit pe Ciuciu într-un ochi. Am reuşit să-l pansez şi am plecat
cu el spre bateria de tragere. În timp ce mă aflam acolo inamicul a trecut la
atac, a străpuns poziţiile infanteriei, îndreptându-se spre poziţiile noastre.
Mă cuprinsese teama, mai ales că fiind întuneric desluşeam greu situaţia ce
se crease. Am ordonat sergentului Milutin să se desfăşoare imediat cu toţi
servanţii pentru apărarea poziţiei de tragere. Iar eu am trecut la întâmpinarea
infanteriştilor care se retrăgeau în dezordine din linia întâi. Cu aceştia şi
două puşti mitralieră ce le aveam la dispoziţie am deschis un foc ucigător
împotriva inamicului aflat în atac. După un timp, încercând să-mi fac curaj,
am strigat din răsputeri: „După mine, la atac, ura” şi spre marea mea
satisfacţie toţi ostaşii m-au urmat în strigăte de ura... ura, încât inamicul a
intrat în panică, retrăgându-se în fugă pe vechile poziţii”. (16)
Asemenea atacuri de hărţuire se întâmplau mereu în punctele
sensibile apărate de Divizia 1 Infanterie. În stânga Regimentului 5 roşiori se
găsea, pe linia întâi, Regimentul 85 Infanterie în care era încorporat şi
Alexandru Trânc, din Mărăuş, care îşi aducea bine aminte de această
perioadă de oarecare linişte, dar era liniştea frontului. „Am stat în tranşee
într-un cimitir, lângă o biserică. Până în august am stat acolo. În dreapta
bisericii era o fântână. Şi biserica şi fântâna erau reperate de ruşi. Şi ruşii
veneau zilnic cu un avion care ne bombarda. Trăgeau şi cu artileria. Din
această cauză a fost nevoie ca sublocotenentul să mute plutonul nostru întrun loc mai ferit, deoarece nu putea să ia legătura cu noi, nici mâncarea nu
ajungea întotdeauna. Aveam acolo un adăpost în pământ . Era acoperit cu
lemne, aveam saltele cu iarbă verde, pe care dormeam. Când se făcea seară
santinelele mergeau în tranşee, iar ziua dormeam pe poziţii, numai servanţii
de la mitraliere erau treji”. (17)
Soldatul Traian Giurgelea, tot din 85 infanterie, care a făcut
instrucţie ca vânător de tancuri, a trebuit să-şi arate la un moment dat, întrunul din atacurile sovietice din această perioadă aşa zis calmă, din vara lui
44, abilităţile de luptător cu monştrii de oţel. „Pe front am fost în zona Iaşi,
la Podu Iloaiei. Nu ne-au băgat în linia întâi, noi eram vânători de care de
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luptă şi am fost daţi la statul major, nu se puteau folosi alţii de noi. Noi nu
am avut nici planton, dormeam separaţi, nu făceam corvezi. Eram scutiţi.
Numai statul major putea să ne dea la orice divizie avea nevoie... Într-o
dimineaţă, în zori de zi a venit în recunoaştere un tanc rusesc T 34.
Infanterie noastră nu l-a zgândărit, l-a lăsat să treacă, să ajungă la noi, la
vânătorii de care. Stăteam în adăpost, în groapă. Când l-am văzut cum vine
spre mine, la ce m-am gândit ? Eram amorţit tot. Mori sau poate nu mori,
eram amorţit. Am tras în el cu Ofenrohr, a,a, cam de la 25, până la 30 de
metri. Ofenrohr bătea până la 100 de metri. L-am distrus, tanchiştii ruşi or
rămas toţi înăuntru, n-o mai ieşit nimeni afară după ce l-am lovit. Or fost
pierderi mari acolo, aşa că deşi eram vânător de care de luptă m-o băgat
puşcaş mitralior în linia întâi. Ce era să fac, m-or pus puşcaş mitralior, că leo murit puşcaşul dinaintea mea. Trei rânduri de puşcaşi s-or dus, eu eram al
patrulea. Unul din puşcaşi murise rupt în două de la mijloc de o grenadă”.
Şi tot Traian Giurgelea relatează mai departe ce poate să însemne „norocul”
pe front. „Eram în tranşee, numai ce văd un căpitan venind aşa pe linie şi
plângea. Ne-o zis. Rugaţi-vă lui Dumnezeu, că de aici nu scăpăm, apoi se
duse aşa mai departe şi ne zise aşa din mers. Vedeţi că se aude când pleacă.
Nu or trecut 5 secunde şi am auzit cum pleacă proiectilul de brand de 120
mm de la ruşi. N-am avut timp decât să fac, aşa, un pic la dreapta, aveam
acolo o ladă cu 4 grenade pe ea, m-am ferit acolo. Încărcătorul, era unul din
Timişoara, Mustaţă îl chema, s-a tras spre stânga. Proiectilul a căzut chiar pe
puşca mitralieră, a distrus-o cu totul, schijele din puşcă şi din proiectil l-or
lovit pe Mustaţă, acolo l-or omorât, eu am avut haina ruptă la spate, în rest
nici o zgârietură”. Din păcate consăteanul lui Traian Giurgelea, unul numit
Aurel, a murit în acel atac. „Când eram atacaţi eu strigam. Aurelu, trage mă
pe ei. Şi o tras Aurel cât o trăit, până l-or omorât. Acolo o rămas, nu l-am
putut îngropa. L-or pus brancardierii pe targă să-l ducă, dar nu l-or putut
scoate de acolo, că se trăgea tot timpul cu brandul şi cu tunul. Nu l-am putut
îngropa niciodată”. (18) Şi tot la relatările lui Traian Giurgelea recurgem
pentru a arăta cum era viaţa, în linia întâi acolo, pe frontul din Moldova,
adică pe pământul propriu. „A fost greu tare acolo, era în câmp deschis.
Ruşii veneau noaptea târâş, se târau cam un kilometru până la noi, şi trebuia
să fii foarte atent, să asculţi, că dacă se apropiau prea tare, aruncau cu
grenade. Veneau de obicei pe la trei noaptea şi aruncau cu grenadele.
Am trecut prin greutăţi foarte mari, ne era foame, eram plini de
păduchi. Mâncarea venea ea, dar se vărsa multă. Aşa pe o distanţă de 30 m o
fost că am vărsat mâncarea de trei ori, aşa de mult trăgeau pe noi cu tunul
ruşii, deşi era întuneric când aduceau mâncarea. Odată, după ce ne-or dat
mâncarea, conductorul s-o suit în căruţă să plece înapoi din linia întâi,
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bucătarul o zis că el încă nu se urcă în căruţă, mai merge pe jos pe lângă ea
şi se urcă mai încolo. Nu au făcut nici 50 de metri că o căzut pe căruţă un
proiectil de tun. Căruţa o fost făcută praf, caii omorâţi, conductorul o scăpat
fără nici o zgârâietură. Bucătarul o murit, o primit o schijă în cap, i-o smuls
toată partea din spate a capului. O căzut cu faţa în sus. Când s-o dus soldatul
să îl lege o rămas cu creierii lui în mână”! (Bogdan Brişcu, interviu luat în
2007 şi postat pe Google. ro)
În timp ce soldaţii luptau şi sufereau în tranşee, conducătorii politici
şi militari ai ţării elaborau planuri de luptă sau de ieşire din război, făceau
vizite pe front pentru ridicarea moralului trupelor şi pentru intensificarea
propagandei patriotice, în vederea mobilizării tuturor energiilor pregătind
lupta hotărâtoare, pe care toţi o aşteptau. La una dintre acţiunile
propagandistice a asistat şi Gheorghe Butaci, din 85 Infanterie, originar din
Nadăş, într-o zi în care atmosfera de pe linia întâi era calmă şi îndemna la
reflecţie.
„Ţin minte din vremea aceea că era linişte, frontul nu să mişca şi nu
erau atacuri, numa că o venit la noi ministrul de război, generalul Pantazi.
Ne-o zis comandantul: „Băgaţi de seamă, am fost informaţi că o să vină
cineva important la noi. O fi regele, o fi vre-un general, ne întrebarăm. Noi
eram aici, dincoace de deal, ruşii dincolo, în cătunul Ulmi, faţă în faţă cu
Belceştiul. Trebuie să spun că plutonul nostru era în rezerva regimentului.
Ne-o spus locotenentul că dacă vedem maşini să ne luăm căştile pe cap. Că
boala le ţinea pă cap, că frontul era dincolo de deal. Noi eram pă Bahlui. Era
o şcoală agricolă acolo, dar or dus nemţii tot din ea, bagă-se boala-n ei.
Acolo s-o făcut şi şcoală şi practică. Şi iacă vin trei maşini. Aoleu, îmi trecu
prin minte, o să vadă mitralierele şi dracu s-o agăţat de ele, că de trei luni
eram acolo şi n-am luptat, aşa că nu prea erau întreţinute. Era un drum care
trecea către Belceşti şi iacătă-i că ies spre noi. Nu mai avurăm timp de
pregătiri. Se apropie şi coboară din maşini, tăţi cu vipuşti roşii, oameni mari.
Şi eram iacă acolo în calea lor, împreună cu altul din Ineu, Coşa, fost
servitor la Monţia. Ştia vorbi cu domnii dar el se întoarce cu curu către ei.
Era ascuns în şanţ. Aşa că veniră direct la mine, se apropiară, luai poziţie de
drepţi: „Să trăiţi domnule general, sunt soldatul Gheorghe Butaci, plutonul
6, din compania 11, Regimentul 85 Infanterie. Să trăiţi”. Generalul avea
riduri pe obraz. Eu nu am ştiut în momentul ăla cine îi, abia după aceea am
aflat că-i ditamai ministrul de război, Constantin Pantazi. El zice cătă mine:
„Din ce judeţ eşti băiatule” ? „Să trăiţi, domnule general, din judeţul Arad.
„Mă, ăsta-i clisar. Mai ai fraţi” ? Mai zic, iacă acolo la 5 Vânători, că am
fost la el şi el la mine. Da un general se bagă în vorbă: Vai doamne, vai
doamne, unde se întâlnesc fraţii. Da ai copii, însurat eşti, mai zice primul
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general. „Însurat, am un copil”. „De ce numai unul” ? Da celălalt: „Ţineţi
numa oamenii aici pe şanţurile astea, că o să facă prunci !” Gheorghe Butaci
ne-a mai spus că în timp ce el dialoga cu generalii un fotograf făcea
încontinuu poze pe care urma să le dea la ziare. Până la urmă ministrul, deşi
a intenţionat să meargă în linia întâi, a renunţat să o facă pe motiv că este
prea periculos. El şi-a terminat inspecţia care avea să dea bine în gazetele
din Bucureşti”. (18) Relatarea lui Gheorghe Butaci, la cei 90 de ani pe care
îi avea în momentul interviului, este deosebit de suculentă ca exprimare şi
relevă şi alte aspecte privind viaţa de pe front, precum faptul că
inactivitatea a dus la slăbirea disciplinei, la neglijarea îndatoririlor zilnice,
precum întreţinerea armamentului!
Mulţi alţi soldaţi scot în evidenţă acalmia instaurată pe front, în
lunile iunie-august, tulburată de mici infiltrări şi atacuri sporadice. „Am fost
recrutat în 1943 şi am făcut instrucţie la Regimentul 85 Infanterie de la Ineu,
dar în 44 am plecat pe front cu Regimentul 17 Infanterie Lugoj. Am intrat
pe poziţii primăvara, la Boroaia, în Moldova. Am stat în şanţul de
comunicaţii ca trăgător la puşca mitralieră. Am stat toată vara pe poziţii. Era
o pădure în apropiere iar noi eram aşezaţi într-o vale. Eu cu puşca mă aflam
sus pe marginea şanţului de apărare atunci când eram de santinelă. Era
complicat pentru că în fiecare noapte între 1 şi 3 ruşii veneau la atac. Cum
se apropiau începeam şi noi să tragem”, îşi aminteşte soldatul Ioan Mang,
originar din Apateu, despre aşteptarea din zilele fierbinţi ale verii lui 1944.
(20)
Dar, poate şi această aşteptare înfrigurată, pe dealurile Moldovei,
suferind în căldura verii, mâncaţi de păduchi, în timp ce ei înşişi erau
flămânzi, cu teama de glonţul întâmplător sau de infiltrările nocturne ale
ruşilor i-a demoralizat profund pe soldaţii români. În timp ce stăteau şi
aşteptau atacul decisiv, de acasă le veneau veşti nu tocmai plăcute. Din
scrisorile primite erau informaţi despre cine a mai pierit pe front, despre
lipsurile alimentare, bolile copiilor şi ale părinţilor, despre bombardamentele
anglo-americane. Astfel, cel mai puternic atac aerian asupra Aradului a avut
loc în 3 iulie, când 55 bombardiere de tip B-17 şi 38 de avioane de
vânătoare de tip P-38 au bombardat Fabrica de vagoane, gara CFR, Fabrica
de tricotaje FITA, depoul de tramvaie şi alte obiective social-economice,
inclusiv locuinţe civile. În urma atacului au rezultat 190 de morţi şi circa
600 de răniţi. Prin urmare, nici cei de acasă nu mai erau în siguranţă
(Ziridava nr, 24, p 320). La fel cum de dincolo de linia frontului veneau
zgomote dătătoare de nelinişte, relatările limbilor capturate şi ale
observaţiilor aeriene repede aflate, mesajele transmise de megafoanele
sovietice accentuau starea de descurajare şi nimeni nu le putea promite
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soldaţilor români victoria sau măcar o pace onorabilă. Toate acestea au dus
la comiterea unor gesturi disperate de automutilare a unor soldaţi, pentru a
scăpa de războiul căruia nu i se întrevedea sfârşitul. Unii erau demult pe
front, participaseră la numeroase bătălii în care au fost şi învingători dar
erau reţinute mai ales înfrângerile, întâmplările tragice.
Una din aceste întâmplări nefericite a povestit-o şi sergentul Nicolae
Neag, din satul Avram Iancu, care a fost profund impresionat de ce a văzut,
el participând ca martor. „Pe când eram în Moldova sunt puşi sub acuzare
pentru automutilare un locotenent, un sergent şi un caporal, toţi trei fiind
supravieţuitori de la Stalingrad. S-a întrunit o comisie formată din General
Saidac (cmdt. Divizia 1 infanterie n.n.), maior Cristoloveanu, colonel Ştefan
Ududec (comandantul Regimentului 93) pentru a li se hotărî soarta. Au fost
întrebaţi câţiva militari cu grade inferioare despre ce pedeapsă să li se aplice
celor trei acuzaţi de automutilare. Aceştia le-au amintit ofiţerilor ce soartă
grea au avut cei trei la Stalingrad şi de acolo înapoi în ţară, luptând
continuu, şi impresionată comisia a dat o soluţie ca în locul execuţiei să fie
spitalizaţi şi trimişi înapoi pe front. Toţi camarazii prezenţi au susţinut
această soluţie iar cei trei au supravieţuit, fără a fi executaţi pentru
automutilare”. (21)
Nu toţi cei acuzaţi de asemenea fapte au avut norocul celor trei,
pentru că mila nu a fost prezentă întotdeauna şi de multe ori regulamentul sa aplicat întocmai. Un asemenea fapt povesteşte Gheorghe Covaci din
Chişineu-Criş: „Că trebuie să vă spun legat de acest subiect şi o întâmplare
de mai târziu, de pe frontul din Moldova. Eu am văzut cum l-or împuşcat pe
sergentul Toduţa Gheorghe, din Regimentul 85 Infanterie, pentru
automutilare. Ai săi l-or împuşcat, am asistat fără să vreau, doar întâmplarea
a făcut să trec pe acolo, iar mâine zi am văzut pe mormântul în care l-or
îngropat un stâlp cu o scândură orizontală pe care scria: „Un ticălos care nu
o vrut să lupte pentru ţara lui”. Păstă două zile, când am mai trecut pe acolo,
scria”: Erou sergent Toduţa Gheorghe, căzut la datorie”. Eram pe Valea
Bahluiului”. (22) Este adevărat că exemplele cu „trădătorii” nu erau de
natură să mărească moralul ci, dimpotrivă, s-a considerat că exemplele de
bravură erau mai potrivite. Din păcate, acestea erau tot mai rare şi se va
vedea aceasta după începerea ofensivei sovietice.
Au existat însă şi militari care au avut succes cu actele de simulare,
fiind trimişi în spital şi apoi acasă în concediu, scăpând de front şi mai ales
aceste exemple proliferau, nefiind totuşi un fenomen de masă. Ioan Cociuba
din Târnova a beneficiat şi el, mai ales că era ordonanţa comandantului, de o
boală mai mult sau mai puţin inventată. „Am fost pe front la Valea Oilor,
lângă Târgu Frumos. Acolo într-una s-o tras şi am fost rănit puţin la mâna
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stângă. M-am dus la Valea Oilor la un sublocotenent, care era medic. Eu
aveam şi ceva la un ochi şi mi-a zis: „Mă Ioane, o să te trimit la domnul
căpitan că io nu ştiu ce să-ţi fac”. Când ajung acolo îi zic căpitanului, care
mă cunoştea de la regiment: „Uite mi-o căzut ceva aici în ochi. S-o făcut
carne rea şi nu se mai vindecă”. La care el îmi spune că o venit o maşină cu
nişte ofiţeri şi mă trimite cu ei la spital. Şi ne-am dus iar când am văzut că
am trecut Siretul mi-o părut că am ajuns deja acasă. Mă băgară în spital şi
eram singur în salon, dar după aceea veniră mai mulţi şi s-o umplut salonul.
Băgau soldaţii boabe de negreaţă, adică praf de cal în ochi şi se făcea
roşeaţă. Văzând că sunt atâţia, într-o noapte or venit o grămadă de doctori şi
or început să-i caute la ochi. N-or găsit nimic”. (23)
În cursul lunilor de acalmie, sovieticii au efectuat numeroase
regrupări de forţe şi au intensificat propaganda prin manifeste şi mesaje
transmise prin megafoane. Constantin Lăţea explică în felul următor
perioada relativ paşnică care a urmat acţiunilor ofensive din cursul lunii
mai: „În cele câteva luni necesare sovieticilor pentru a pregăti atacul cu
ruperea apărării pe bază de artilerie, pe front s-a instalat atmosfera
perioadelor de acalmie, tulburată de câteva evenimente importante: mutarea
poziţiei principale de apărare de pe Dealul Mare pe linia poziţiei iniţiale,
plecare a 11 divizii germane din Moldova în sectorul central al frontului
sovieto-german, pe frontul de la Iaşi rămânând numai comandamentele
germane de corp de armată şi câteva divizii cu efective incomplete şi, în
sfârşit, un alt eveniment, atentatul din iulie împotriva lui Hitler” (24)
Operaţiunea Iaşi-Chişinău
Stabilitatea de pe frontul din Moldova fa fi afectată însă din cauza
desfăşurării nefavorabile a luptelor de pe celelalte fronturi. La 6 iunie 1944
a început debarcarea armatelor anglo-americane pe plajele din Normandia,
unde s-a consolidat un puternic cap de pod, iar Frontul din Italia, a cedat şi
în ziua de 4 iunie, a fost eliberată Roma. Debarcările din nordul şi sudul
Franţei au înrăutăţit considerabil situaţia Germaniei. Prin deschiderea celui
de al doilea front, a devenit posibilă coordonarea operaţiilor militare
sovietice cu cele americano-britanice la nivel strategic continental.
Principala operaţie organizată de armata sovietică în vara anului 1944, în
conformitate cu înţelegerea de la Teheran, a fost ofensiva declanşată
începând cu ziua de 23 iunie 1944, de Fronturile 1 baltic, 3 bielorus, 2
bielorus, şi 1 bielorus, asupra Grupului de Armate Centru german, în urma
căreia s-a eliberat un important teritoriu cu oraşele Minsk, Vilnius,
Bialystok, Brest, deschizându-se direcţia Varşovia. În noaptea de 13 pe 14
iulie a început ofensiva şi Frontul 1 ucrainean (peste 80 de divizii)
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împotriva Grupului de Armate Ucraina de Nord, în urma căreia a fost
străpuns, pe un front larg, sistemul defensiv german. La 27 iulie au fost
ocupate oraşele Lvov şi Przemysl şi până la sfârşitul lunii, forţele sovietice
au forţat Vistula, reuşind să realizeze două importante capete de pod şi să
atingă suburbiile Varşoviei. (25) Stăvilirea ofensivei de vară sovietice de pe
sectorul central al frontului a determinat Comandamentul Suprem german să
disloce 11 divizii de pe frontul din Moldova pe direcţia principală de atac.
Însă, prin această manevră strategică s-a slăbit rezistenţa din flancul de sud,
creându-se premisele favorabile unei lovituri sovietice şi în acest sector,
care ar fi deschis apoi drumul spre Balcani.
Ofensiva sovietică era aşteptată de toată lumea şi acest subiect a fost
discutat şi la ultima întâlnire care a avut loc între Hitler şi Antonescu, în 5-6
august, la cartierul general de la Rasttenburg. Potrivit mărturiei mareşalului,
discuţia a început prin întrebarea intempestivă a dictatorului german dacă
România şi în special conducătorul ei, mareşalul Antonescu, sunt decişi să
urmeze până la sfârşit Germania. După o conversaţie de 5,5 ore Antonescu,
potrivit declaraţiei sale, s-a despărţit de Hitler „fără să-i fi dat vre-un
răspuns, nici negativ, nici pozitiv la întrebarea intempestivă pe care mi-a
pus-o”. (26)
Germanii ştiau desigur despre discuţiile pe care emisari din România
le-au avut la Stokholm, Istambul şi Cairo cu reprezentanţi ai puterilor aliate
privind un armistiţiu în condiţii cât de cât favorabile pentru statul român.
Aceste contacte nu ar fi fost posibile fără acordul, chiar tacit, al
conducătorului statului român. În 19 august, la o întâlnire cu C. Clodius,
ambasadorul Germaniei la Bucureşti, Antonscu i-a atras atenţia „că dacă cel
puţin o divizie germană, de dorit blindată, nu era adusă înapoi în România,
faţă de iminenţa ofensivei sovietice şi nu se indica linia definitivă de apărare
din România, îşi va rezerva libertatea de acţiune” (27) Din păcate, deşi ştia
că Germania nu mai poate câştiga războiul, Antonescu era convins că se
poate opune o rezistenţă îndelungată pe linia Carpaţi-Focşani-NămoloasaGalaţi. Germanii, la rândul lor, conform unei tactici dovedite deja
dezastruoase, au stabilit faptul că linia principală de rezistenţă era Dacia,
adică linia frontului existentă în 19 august.
În acest timp, sovieticii terminaseră concentrarea forţelor pentru
operaţiunea militară ce avea să fie intitulată „Iaşi-Chişinău”, la care urmau
să participe fronturile 2 şi 3 ucrainene. Frontul 2 ucrainean, comandat de
generalul de armată R. I. Malinovski, având în compunere 6 armate de
infanterie, o armată de tancuri, o armată aeriană şi trei corpuri independente,
ocupa un front de peste 330 kilometri. El a primit misiunea să execute
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lovitura principală pe direcţia Iaşi – Vaslui – Fălciu după care să-şi
desfăşoare forţele principale spre Focşani.
Frontul 3 ucrainean, aflat sub comanda generalului de armată F. I.
Tolbuhin, având în compunere patru armate, o armată aeriană şi un corp
mecanizat, ocupa un front de peste 210 kilometri. El a primit misiunea să
participe la încercuirea şi nimicirea forţelor româno-germane din zona Iaşi –
Chişinău, apoi să-şi continue ofensiva spre Reni şi Ismail. Ambele fronturi
totalizau 90 de divizii, 900 000 oameni, 16 000 guri de foc, 1404 tancuri şi
autotunuri, 1759 avioane. (28)
În perioada 11-19 august, inamicul sovietic şi-a intensificat atacurile
asupra poziţiilor fortificate Strunga -Târgu Neamţ prin trageri de artilerie
grea, prin utilizarea grupurilor de asalt dotate cu aruncătoare de flăcări,
sprijinite de tancuri grele. Aceste acţiuni au avut drept scop inducerea în
eroare a comandamentelor române şi germane asupra direcţiei loviturii
principale. Tot în această perioada, inamicul şi-a mărit numărul
incursiunilor şi atacurilor de cercetare, acestea prefigurând momentul
declanşării ofensivei generale. În memoriile sale, Constantin Lăţea
consemnează că: „În ziua de 15 august, pe fotografiile pe care le aveam
zilnic de la Corpul aerian au apărut numeroase poziţii de baterii în faţa
Corpului 6 armată: artileria sovietică intra în dispozitiv. Am semnalat
aceasta în raportul operativ şi am obţinut aprobarea de a muta o treime din
artileria noastră în poziţiile de bază, lăsând pe poziţiile de circumstanţă
celelalte baterii, care să menţină aspectul anterior al dispozitivului artileriei.
În următoarele două nopţi, toată artileria a fost schimbată în poziţiile de
tragere de bază, din care nu se deschidea focul decât la ordinul
comandamentului armatei. Prin aceasta, s-a reuşit în bună măsură să se
înşele cercetarea inamicului asupra dispunerii reale a artileriei”. (29)
Limbile capturate, observaţiile directe din teren, zgomotele de
blindate, informatorii din frontul sovietic, toate indicau iminenţa atacului.
Până şi soldaţii puţin avizaţi cunoşteau sau simţeau că vine furtuna. Petru
Mariş era agent de legătură între batalionul său şi comanda Regimentului 93
Infanterie şi a cunoscut direct un informator venit din liniile inamice: „Când
s-o rupt frontul era într-o sâmbătă, în 19 august, o venit un spion din liniile
ruseşti care o trecut pe la batalionul nostru iar eu l-am dus mai departe la
regiment. Când am ajuns la adăpostul regimentului o intrat înăuntru, io nu
am avut voie. Am văzut numai că deschide o schiţă mare. S-o început atacul
încă de sâmbătă după amiază. Nu s-o văzut cerul de fum şi de praf.
Pământul tremura tot. Noi stăteam în pământ, ştii dumneata cum se auzeau
de acolo exploziile proiectilelor de artilerie ?”. (30)
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Într-adevăr, în ziua de 19 august au avut loc acţiunile preliminare ale
ofensivei generale sovietice. În Moldova s-au executat numeroase atacuri cu
scop de cercetare aproape la fiecare divizie germană şi română din primul
eşalon al subgrupului de armate Wohler, cu forţe de la o companie la un
batalion, după o pregătire de artilerie de maximum 30 de minute. În
Basarabia astfel de atacuri s-au dat numai la flancurile Subgrupului
Dumitrescu.
În dimineaţa de 20 august 1944, la ora 5,15, în sectoarele de rupere,
în Moldova între Rediul Mitropoliei (15 km n.n.e. Iaşi) şi 5 kilometri nord
Erbiceni, pe un front de circa 25 kilometri, iar în Basarabia în capul de pod
de la sud Tighina a fost dezlănţuită pregătirea de artilerie şi aviaţie, cu o
durată de 1 oră şi 45 minute, de o violenţă nemaiîntâlnită.
Focul năpraznic a reuşit să nimicească aproximativ 40 la sută din
ţintele propuse (31). După terminarea pregătirii de foc, s-a produs un
puternic atac al infanteriei şi al tancurilor, puternic sprijinite şi de aviaţia de
asalt sovietică.
Atacul principal al Armatelor 27 şi 52 Infanterie şi Armatei 6
Tancuri sovietice a fost dat în flancul drept al Diviziei 1 Infanterie, dispusă
pe Valea Oilor, între Târgu Frumos şi Podul Iloaiei şi la Divizia 5 Infanterie
română şi 46 infanterie germană. Până la ora 13, sovieticii au pătruns în
oraşul Iaşi, bombardat anterior de circa 100 de avioane, şi la sud de Bahlui
în zona Podu Iloaiei. Contraatacurile executate cu Diviziile 3 Infanterie, 18
munte şi Divizia 1 blindată română au fost respinse cu pierderi mari. Şi în
Basarabia, ofensiva Frontului 3 ucrainean pornită din capul de pod Tighina,
a progresat iar până în seara de 20 august inamicul a rupt apărarea pe un
front de 35 kilometri, pulverizând dispozitivele diviziilor 4 munte şi 21
infanterie române şi diviziilor 15 şi 36 infanterie germane, pătrunzând pe o
adâncime de 12 kilometri.
Aceste prime ore şi zile ale ofensivei sovietice de pe frontul din
Moldova sunt povestite şi trăite diferit de soldaţii din tranşee, în funcţie de
locul unde se aflau, funcţia şi puterea de selecţie a evenimentelor. Principala
grijă a soldaţilor şi comandanţilor direcţi a fost aceea de a scăpa cu viaţă din
infernul în care nimeriseră, pentru a nu cădea în prizonierat, mai ales că au
fost suficient de mult înfricaţi cu lagărele siberiene. Alexandru Trânc, din
Regimentul 85 Infanterie nu a reuşit însă să scape cu bine, din teribila
încercare, cu toate că a încercat împreună cu camarazii să se desprindă de
inamicul care ataca din toate părţile: „În dimineaţa de duminică, 20 august,
ruşii or dat atacul la Iaşi. Noi eram într-un colţ, la Belceşti-Valea Oilor, în
stânga Iaşiului, ceva mai sus de oraş. Şoseaua de Iaşi se afla cam la vreo 5
kilometri distanţă de noi. La noi n-or putut pătrunde ruşii pentru că i-a oprit
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artileria, care trăgea cu toate tunurile şi cu brandurile de ziceai că-i katiuşa
românească, aşa că nici musca nu s-o băgat pe la noi, dar or spart frontul în
altă parte. În următoarea zi, lunea, m-am dus după mâncare la batalion, care
se afla cantonat într-o şcoală de agricultură, unde se aflau tot felul de pomi.
Erau acolo domnul căpitan Curelaru, comandant la companie, domnul
locotenent Chira Marian, comandantul de pluton şi sublocotenentul
Lăzărescu Nicolae. Ei erau comandanţii noştri. De acolo am văzut în vale
soldaţi de la alte unităţi cum se retrăgeau cu armele la ei. Aveam cu mine un
prieten de la brandurile de 120 de milimetri. Acela îmi zice: „Hai cu mine să
fugim şi noi”. Dar cum să merg, să las grupa, i-am spus eu. Aşa că am stat
acolo, dar nu a mai venit mâncarea şi pe la ora 3 m-am întors la pluton fără
ea. Când am ajuns, ai mei erau toţi echipaţi să plece, aşa că am ajuns în
ultima clipă. Sublocotenentul era cu puşca şi raniţa mea la el. Hai Popa, mio spus, că aşa mă numeam atunci. Am plecat dar ne-o oprit căpitanul pe
linia a doua, care ne-o cerut să facem o tragere demonstrativă, cu tot
armamentul. Trebuie să spun că noi eram echipaţi cu puşti ZB şi mitraliere.
Domnule căpitan, ne prind ruşii dacă mai stăm aici, am zis noi. „Am ordin
să stau să apăr poziţia până la capăt”. Căpitanul era mai vechi pe front, fiind
şi rănit în campania din Rusia. Atunci locotenentul a dat un ordin:
„Companie, după mine marş”, spunând că nu vrea să-l prindă ruşii acolo.
Nu a mai zis nimic căpitanul, deoarece se temea de soldaţi, pentru că nu i-o
lăsat să mănânce prune din livada şcolii, el dorind să facă pălincă din ele.
Până la urmă le-or mâncat ruşii.
Când am ajuns la şcoală locotenentul ne-o zis să lăsăm tot
echipamentul jos, numai armele şi cartuşele să rămână la noi. Am continuat
în felul acesta deplasarea, dar nu am mers prea mult pentru că am fost
reperaţi de şase avioane inamice, care or venit peste un deal. Noi ne-am
ascuns, având grijă să mascăm tot ce sclipeşte. Când să ieşim de acolo strigă
unul din vârful dealului: „Domnule locotenent, să predăm armele că vin
ruşii”. Ce vorbeşti mă, spune el, şi-mi ordonă: „În trăgători fuga marş”. Dar
nici un soldat, nici unul nu o executat. Când o văzut el asta şi-o luat
galoanele de pe umăr şi ne-o zis să nu-i mai spunem domnule locotenent.
Ruşii veneau puhoi, tot puşcând şi strigând urai, urai, predai rumânski. Şi
gata ne-am predat. Hleb esti, ne-or întrebat ruşii. Şi cum noi eram cu sacii
plini cu merinde i-am mai îmbunat. Ruşii aveau cu ei şi fete care trăgeau
căruciorul cu mitraliera. Apoi ne-or luat şireturile, bricegele şi tot ce putea fi
folosit ca armă”. (32) Am făcut un extras mai amplu din povestirea lui
Alexandru Trânc pentru că redă aidoma, atmosfera şi starea de spirit din
rândurile soldaţilor români.
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În acelaşi loc, tot cu Regimentul 85, se afla în zilele de 20 şi 21
august şi Gheorghe Butaci din Nadăş. „Am stat aclo pă front până la 21
august. Cu vreo trei săptămâni înainte de întâmplarea asta nu s-o mai tras
dăloc pă front. Noi, românii, şedeam în şanţurile noastre, ruşii într-ale lor.
Ruşii strigau la megafon: Pă 20 august vă pregătiţi căruţele, să nu mai păţiţi
ce aţi păţit la Stalingrad, că vă atacăm, şi apoi începea muzica. Ei şi în ziua
de 21 august s-o terminat cu liniştea. Io eram agent la pluton, tocmai
tăiasem nişte pită, luai nişte cuburi de zahăr, le pun în ceai când deodată
sună telefonul. Pusăi pita pă ţărmure, luai telefonul şi primesc un ordin pă
fir: „În cea mai mare viteză să vă retrageţi dă pă poziţie, anunţă oamenii. Şi
ia telefonul”: „Dapă-i că nu ştiu să-l desfac”. -Taie-i firul! Aşa am făcut şi
ne-am retras la şcoala agricolă”. Şi atunci iacă căpitanul. El o căpătat ordin
de de la 7 dimineaţa să ne retragem şi era deja unu. Şi ne arată cum se
aşează ai noştri pă poziţii. Numai că erau ruşii ce le ocupau. Io cum făcui,
cum nu făcui îi dădui telefonul şi mersei într-un pârâu unde văd ruşii
înşiraţi, care veneau spre mine, nu cu grabă. Nu mai scăpai. Vine unu la
mine cu un pistol, io zvârlii puşca şi baioneta şi am ridicat mâinile sus. Rusu
era gata să mă împuşte, dar o intervenit altul care o zis să mă lase în pace”.
Din acest moment pentru Gheorghe Butaci începe calvarul prizonieratului şi
lucrul la refacerea Stalingradului. (33)
Gheorghe Covaci din Chişineu Criş era din aceeaşi Divizie 1
Infanterie, dar la Regimentul 1 Artilerie, şi şi-a amintit toată viaţa de
năpraznicul bombardament dezlănţuit de artilerie sovietică în 20 august. „În
20, la ora 6 dimineaţa, cred că or fost mii de tunuri care or tras, inclusiv cu
katiuşe. Şi trăgeau katiuşele şi făceau un zgomot îngrozitor şi se zguduia
pământul”. (34)
La Regimentul 93 situaţia era şi mai grea pentru că sovieticii au
atacat cu o forţă mai mare, mai ales cu infanteria. ”De sâmbăta până lunea
ruşii or rupt frontul. Aşa or venit, ca oile. Or rămas grămezi ruşii după
tragerile infanteriei noastre, dar ceilalţi peste morţi veneau. Nu i-am mai
putut opri. Atunci am zis că-i gata totul, dar maiorul o vrut să schimbăm
frontul în flanc, că ruşii ne înconjurau, dar am avut un căpitan Iasov, din
Pâncota, bărbat cât un zmău, care o început să-l înjure pe maior. „Nu vezi în
ce situaţie ne aflăm, cum putem să ne apărăm din flanc dacă nu i-am putut
opri din faţă. Îi vedeam pe alţii cum fug din calea ruşilor, cu camioanele,
direct peste câmp”, povesteşte situaţia Petru Mariş, care era agent de
legătură între batalion şi regiment. Sublocotenentul Ion Şuţa, din care am
citat anterior, vorbea şi despre tragedia trăită de regimentul 5 Vânători,
„începută în ziua de 20 august şi continuată în lupta pe poziţii succesive”.
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Dar o şi mai bună observaţie asupra situaţiei generale face
sublocotenent Nicolae Neagu, comandant la secţia reperaj şi observare
trageri din Brigada 5 artilerie, Divizia 5 Infanterie, aflată în flancul Diviziei
1, adică acolo unde s-a dat atacul principal al forţelor sovietice. „În
dimineaţa de 20 august sovieticii au pornit la atac, după o pregătire masivă
de artilerie, care s-a executat pe linia frontului ocupat de trupe, asupra
observatoarelor, a bateriilor de artilerie şi a comandamentelor. Era un
vacarm nemaipomenit. Se aruncau mii de tone de proiectile, nu se vedea
decât fum şi praf. Nu aveai unde să te adăposteşti. Din primele minute
transmisiunile au fost scoase din funcţiune, nu aveam legătură cu unităţile.
Proiectilele cădeau precum grindina. Şi-a făcut apariţia şi aviaţia care
mitralia şi arunca saci cu grenade asupra trupelor ce se retrăgeau şi asupra
atelajelor care veneau către poziţii pentru a lua tunurile. Doamne nu am
cuvinte să descriu acest infern apocaliptic”. (35)
În faţa acestui atac de o extremă violenţă nu este de mirare că trupele
româneşti au cedat şi s-au retras, retragere care pe alocuri căpăta impresia de
fugă şi de debandadă, iar soldaţii şi gradele inferioare nu mai ascultau de
ordinele superiorilor. În acele zile pe frontul din Moldova s-a deplasat şi
mareşalul Antonescu pentru a studia situaţia la faţa locului şi a lua măsurile
necesare redresării frontului. Având în vedere situaţia deosebit de gravă care
se crease, sovieticii realizând o spărtură de 100 kilometri, prin care au reuşit
să pătrundă cu marile lor unităţi blindate pe valea Bârladului, Antonescu, la
insistenţele Armatei 4, a propus generalilor Wohler şi Friessner retragerea
trupelor pe aliniamentul Adjud – Oancea – Bolgrad. Aceştia, deşi au
acceptat propunerea mareşalului, vor interzice retragerea Corpurilor 1, 5 şi 7
armată române, astfel încât aceste mari unităţi au fost în final capturate în
cea mai mare parte de către sovietici. (36) Colonelul George Magherescu,
care îl însoţea pe mareşal pe front, a rezumat astfel starea trupelor din după
amiaza de 22 august: „Mareşalul prezent pe front, nu începuse până în
dimineaţa celei de a treia zile a ofensivei inamice să redreseze situaţia.
Efectul de surpriză şi brutalitatea acţiunii artileriei dezorganizase totul pe
front şi produsese un efect demoralizator asupra trupelor, dar mai ales
asupra comandanţilor, care lipsiţi de mijloace de legătură, datorită
distrugerilor artileriei, pierduseră complet trupele din mână”. (37)
Ordinele din 23 august, ultima zi de alianţă cu germanii, erau
contradictorii şi reflectau deruta care a cuprins soldaţii, dar mai ales
comandanţii de unităţi care pierduseră legătura cu subunităţile şi, mai ales,
nu dispuneau de informaţiile necesare. Într-o situaţie dificilă şi extrem de
periculoasă avea să fie pus şi sublocotenentul Ioan Şuţa, de la Regimentul 5
Vânători în acea noapte de 23 pe 24 august, cea mai dificilă din tot războiul
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pe care românii l-au dus împotiva sovieticilor. „În seara zilei de 23 august
1944, aflat la Elisabeta Doamna, comandantul companiei, căpitanul Dumitru
Miniş, mi-a ordonat ca după începerea deplasării batalionului către Bacău să
mă încolonez înapoia acestuia, realizând astfel aşa zisa ariergardă. Această
decizie a fost o mare eroare tactică, ca şi folsirea mea, insuficient de
experimentat la astfel de acţiuni. Era un cer senin, cu luna plină dinspre
nord, care lumina deplasarea trupelor noastre, dar înspre înapoi era beznă de
zmoală, ceea ce a făcut să nu putem descoperi inamicul care ne urmărea.
După un marş de câteva ore, aproape de miezul nopţii, batalionul s-a
oprit şi maiorul Constantin Cosmulescu m-a chemat şi mi-a spus: „Mânzule,
cheamă toţi comandanţii de companii la mine pentru că am primit ordin să
ne întoarcem de unde am plecat şi să reocupăm poziţia de apărare de la
Elisabeta Doamna. Era o decizie cutremurătoare, pentru că toţi ştiam că
poziţia respectivă fusese ocupată de inamic. După câtva timp de marş înapoi
am luat contact cu inamicul, angajând o luptă pe viaţă şi pe moarte, atât în
lungul şoselei cât şi în lanurile de porumb din apropiere. Maiorul
Cosmulescu a fost răpus de gloanţe cu arma în mână”. (38)
Nici în Basarabia situaţia nu era mai bună, armatele 37 şi 57 ale
Frontului 3 ucrainean au ajuns în seara de 22 august la Prut, ocupând
punctul de trecere de la Leuşeni, de pe şoseaua Chişinău – Huşi, iar armata
46 dezvoltând ofensiva spre sud, a ajuns cu forţele principale între Arciz şi
Tatarbunar, ameninţând cu încercuirea Armata 3 română, în rezerva căreia
se afla Divizia 1 Cavalerie.
„Încă în după amiaza zilei de 19 august, în zona Diviziei 1 Cavalerie,
prin care trecea singura şosea principală Tighina - Bolgrad, au început să
apară soldaţi răzleţi din Divizia 4 Munte – mărturiseşte în scris Mircea
Velicu, şeful biroului operaţii al diviziei. „La căderea serii am primit de la
Armata 3 următorul ordin cifrat: „Divizia 1 Cavalerie se deplasează în
noaptea de 19 pe 20 august în zona Frumuşica, gata a interveni pentru a opri
înaintarea inamicului, care a rupt apărarea Diviziei 4 Munte în Zona
Tighina. Ca urmare se dă ordinul de plecare în zona indicată”. În după
amiaza zilei de 20 august Divizia primeşte un nou ordin prin care urma să
ocupe înălţimile de la vest de pârâul Sărata, pentru a opri inamicul care
înaintează spre Bolgrad. În ordinul de operaţii se stabilea ca Regimentele 1
Roşiori, 2 Roşiori şi 5 Roşiori să intre în eşalonul întâi, iar în rezervă să
rămână Regimentul 11 Călăraşi. Intrarea în dispozitiv trebuia terminată în
dimineaţa lui 21 august”. (39)
Divizia s-a instalat pe poziţii iar până în cursul aceleiaşi seri a şi
intrat în contact cu inamicul.
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„În dimineaţa de 21 august, la orele 7, înaintarea impetuoasă a
sovieticilor s-a lovit de apărarea noastră - povesteşte inginer Ion Ogiolan,
sublocotenent în Regimentul 5 Roşiori. „Ciocnirea a fost zguduitoare.
Sovieticii dispuneau, pe lângă numeroase trupe de infanterie, de multă
artilerie, mai ales de katiuşa şi de aviaţie. Clocotea pământul, dar poziţia
noastră a rămas nemişcată pe tot parcursul zilei. Noaptea am rămas în
contact apropiat dar nu s-a mai tras. La orele 23 Divizia a dispus ruperea
luptei, pe nesimţite, în formaţiuni mici, fiecare pluton se retrăgea din zonă în
cea mai mare linişte şi cu mare rapiditate, ducând caii la mână”. (40)
Într-adevăr, prin ordinul cifrat transmis prin radio, Armata 3
comunică: „Divizia 1 Cavalerie rupe lupta şi se retrage în capul de pod
Cahul-Bolgrad, oprind înaintarea inamicului spre Galaţi”. Postul de
comandă al Armatei 3 era la Lacul Sărat – Brăila. (41)
Distanţa pe care trebuia să o parcurgă Divizia până la Bolgrad era de
circa 120 de kilometri şi trebuia efectuată în condiţiile în care unele
elemente inamice erau deja în avans şi interceptaseră şoseaua Tighina Bolgrad şi se risca căderea în prizonierat dacă se urma traseul ordonat. Ca
urmare, s-a ales un alt itinerariu, spre podul Oancea de pe râul Prut.
Comandantul Diviziei a fost total de acord cu planul realizat de Mircea
Velicu şi a urmat imediat ordinul de execuţie care spunea că: „Ne vedem
mâine, la ora 6, la podul de la Oancea”, ceea ce arată situaţia disperată în
care se găseau trupele româneşti. „Pe la orele 23 s-a pus în mişcare şi
comandamentul marii unităţi de cavalerie. Pe toate drumurile, potecile şi
peste câmp, era ceva de nedescris: civili fugari, formaţiuni de servicii ale
diviziilor aflate în luptă şi ale armatei. Nu se putea merge decât la pas sau cu
viteză mică. O omenire panicată şi disperată să scape de cei care, peste 24
de ore, aveau să ne fie aliaţi”, mai spune acelaşi Mircea Velicu. Gheorghe
Cociuba care a fost şi la Cotul Donului cu 1 Roşiori şi tot cu aceeaşi unitate
se afla şi în Basarabia, spune că „la un moment dat auzim că trebuie să ne
retragem, că ruşii atacă. Aveam nişte cai legaţi, nici nu i-am dezlegat atâta
de grăbiţi eram, or rămas acolo, eu am venit cu unu cu căruţa, de la Ceadâr
Lunga. Şi pe când ne retrăgeam, eram într-un lan de porumb verde, ne spune
unu, Stigel, că nu mai suntem cu nemţii, s-o terminat războiu.” (42) Divizia
1 a ajuns însă cu bine, în 22 august la podul peste care urma să treacă în
Moldova.
Retragerea peste podul Oancea a fost foarte dificilă şi s-a produs în
condiţiile unei aglomeraţii de nedescris şi confuzii totale, în condiţiile în
care ameninţarea inamicului era foarte puternică. „Dimineaţa trecând podul
la vest de Prut ne-am pus întrebarea ce facem acum ? Nici o legătură, cu nici
un eşalon superior nu funcţiona! Nu ştiam nimic unii de alţii, iar inamicul
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putea ajunge în orice moment la pod, care dacă îl surprindea liber şi trecea,
se îndrepta liber spre Galaţi, tăind retragerea trupelor noastre care probabil
se îndepărtau luptând în zona Iaşi. În această situaţie, comandantul diviziei
şi şeful Statului major au hotărât apărarea podului, pentru a asigura
scurgerea unităţilor de tot felul din Basarabia, dispunând un regiment în
capul de pod Oancea, la est de Prut, pe înălţimile oraşului Cahul şi trei
regimente şi întreaga artilerie pe malul de vest al Prutului”, mai povesteşte
Mircea Velicu. Acţiunea, asumată de comandantul Diviziei 1 Cavalerie, a
dus la salvarea întregii Divizii, numai că, în cursul zilei de 23 august, cei doi
au fost convocaţi la comandamentul Armatei 3 care i-a desărcinat din
funcţie pe Mircea Velicu şi pe Vladimir Constantinescu, comandantul marii
unităţi, pentru neexecutare de ordin, urmând a fi deferiţi tribunalului militar!
În aceeaşi noapte, de 23 pe 24 august, situaţia se va întoarce
complet, podul de la Oancea va fi trecut de inamic nestingherit iar cei doi nu
numai că vor scăpa de condamnare, dimpotrivă, vor fi felicitaţi!
Starea de haos a fost amplificată de ordinele contradictorii şi de
neînţelegerile dintre comandamentele român şi german. Spre exemplu,
mareşalul Ion Antonescu a ordonat retragera unităţilor româneşti din Armata
4 spre sud, spre linia fortificată, iar generalul Friesnner a ordonat retragerea
spre est, pe linia munţilor. Din cauza acestei situaţii, generalul Avramescu,
comandantul Armatei 4, a înaintat o cerere de demisie către mareşalul
Antonescu, care i-a acceptat-o, înlocuindu-l cu generalul Ilie Şteflea.
Acţiuni ofensive ale inamicului au avut loc şi la Corpul 1 Armată şi
la Corpul 7 Armată care se aflau dispuse între Siret şi Carpaţi. În seara zilei
de 23 august forţele sovietice se aflau pe aliniamentul nord Târgu Frumos,
sud-vest Roman, nord Bârlad, nord-vest Huşi, nord Chişinău, est Leova,
nord Tatarbunar, la circa 50-60 kilometri de aliniamentul Focşani –
Nămoloasa – Brăila. Frontul 2 ucrainean pătrunsese aproximativ 80 de
kilometri în adâncimea dispozitivului româno-german, pe un front de circa
240 de kilometri, iar Frontul 3 ucrainean 110 kilometri, pe un front de 350
kilometri. În zilele următoare forţele sovietice s-au îndreptat către poarta
Focşanilor şi în sudul Basarabiei. Aşa cum aprecia generalul Ilie Şteflea în
29 august: „situaţia din ziua de 23 august 1944 nu mai permitea restabilirea
apărării pe frontul fortificat F. N. B. chiar dacă trupele noastre ar fi
continuat să lupte”. (43)
Aprecierea făcută de şeful Marelui Stat Major al armatei române a
fost făcută, cei drept, după lovitura de la 23 august 1944, însă este cert că
trupele române şi germane erau deja în retragere, transformată într-o fugă
disperată în multe sectoare ale frontului, care a fost apoi accentuată de
evenimentele din după amiaza zilei de 23 august de la Bucureşti.
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Întoarcerea armelor
În timp ce dezorganizarea şi fuga disperată din faţa inamicului au
cuprins armatele româneşti, la Bucureşti se luau măsuri care aveau să
determine pentru mult timp soarta României. Acolo se complota împotriva
mareşalului Antonescu şi echipei sale guvernamentale, în scopul scoaterii
ţării din războiul contra Naţiunilor Unite, izgonirii nemţilor de pe teritoriul
naţional şi începerii războiului pentru eliberarea Ardealului de Nord.
Organizarea forţelor de opoziţie împotriva politicii mareşalului a
început încă din primăvară, adică din 12 aprilie, când aliaţii au transmis
condiţiile armistiţiului oferit României în cazul ieşirii din alianţa cu
Germania. Forţele politice româneşti se împăcaseră cu ideea că Basarabia nu
putea fi salvată în condiţiile înfrângerii în luptă şi căutau soluţii pentru a
salva statul şi mai ales ordinea socială existentă. Pentru a-şi atinge
obiectivele Partidul Naţional Ţărănesc, Partidul Naţional Liberal şi Partidul
Social Democrat s-au aliat cu minusculul Partid Comunist, a cărui
importanţă crescuse odată cu intrarea puterii comuniste din est pe pământul
României. Împreună, aceste partide au alcătuit, în 20 iunie 1944, Blocul
Naţional Democrat. Dar o acţiune cu sorţi de izbândă se putea face doar
dacă participau şi factorul constituţional, reprezentat de regele Mihai şi
armata, singurele care aveau forţă reală în România acelor zile fierbinţi.
Într-o întâlnire conspirativă, desfăşurată în 13 iunie, la care au participat:
mareşalul palatului, generalul Constantin Sănătescu; generalul Gheorghe
Mihail; colonelul Dumitru Dămăceanu, şeful Comandamentului militar al
capitalei; comunistul Lucreţiu Pătrăşcanu; Grigore Niculescu Buzeşti din
partea PNŢ şi PNL, s-a alcătuit un plan de răsturnare a regimului
Antonescu, prin arestarea mareşalului şi colaboratorilor apropiaţi. Ulterior,
complotiştilor li s-au alăturat şi ofiţeri de pe front, între care generalul
Mihail Racoviţă, comandantul Armatei 4.
Au existat şi unele divergenţe între forţele politice şi militare
participante la acţiunea conspirativă împotriva conducătorului statului, unii
dorind să i se ceară chiar lui semnarea armistiţiului cu Uniunea Sovietică şi
aliaţii ei. Alţii, în frunte cu comuniştii, doreau arestarea mareşalului. În cele
din urmă se optează pentru această din urmă soluţie iar data este fixată
pentru 26 august, numai că ofensiva sovietică precipită lucrurile. Ocazia
perfectă pentru reuşita acţiunii se iveşte în 23 august când, întors de pe
front, Ion Antonescu şi Mihai Antonescu merg în audienţă la palatul regal,
primul la orele 15,30 iar cel de al doilea la ora 16.
Între timp se pregăteşte echipa de arestare şi se mobilizează unităţi
militare pentru apărarea palatului, în caz de ripostă a forţelor loiale
444

mareşalului. Timp de 45 minute Ion Antonescu îi prezintă suveranului
situaţia militară şi planul de rezistenţă a armatei pe linia FocşaniNămoloasa-Galaţi. La sfârşit, regele îi solicită mareşalului să ceară
armistiţiu ca singura şansă de salvare de la dezastru, apoi, după refuz, îi
solicită demisia care este respinsă de mareşal. În acest moment întră în
scenă echipa pregătită pentru arestarea celor doi, care imediat sunt luaţi şi
închişi într-o camera seif timp de câteva ore, după care sunt predaţi unei
echipe comuniste care îi transportă într-o casă conspirativă din cartierul
Vatra Luminoasă. În orele următoare trupele din capitală sunt trecute în
stare de alertă, iar la palatul regal sunt chemaţi şi alţi membri ai guvernului,
inclusiv ministrul de război Constantin Pantazi, care sunt arestaţi la rândul
lor. La ora 22,20 este difuzată către ţară Proclamaţia Regelui Mihai în care
se spune printre altele: „În ceasul cel mai greu al istoriei noastre am socotit
în deplină înţelegere cu poporul meu, că nu este decât o singură cale pentru
salvarea ţării de la o catastrofă totală: ieşirea noastră din alianţa cu puterile
Axei şi imediata încetare a războiului cu Naţiunile Unite ... Alături de
armatele aliate şi cu ajutorul lor, mobilizând toate forţele naţiunii vom trece
hotarele impuse prin actul nedrept de la Viena pentru a elibera pământul
Transilvaniei noastre de sub ocupaţia străină”. (44)
Se alcătuieşte în aceeaşi noapte un nou guvern, format din militari,
în fruntea căruia este pus generalul Constantin Sănătescu. Generalul Mihail
Racoviţă este numit ministrul Apărării naţionale iar generalul Gheorghe
Mihail ia în primire funcţia de şef al Marelui Stat Major.
La ora 23, la palatul regal sosesc generalii germani Hansen, şeful
Misiunii Germane şi generalul Gerstenberg, şeful aviaţiei militare care cer
să fie primiţi la rege. Aici ei sunt întâmpinaţi de primul ministru Constantin
Sănătescu şi sunt informaţi că noul guvern român doreşte ca trupele
germane să părăsească întregul teritoriu al ţării, inclusiv nordul
Transilvaniei, fără lupte, situaţie în care guvernul român va ordona unităţilor
române să nu procedeze la dezarmarea sau atacarea trupelor germane în
retragere. Generalii germani sunt de acord, dar mai apoi în timpul discuţiilor
de la legaţia germană, generalul Gersenberg propune atacarea Bucureştiului.
Tot după ora 23, generalul Gheorghe Mihail dă o directivă operativă prin
care se comunică oficial întregii armate române de pe front şi din zona
interioară că: „Armata română încetează lupta alături de trupele germane în
scopul de a obţine pacea de la Naţiunile Unite şi de a reîncepe lupta alături
de forţele armate ale acestora pentru eliberarea Ardealului de Nord”. (45)
Imediat după miezul nopţii, trupele române primesc un ordin telegrafic din
partea Marelui Stat Major de a permite plecarea din ţară a unităţilor germane
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şi de a nu răspunde cu foc decât în cazul în care sunt atacate sau se încearcă
distrugerea unor obiective româneşti.
Se menţine în vigoare ordinul ca unităţile româneşti de pe front să se
replieze cu toată viteza la sud de linia de fortificaţii Focşani-NămoloasaGalaţi.
Hitler şi Comandamentul Suprem German au fost luaţi prin
surprindere de evenimentele din România şi pe moment nu au avut replică.
Apoi fuhrerul s-a raliat ideii lui Gerstenberg de a ataca Bucureştiul pentru a
numi un nou guvern condus de un general filogerman. „Arestaţi imediat
camarila trădătorilor; înăbuşiţi o eventuală răscoală. Formaţi un nou guvern
prezidat de un general filogerman”, suna ordinul fuhrerului german. Întradevăr, trupele germane din apropierea se mişcă spre capitală, iar aviaţia
bombardează centrul oraşului, având ca ţintă principală palatul regal. Din
acest moment Germania se găsea „de factum” în stare de război cu
România. Au existat însă şi analize realiste ale situaţiei chiar din partea
germană: „În România evenimentele au evoluat în mod cu totul
surprinzător. Printr-o lovitură de stat, ambii Antoneşti au fost imediat
destituiţi şi s-a declanşat armistiţiul . La început se mai credea încă că era
vorba de un puci a cercurilor Palatului; la 24 august s-a dovedit că
proclamaţia regelui corespundea stării de oboseală în război a poporului şi
armatei, din care cauză nu se mai putea conta pe o continuare a luptei alături
de Germania” (comunicarea adjunctului şefului Statului Major al
Wehrmachtului din 26 august). (46)
În timp ce la Bucureşti se desfăşurau evenimentele dramatice, care
au condus la totala schimbare a situaţiei politice şi militare, pe front deruta
s-a accentuat conducând la abandonarea actului de comandă, dezagregarea
unităţilor româneşti şi retragerea precipitată, cu unităţile sovietice ostile pe
urma lor şi cu unităţile germane devenite peste noapte inamice. Armata
română, îndeosebi trupele din Moldova, s-a aflat în primele zile după 23
august într-o situaţie extrem de dificilă: în luptă cu trupele germane, fostul
aliat în timp ce trupele sovietice încă nu erau noul aliat. Continuând să
trateze armata română ca inamică, în dezacord cu situaţia reală de pe front,
trupele sovietice, potrivit ordinelor superioare, au refuzat, în numeroase
cazuri, să intre în tratative, nu au primit parlamentarii români.
Comandamentele sovietice nu au ezitat să ordone dezarmarea în centrul
Moldovei a unui număr mare de unităţi române, luând măsuri pentru
internarea lor în lagăre.
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Situaţie dramatică la Corpul 7 armată
Cu toate că s-au dat de la Bucureşti ordinele necesare pentru noua
situaţie de luptă, acestea nu au ajuns la subunităţi decât foarte târziu, timp în
care circulau mai ales zvonurile iar cei mai norocoşi au aflat de la radio ce sa întâmplat. A derutat enorm faptul că peste noapte aliaţii deveniseră
inamici şi inamicii aliaţi, ostaşii nefiind pregătiţi deloc pentru o atare
răsturnare de situaţie. „În seara zilei de 23 august, pe când mă aflam la
postul de comandă a venit în grabă sergentul Nicolae Burcă, transmisionist
în plutonul de transmisiuni al grupării, care m-a chemat ca să-mi raporteze
ceva urgent. Mi-a povestit cum că punând căştile de la staţia de radio în
gamelă, pentru a amplifica sunetul, a ascultat comunicatul referitor la
armistiţiu. M-am dus şi l-am ascultat şi eu, după care i-am raportat
comandantului care a rămas descumpănit. Seara la orele 23, a venit
locotenentul Constantin Ionescu care ne-a ordonat să ne deplasăm imediat
spre Bacău, urmând a primi noi ordine.
În dimineaţa zilei de 24 august am văzut fugind, dezorientaţi, ostaşi
din alte unităţi, care ne-au spus că ruşii iau prizonieri pe ostaşii noştri
oriunde se află. Ajunşi în localitatea Lilieci a fost luat contactul cu trupele
noului aliat. La început ni s-a arătat înţelegere şi bunăvoinţă. Ni s-a vorbit
chiar în limba română. Faptul ne-a uşurat inimile. Oameni de bună credinţă,
n-am bănuit că înţelegerea şi bunăvoinţa reprezentau capcana în care am
fost traşi. Totul s-a lămurit când unitatea noastră a fost încercuită. Când
duşmănoasa operaţie a fost realizată, am fost dezarmaţi şi luaţi prizonieri”.
Aceasta este mărturisirea lui Constantin Liţu, sublocotenent în
Comandamentul 103 munte, care, din fericire, a scăpat, în urma unor
peripeţii, de prizonierat ajungând teafăr la Bucureşti, în dimineaţa de 30
august, adică odată cu sovieticii. (47)
Tot la Comandamentul 103 munte era şi Ilie Rotariu şi el a povestit
despre momentele de derută şi panică instalate după 23 august, când
individual sau în grup soldaţii şi gradaţii încercau să scape fiind lipsiţi de
comanda cadrelor superioare: „Când au atacat ruşii toată lumea a dat bir cu
fugiţii. Eu am plecat cu un locotenent, Abrudan, din Beiuş, cu plutonierul
care era casier şi alţi doi soldaţi, în total cinci inşi. Eu cu soldaţii am luat în
grabă un sac cu merinde, am pus în el chibrite şi zahăr, care era toată hrana
noastră şi am luat-o pe valea Pipirigului, care avea peste 20 de kilometri
lungime şi am mers şi am mers până când la un moment dat ne-am întâlnit
cu nemţii, care au făcut deja front şi aşteptau să vină românii ca să-i prindă.
Acolo nemţii ne-au luat prizonieri şi au pus santinelele să ne păzească. Când
am văzut care-i situaţia am făcut în aşa fel încât am evadat, întru-cât eram
slab păziţi, şi am luat-o prin păduri, pe unde am putut, până am ajuns la un
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punct forestier numit Bradeş, pe unde mergea linia de decuvir, şi acolo ce să
facem, că nu am mâncat de trei zile, ne-am dus şi noi unde am auzit că se
adună soldaţii români şi cadrele să refacă unitatea. Am revenit aşadar la
Târgu Neamţ unde din nou am intrat în foc. Pe urmă am plecat la Nadeş
unde am luptat cu nemţii până în septembrie”. (48)
Darea de seamă întocmită de colonelul A.T. Lişcu, şeful de stat
major al Corpului 7 de armată, în subordinea căruia se aflau
Comandamentul 103 vânători de munte şi regimentul 17 infanterie, conţine
numeroase detalii privind mişcarea trupelor începând cu noaptea de 23 pe
24 august: „Conform misiunii primite (în noaptea de 23 pe 24), Corpul 7
armată a executat desprinderea de unităţile ruse în ordinea: Serviciile
corpului de armată din zona Piatra Neamţ, imediat în coloane de marş spre
sud; Comandamentul 103 munte cu toate ENI de întărire asigurat pe axul de
marş în zona Tg Neamţ, cu ariergarda de la comandamentul 104.
Comandamentul 103 s-a încolonat după ora 10, în ziua de 24 august, iar
comandamentul 104 la ora 6, cu o parte din unităţi pe itinerariul rezervat
Comandamentului 103. Către orele 9 ruşii au atacat ariergarda
Comandamentului 104 pe şoseaua Tg. Neamţ – Piatra Neamţ şi au respins-o
la sud de Humuleşti. În această situaţie, Comandamentul 104 a descoperit
axul de mişcare al Comandamentului 103 munte. Comandamentul 103
munte venind pe itinerar după ora 10, a fost obligat de ruşi să se dirijeze
spre Bistricioara-Hangu. Pe această direcţie a fost atacat de trupele germane.
În această situaţie Comandamentul 103 s-a dirijat cu strictul necesar peste
munţi, pe poteci. Pipirig – est Hangu – Schitu Tarcău – Moineşti, unde fiind
complet armat a cerut să lupte sub comandament rus. Comandamentul 104
şi serviciile Corpului 7 Armată au fost dezarmate de ruşi pe axul Tg. Neamţ
– Girov – Roznov – Tazlău şi îndrumate în diferite lagăre. Domnul general
Ilie Creţulescu, de la Comandamentul 104 a cerut şi i s-a aprobat de ruşi să
ia comanda Comandamentului 103, lipsit de comandantul său, colonelul
Săulescu”.
În aceasă situaţie foarte confuză, generalul Hugo Schwab,
comandantul Corpului 7 Armată, a plecat pe teren să verifice modul în care
se efectuează retragerea, să dea ordinele necesare în caz de trebuinţă şi să ia
legătura cu comandamentele sovietice, considerate aliate. În aceste ceasuri
avea să se întâmple evenimente care vor conduce la moartea unuia dintre cei
mai competenţi generali români şi care vor demonstra încă o dată debandada
de pe front şi mai ales faptul că sovieticii îi tratau în continuare pe români ca
pe nişte inamici, în condiţiile în care răsturnarea de fronturi s-a făcut
unilateral, fără ca inamicul să fie informat măcar la nivel oficial. A mai
acţionat, evident, şi totala reacredinţă a comandanţilor sovietici.
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Dramatismul acelor momente este descris în raportul generalului
Gheorghe Cosma, din 28 septembrie, către marele Stat Major Român, din
care reproducem împrejurările în care s-a sinucis generalul Hugo Schwab:
„Pe drumul de la Vânători Neamţ la Humuleşti ne-am pomenit deodată cu
focuri destul de dese de automate trase de soldaţi ruşi care înaintau în
formaţie de luptă dinspre pârâul Ozana spre şoseaua Vânători Neamţ –
Humuleşti. Am mărit viteza maşinii, dar satul Humuleşti era deja ocupat de
ruşi, care au tras în maşină. Subsemnatul am deschis geamul şi, din mers,
am strigat tare că este armistiţiu şi că noi suntem ofiţeri români. Unii soldaţi
ruşi nu au mai tras, dar alţii – cei mai mulţi - nu au ţinut seama de vorbele
mele şi au continuat să tragă în maşină, precum şi în alte două maşini care
ne urmau. De înapoiat din drum nu mai era posibil, aşa că mărind şi mai
mult viteza am ajuns la încrucişarea de drumuri din Humuleşti, de lângă
biserică, punct care era ocupat de cca 20-30 de soldaţi ruşi, armaţi cu
pistoale mitralieră şi care ne-au primit cu focuri intense, înconjurând maşina
şi silindu-ne să ne oprim.
Într-o clipă, generalul Schwab, care probabil încă de mai înainte îşi
scosese revolverul din toc şi-l ţinea în mâna dreaptă, fără să-l observ eu, şi-a
tras un glonte în tâmpla dreaptă, rămânând mort pe loc. ... Ruşii spuneau că
nu ştiu nimic de armistiţiu”. (Magazin istoric, august 1992, p 12).
Într-o situaţie de totală confuzie şi inedită, care demonstrează foarte
bine starea generală de lucruri, avea să fie pus sergentul arădean Petru
Ardeu, de la Regimentul 17 infanterie Lugoj, şi care merită să fie reprodusă
în întregime pentru că se poate observa în ce dificultate au fost puşi militarii
simpli în urma actului unilateral de schimbare de fronturi decis la Bucureşti:
„La 23 august, când am fost atacaţi ştiu că eram lângă postul de comandă a
companiei, în pădure, la o sută şi ceva de metri de linia întâi, cu brandurile,
dar, ce să vezi, în jurul orei 12, după ce am luat masa, am auzit împuşcături
şi am văzut fugind puşcaşii de pe linia întâi şi i-am întrebat de ce fug, dar
nici unul nu s-o oprit să ne spună care-i situaţia şi ne-am dat seama că
suntem în pericol, dar noi aveam ordin ca dacă puşcaşii fug să ne
desfăşurăm în lanţ de trăgători, pentru a ţine frontul. Aveam cu noi un
sergent, comandant la aruncătoare, care ne-a zis: „Hai să ne desfăşurăm”.
Desfăşoară-te tu, dacă vrei, i-am răspuns şi i-am zis ochitorului meu:
Împachetează brandul şi hai s-o luăm din loc. Şi am fugit toată noaptea
aceea în sus pe munte, până am ajuns la o companie de pionieri şi am stat
toată noaptea cu pionierii. Dimineaţa am auzit că în cursul nopţii s-a făcut
armistiţiu şi ne-am zis că dacă nu mai este război putem să mergem înapoi,
să ne recuperăm lucrurile abandonate. Dar abia am început deplasarea că am
văzut cum fugeau ai noştri, care ne-au spus că ruşii iau prizonieri, aşa că iară
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am luat-o la fugă înapoi, şi am fugit toată ziua aceea, dar pe când să intrăm
într-o localitate, civilii care erau la lucru ne-au înştiinţat că ruşii au luat
prizonieri pe mulţi dintre românii care se aflau la ei în sat. Atunci am ocolit
drumurile umblate, mergând doar pe drumuri lăturalnice, prin lanurile de
porumb şi toată ziua am umblat ferindu-ne de ruşi. La un moment dat am
ajuns la drumul mare şi ne-am întâlnit cu nemţii, care erau şi ei fugăriţi de
ruşi. Nemţii văzându-ne pe noi românii au vrut să ne ia prizonieri. Am fugit
de ruşi ca să ne prindă nemţii ! Dar nu s-o întâmplat nimic, pentru că, aşa
cum am aflat mai târziu, ofiţerii noştri se cunoşteau cu ofiţerii nemţi şi s-au
înţeles cu ei să ne lase în pace.
În ziua următoare am călătorit cu nemţii alături. Ei erau înarmaţi din
cap până în picioare, cum se spune, îmbarcaţi în camioane, iar noi pe jos,
alături, dar nu ne-au făcut nimic în ziua aceea. Dar când am crezut că am
scăpat de primejdia nemţească am dat iarăşi de ruşi, care urcau pe un deal în
timp ce noi coboram, dar ne-au lăsat până într-un loc unde am văzut cum un
ofiţer rus opreşte soldaţi români pentru a repara un pod. Noi într-un moment
de neatenţie a rusului am fugit, deoarece ne era teamă că ne reţine şi ne duce
la lucru”. După câteva zile de mers prin munţi Petru Ardeu cu însoţitorii
ajung la Vălenii de Munte de unde ia trenul spre Bucureşti unde era gata să
fie arestaţi de o patrulă românească ! „În Bucureşti era să intrăm în bucluc
cu patrulele româneşti, care atunci când ne-or întâlnit fără centuri, fără arme,
pe care le-or luat ruşii, or vrut să ne ducă la arest dar noi am strigat: „Ce,
vreţi să ne închideţi pe noi, care abia am scăpat de pe front ? După ce am
scăpat de ruşi şi de nemţi acuma ne închideţi voi, români i! Aşa că după ce
ne-am luat în gură cu ei ne-au lăsat în pace”. Până la urmă Petru Ardeau a
ajuns în ziua de 9 septembrie acasă la Arad, cu câteva zile înainte de a ataca
ungurii graniţa de vest! (51)
Divizia 1 infanterie, în retragere
Divizia 1 Infanterie s-a aflat, începând cu 23 august, într-o retragere
precipitată de la Podul Iloaiei, comanda unităţii fiind scăpată de sub control
în mare parte, după cum reiese din mărturisirile supravieţuitorilor. În spatele
românilor se găseau ruşii ostili, iar alături mărşăluiau nemţii foarte porniţi
pe trădarea românilor, însă nedoritori de a intra în conflict armat cu noii
adversari. S-au întâlnit şi cazuri de fraternizare între nemţi şi români, care
aveau un scop comun şi anume acela de a scăpa de sovieticii care îi luau în
prizonierat, în cel mai bun caz, fără discriminare.
Sublocotenentul Ion A. Şuţa, de la Regimentul 5 Vânători, pe care lam văzut luptând cu inamicul rus în noaptea de 23 spre 24 august povesteşte
în continuare că subunitatea sa a fost încercuită în lanurile de porumb de la
450

sud-est de satul Trifeşti, până în dimineaţa de 25 august când, „prin acţiunea
curajoasă a sublocotenentului Francisk Ekeriu, avocat din Timişoara, am
reuşit să spargem cercul şi să ajungem în dispozitivul unei unităţi germane.
Căpitanul german, comandantul batalionului, mi-a comunicat pe un ton
foarte sobru, dar respectuos: „Camarade, România a trădat şi de la 23 august
luptă împotriva noastră” şi dacă doresc să merg cu ei, pot să intru în coloana
lor care deja se formase. Am rămas stupefiat şi eu şi toţi ostaşii şi ofiţerii
români grupaţi sub comanda mea. Nu puteam înţelege de ce comandanţii
mei superiori ne-au părăsit şi au sacrificat întregul batalion şi pe bravul său
comandant şi numeroşi alţi ofiţeri şi soldaţi”.
Surprinderea sublocotenentului a fost într-adevăr mare şi greu de
înţeles situaţia, dar el a continuat retragerea pe cont propriu, însă din păcate
îl va aştepta o şi mai mare dezamăgire în ziua următoare. „Se luminase de
ziuă când am ajuns în satul Podoleni, unde am întâlnit un maior din statul
major al Corpului 5 Armată ce se deplasa cu motocicleta spre Buhuşi şi care
foarte degajat mi-a spus „să nu mai fiu nervos şi să nu mă agit pentru că
Majestatea sa Regele încă de la 23 august 1944 a hotărât ca România să
înceteze războiul împotriva sovieticilor” şi el mă sfătuieşte să mă opresc, să
iau legătura cu trupele sovietice şi să mă alătur lor în lupta împotriva
nemţilor. A fost un moment de mare derută pentru mine şi la insistenţele
unor apropiaţi, ca sublocotenentul Francisk Ekeriu şi sergentul Pazu, am
decis să continuăm deplasarea spre Buhuşi. Dar întârzierea în luarea acestei
decizii m-a costat foarte mult pentru că, după câtva timp, a apărut pe şosea o
formaţiune sovietică călare care ne-a înconjurat şi refuzând orice discuţie, a
trecut la dezarmarea noastră cu toată brutalitatea, ridicându-ne toate
lucrurile personale. Atunci am avut o cădere morală de nedescris, pentru că
devenisem un simplu obiect, a cărui viaţă era la discreţia învingătorului, o
adevărată brută, greu de imaginat”. (49) Aşa cum este lesne de închipuit el,
ofiţerul, care credea în misiunea lui de soldat în slujba patriei, a ajuns
prizonier de război şi internat în lagărele de la Arhanghelsk şi Oranki.
Politica mare nu ţine cont niciodată de dramele personale ale celor pe care îi
foloseşte !
Vânătorul de tancuri, Traian Giurgelea, din Regimentul 85
Infanterie, a avut şansa să scape de prizonierat luând-o pe cont propriu: „La
23 august o fost o mare debandadă, nu mai ştiam de unitate, de comandanţi,
de nimic. Ni s-o spus că acuma suntem fraţi cu ruşii şi mergem să ne batem
cu nemţii şi cu ungurii, dar nu mai era organizat nimic. O plecat de pe
poziţie fiecare cum o putut. Eu am plecat spre Braşov, unde am ajuns după
4-5 zile de mers pe jos, aproape fără mâncare. Pe muntele Nehoiu am fost
luaţi prizonieri de nemţi, eram vreo 23 de oameni, ne-or dezarmat şi ne-or
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dus o zi şi o noapte. Am fugit de la nemţi şi am dat pe munte de nişte
ciobani care mi-or dat să mănânc, ce or avut şi ei; mămăligă şi zer.” (50)
Spre deosebire de marii comandanţi militari şi conducătorii politici
de la Bucureşti, soldatul, adică ţăranul, care avea mult bun simţ, şi-a tratat
noul „inamic” cu sentimente pur umane. Aşa a procedat şi caporalul Nicolae
Neag, din Satul Avram Iancu şi spicuim în continuare din ceea ce a notat
reporterul Bogdan Brişcu în 2007: „La 23 august fiind în observator
comandantul îi dă ordin să se retragă la Oteleni; s-au retras atât de rapid şi
era o asemenea debandadă încât au lăsat pe poziţie tot materialul de luptă.
În satul Oteleni caporalul Neag primeşte ordin să rămână pe loc, dar
din cauza dabandadei din jur este antrenat şi el în retragere, fără să mai
poată ţine legătura cu unitatea sa care deja plecase. Înarmat cu un pistol
Oriţa încearcă să ajungă în zonele din sudul Moldovei, pentru a nu fi ajuns
din urmă de ruşi. După ce parcurge o bucată de drum pe jos, în opinci, se
întâlneşte pe şosea cu un untersfuhrer german din Waffen SS, cam pe la
Târgu Frumos. Ofiţerul german era foarte bine echipat (busolă, hartă) şi ştia
româneşte. Din discuţia avută îşi dau seamă că amândoi au acelaşi scop: să
scape de ruşi. Într-un şanţ găsesc răsturnat şi abandonat un camion al
armatei române, plin cu efecte militare. Caporalul Neag, ştiindu-se de pe
poziţie într-o stare igienică necorespunzătoare îşi schimbă uniforma
murdară, echipându-se cu alta nou nouţă şi tot aici armata română îl dotează
cu prima sa pereche de bocanci, pe care singur şi-a luat-o din camionul
răsturnat. Îl îndeamnă şi pe neamţ să facă la fel, să se echipeze în uniformă
românească pentru a nu fi împuşcat de ruşi, ceea ce ofiţerul face. Au mers
împreună o bucată de vreme, până la un punct în care ofiţerul SS îi indică
direcţia spre Braşov, spunând că el o ia pe o altă rută spre a ajunge la
unguri”.
În aceste zile s-a consumat şi drama generalului Alexandru Saidac,
comandantul Diviziei 1 Infanterie, care a fost luat prizonier în 25 august de
sovieticii consideraţi aliaţi. Cu o zi înainte, puţin după amiază, în timp ce se
afla la masă cu câţiva colaboratori apropiaţi, a sosit un colonel sovietic,
care, bucuros că s-a terminat războiul, cel puţin cu România, „a toastat
pentru noi şi ţara noastră şi a comunicat că trupele române se puteau deplasa
spre sud conform ordinelor primite de la comandamentele superioare. În
seara aceleiaşi zile, acelaşi colonel a venit din nou şi a comunicat : „Nu vă
puteţi pune în marş până ce nu veţi depune armele şi tunurile”. Iniţial, i s-a
permis generalului să ia legătura cu Corpul 5 Armată, după care a fost somat
categoric că dacă în cinci minute nu depune armele se va întrebuinţa trupele
de care de luptă şi artilerie care înconjuraseră satul. Noaptea târziu generalul
Saidac a fost obligat să se deplaseze la comandamentul sovietic din zona
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Bacău unde a protestat, declarând că trupele române încetaseră lupta
împotriva sovieticilor. Totul a fost însă în zadar pentru că generalul a fost
arestat în dimineaţa zilei de 25 august.” (Magazin istoric, martie 1998, p.
50).
Foarte mulţi militari, din Divizia 1 Infanterie, dintre care numeroşi
arădeni, au căzut atunci în prizonierat şi duşi în marş forţat în lagărele
sovietice. Au existat din fericire şi situaţii numeroase în care individual sau
în grup, organizaţi pe subunităţi sau unităţi, mulţi ostaşi români au reuşit să
se retragă şi în cele din urmă să se regăsească, în mari formaţiuni militare, în
luptă pe frontul de vest cu noii duşmani, nemţii şi ungurii, pentru eliberarea
Ardealului de Nord.
Prizonieri la sovietici
Uniunea Sovietică avea nevoie de mână de lucru la reconstrucţia ţării
afectată de lupte şi soldaţii români au putut fi prinşi uşor în confuzia creată
de actul de la 23 august fiind duşi apoi în lagărele de concentrare. La
Conferinţa de Pace de la Paris, delegaţia română s-a referit la 130 de mii de
militari români care au fost luaţi prizonieri între 24-31 august 1944. Comisia
română pentru aplicarea armistiţiului indică însă capturarea în această
perioadă a peste 160 mii militari care au fost victimele multor ani de
prizonierat din cauza faptului că răsturnarea de la Bucureşti s-a făcut fără un
acord de armistiţiu, acceptat în prealabil de inamic. (Magazin istoric, august
1997, p 18). Dar cei mai mulţi istorici acceptă cifra prizonierilor pe frontul
din Moldova la 155 de mii.
Regruparea efectuată de Armatele 3 şi 4 române, după fatidica zi de
întoarcere a armelor, s-a desfăşurat pe baza directivelor date Marele Stat
Major în noaptea de 23 spre 24 şi a cuprins mai multe faze, în funcţie de
situaţia dată. Astfel, regruparea declanşată imediat după primirea ordinului
de încetare a luptei cu forţele sovietice a constat în replierea Armatei 4 pe
linia fortificată. La orele 24, comandantul armatei, generalul Ilie Şteflea,
ordona replierea marilor unităţi, cu tot armamentul din dotare, la sud de linia
fortificată, unde ar fi trebuit să ocupe un dispozitiv cu faţa la nord şi să se
opună cu orice preţ încercărilor de dezarmare.
Într-o situaţie extrem de dificilă au fost puse unităţile din Corpul 1 şi
Corpul 5 de Armată (inclusiv Divizia 1 Infanterie) şi Corpul 7 armată
(comandamentele 103 şi 104 munte), care se aflau în apărare pe înălţimile
situate la vest de râul Moldova între Mănăstirea şi Târgu Neamţ. Replierea
acestor mari unităţi nu a putut fi efectuată aşa cum s-a şi văzut din relatările
martorilor datorită atitudinii trupelor sovietice. Acestea, pătrunzând în ziua
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de 25 august pe valea Trotuşului, au încercuit unităţile române şi le-au
obligat să depună armele.
O situaţie cu totul inexplicabilă şi care poate fi considerată o culpă
militară şi morală majoră s-a întâmplat în 2 septembrie când, în timp ce
marile unităţi româneşti erau adunate pentru trecerea în revistă în scopul
plecării la luptă împotriva germanilor (Diviziile 4, 6, 13, 20 Infanterie, 1
Gardă, Comandamentul 104 munte), Comandamentul sovietic a ordonat
depunerea armelor. În aceeaşi zi ofiţerii şi trupa, sub escortă înarmată, au
fost internaţi în lagărul de la Roman iar comandanţii şi statele majore în
lagărul de la Bacău, pentru ca ulterior să fie trimişi ca prizonieri în URSS!
(52)
Alfred Dumitru, căpitan, comandant de baterie în Regimentul 41
artilerie din Divizia 13 Infanterie, a fost martor la acest episod care s-a
încheiat atât de dramatic şi în urma căruia mii de români au petrecut mulţi
ani în lagărele sovietice, el având însă norocul că evadând de trei ori, a
reuşit în cele din urmă să fie internat la un spital din ţară: „Pe 24 august s-a
anunţat armistiţiul şi am primit ordin de încolonare, pentru a ne deplasa la
regiment. În faţa noastră mărşăluia infanteria, care se retrăsese. După câtva
timp vine un agent călare de la aceasta şi ne comunică: „O divizie de
cavalerie de mongoli a interceptat şoseaua, a făcut prizonieri şi a venit
rândul nostru”: Imediat comandantul nostru, colonel Florin Ciochină, a
ordonat să luăm formaţie de luptă, de ambele părţi ale şoselei, cu servanţii la
posturi şi să încărcăm obuzierele. Apoi a trimis o delegaţie la ruşi, pentru a-i
preveni că nu ne predăm, că s-a decretat armistiţiul şi dacă ei nu-l respectă
nu-l respectăm nici noi şi îi invităm să elibereze toţi prizonierii cu armament
cu tot. Ruşii nu au ripostat şi ne-au permis să ne retragem. După acest
incident ne-am retras în zona localităţii Broşteni. După vreo săptămână,
primim ordin scris de la divizie să fim adunaţi pentru a fi trecuţi în revistă
de comandantul marii unităţi, după care să fim gata pentru un marş lung.
Noi credeam că ne ducem contra nemţilor. Dar în ordin mai era o prevedere
care preciza ca toată muniţia să fie depusă la trăsuri, să nu rămână nimic
asupra oamenilor. Au venit apoi câţiva ostaşi ruşi şi au verificat cartuşierele
ostaşilor şi constatând că acestea erau goale s-au îndepărtat. Imediat a apărut
o coloană de maşini ruseşti, din care s-a dat jos comandantul diviziei noastre
care, venind în faţă, a ordonat adunarea ofiţerilor în careu şi ne-a spus:
Domnilor, comedia s-a terminat, ne predăm ruşilor; nu sunteţi prizonieri,
sunteţi deţinuţi temporar, până se va hotărî la Moscova soarta noastră”. (53)
Numai că marea majoritate a militarilor români a fost trimisă în lagărele de
prizonieri din interiorul Rusiei!
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Constantin Diaconescu, comandant de baterie în Regimentul 29
artilerie, a trecut printr-o situaţie de-a dreptul halucinantă: „În cursul nopţii
de 24 spre 25 august am auzit despre proclamaţia regală privind încetarea
unilaterală a ostilităţilor faţă de Uniuna Sovietică şi trecerea României de
partea Naţiunilor Unite. În dimineaţa zilei de 25 august am trecut Prutul pe
podul de la Leuşeni, îndreptându-ne spre Albiţa, localitate care era ocupată
de subunităţi germane. Aflasem că oraşul Huşi era ocupat de trupele
sovietice, aşa încât am hotărât să ne deplasăm spre Duda-Epureni, pe un
drum lăturalnic. Aici, în dimineaţa următoare, într-o situaţie complicată, am
participat împreună cu sovieticii la lichidarea unei subunităţi germane. După
aceea însă ... surpriză. Comandantul subunităţii sovietice ne-a cerut să ne
predăm fiindcă trebuia să ne trimită la comandamentul lor. Eram contrariaţi
şi am protestat energic...dar în zadar. Ni s-au luat armamentul şi toate
obiectele personale. În coloană ne-am deplasat sub pază la Huşi”. (54)
Regruparea spre interior
În urma ordinelor primite şi Armata 3 a transmis către marile sale
unităţi ordinul de încetare a luptelor cu trupele sovietice şi de repliere pe
Dunărea maritimă şi braţul Chilia şi spre Prut apoi pe Siret. Îndeplinirea
ordinelor primite de către diviziile româneşti s-a făcut mai ales în funcţie de
situaţia concretă de pe teren, exemplu concludent fiind activităţile Diviziei 1
Cavalerie. Multe dintre ordinele date de eşaloanele superioare nu au mai
putut fi executate pentru că înaintarea forţelor sovietice se desfăşura extrem
de rapid, depăşind în multe locuri trupele româneşti în retragere. Era o
adevărată cursă de cine trece primul de linia fortificată. Ca urmare, în 25
august un nou ordin al Marelui Stat Major preciza ca Armatele 3 şi 4 să se
concentreze în zona Bucureşti-Ploieşti. Deplasarea unităţilor urma să se facă
cu toată repeziciunea, pentru a nu fi depăşite de trupele sovietice.
Desprinse din dispozitivul de luptă imediat după primirea ordinelor,
Armatele 3 şi 4 s-au repliat în condiţii dificile, luptând adesea cu germanii
sau riscând să cadă în prizonierat şi au parcurs într-un interval de 8-11 zile
distanţe cuprinse între 250-320 kilometri, realizând un ritm de deplasare
care a variat între 20-40 kilometri în 24 de ore. Corpul 7 armată cu ceea ce a
mai rămas din Comandamentele 103 şi 104 munte şi Regimentul 17
infanterie s-au concentrat la aproximativ 30 kilometri nord est de Bucureşti,
Divizia 1 Cavalerie, care s-a retras cu cele mai puţine pierderi, s-a
concentrat la Târgovişte iar Corpul 5 armată, şi cu ce a mai rămas din
Divizia 1 Infanterie, la Breaza. (56) Urma ca toate unităţile româneşti
cuprinse în Convenţia de Armistiţiu din 12 septembrie să participe la război,
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pe frontul de vest, împreună cu unităţile din garnizoanele de reşedinţă,
transformate în unităţi de instrucţie. (55)
Bătălia Moldovei s-a încheiat nu în noaptea de 23 pe 24 august când
s-a dat proclamaţia regală de ieşire din luptă împotriva Naţiunilor Unite, ci
doar atunci când sovieticii au încetat să mai ia prizonieri din rândul
românilor.
Rezultatele acestei ultime bătălii de pe frontul de est au fost
catastrofale. Poate nici o altă bătălie din istoria românilor nu s-a soldat cu
atâtea pierderi şi nu a avut consecinţe atât de importante pentru viitorul
naţiunii. Doar între 19 şi 31 august armata română a avut pierderi cifrate la
8.305 morţi, 24.989 răniţi şi 153. 883 dispăruţi din totalul de 431. 800 de
militari ai armatelor 3 şi 4 române. Niciodată nu au fost raportaţi atâţia
dispăruţi într-o bătălie, dovadă că nu au căzut în luptă, ci au fost luaţi
prizonieri de inamic într-o perioadă în care românii credeau că au de a face
cu un aliat. Insuficienta pregătire a actului de la 23 august a fost cauza
acestei catastrofe nemaiîntâlnite. Vina deci nu trebuie găsită doar în tabăra
adversă, deşi există şi acolo, ia trebuie căutată şi mai ales în rândurile
politicienilor români şi marilor comandanţi din armată, care au acţionat sub
impulsul emoţiilor şi evenimentelor imediate. Soluţia aleasă, de ieşire
imediată din luptă, a avut efecte catastrofale asupra trupelor, soldându-se cu
pierderi majore în condiţiile în care inamicul nici măcar nu fusese prevenit
despre schimbarea intervenită la Bucureşti. Au existat însă şi câştiguri mari
şi ele se referă la evitarea transformării ţării într-un câmp de luptă, cu
consecinţe dezastruoase, şi mai ales a continuat să funcţioneze la Bucureşti
un guvern român, care avea, cei drept, o autonomie relativă. Deasemenea
armata română a putut fi angajată în campania pentru eliberarea Ardealului
de Nord, o campanie care se întrevedea cu câştig de data aceasta pentru
cauza românească.
Bătălia Moldovei a fost ultima din seria marilor bătălii la care armata
română a participat pe frontul de est în timpul celui de al doilea război
mondial. Dacă la început s-au raportat victorii, începând cu înfrângerea
catastrofală din „Bătălia Stalingradului” au venit replierile, frontul ajungând
după trei ani şi două luni acolo de unde s-a plecat în 22 iunie 1941. Prin
urmare întreaga campanie a fost inutilă, ba mai mult, a cauzat pierderi
imense în oameni şi materiale. Pierderile totale în oameni s-au ridicat la 624.
740 militari români, morţi, răniţi şi dispăruţi, dintre cei mai tineri şi viguroşi
bărbaţi ai naţiei. (56) Nu există localitate, nu există familie de români care
să nu-şi plângă încă rudele şi concetăţenii dispăruţi în întinsele stepe ale
Rusiei. Majoritatea nu au putut fi îngropaţi creştineşte şi nu au avut parte de
o cruce la căpătâi. Mai mult însă, la sfârşitul campaniei ţara a fost ocupată şi
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pusă la dispoziţia inamicului ei de veacuri, trebuind să plătească cu vârf şi
îndesat pentru curajul de a-şi fi cerut înapoi pământul furat.
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Comunicarea politică şi electorală în era internetului
Mihaela Ozarchevici
Consiliul Judeţean Arad
1.1. Comunicarea politică. Concepte de referinţă
Lucrarea de faţă realizează o abordare teoretică a aspectelor legate
de cercetarea comunicării politice atât în contextul evoluţiei comunicării, cât
şi ca disciplină de sine stătătoare. Astfel, se vor prezenta o serie de momente
considerate a fi reprezentative în evoluţia cercetării comunicării politice
contemporane, având în vedere explozia înregistrată de mijloacele de
comunicare în masă. Studierea tendinţelor contemporane în cercetarea
comunicării politice trebuie să înceapă, în opinia noastră, prin stabilirea
perioadei la care face referire lucrarea de faţă şi, în acelaşi timp, prin
definirea noţiunilor de bază: comunicare şi comunicare politică. Când
vorbim de comunicare, putem încadra în timp noţiunea de contemporan
începând cu anii 1940, când comunicarea a luat fiinţă ca disciplină de sine
stătătoare. De aici şi până la apariţia comunicării politice nu a mai fost decât
aproximativ un deceniu, astfel încât prin anii 1950 putem vorbi şi despre
existenţa disciplinei comunicare politică. Pentru completarea imaginii de
ansamblu vom prezenta şi câteva aspecte legate de contribuţiile anterioare
acestei perioade, contribuţii pe care le analizăm în special în perioada
interbelică.
Comunicarea a stat şi stă la baza organizării sociale, coagulând şi
controlând raporturile pe orizontală şi pe verticală dintre oameni, fiind direct
legată de evoluţia omenirii. Definirea acestui termen nu a fost o misiune
deloc uşoară şi a stârnit interesul multor cercetători de-a lungul timpului.
Cercetătorii americani Frank E.X. Dance şi Carl E. Larson, în lucrarea
„Functions of Human Communication: A Theoretical Approach” (1976) au
încercat să adune definiţiile cele mai reprezentative formulate de diverşi
autori, rezultând 126 de abordări 1. Cum această centralizare a fost făcută în
anul 1976, până în prezent ar mai putea fi adăugate multe alte variante de
definire a acestui concept. Dificultatea formulării unei definiţii general
agreată constă în vechimea acestei noţiuni, care a acumulat în timp elemente
ce îngreunează misiunea de prezentare şi explicare a înţelesului. În opinia
lui Pierre Zemor, comunicarea – urmare a studiului pe care l-a înregistrat –
a devenit un proces care lipsit de mistere, putând fi văzută ca şi „purtătoarea
1

Frank E.X. Dance, Carl E. Larson, Functions of Human Communication: A Theoretical
Approach, New York, Holt, Rinehart &Winson,1976, Apendix A, p. 171-192.
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valorilor unitare ale întâlnirilor între indivizi sau ale schimbului, precum şi a
valorii comunitare a împărtăşirii” 2.
„Comunicarea constă în primul rând în organizarea legăturilor
sociale, în structurarea vieţii cotidiene şi în menţinerea coeziunii
comunităţii”, este de părere Daniel Bougnoux 3. Comunicarea poate fi
definită prin trei componente fundamentale: un emiţător, un canal, un
receptor. Legătura dintre toate cele trei elemente este dată de informaţie,
care este transmisă de la un participant la celălalt. Comunicarea nu se
încheie însă fără determinarea influenţei pe care informaţia a avut-o asupra
receptorului, mai clar spus, fără contabilizarea efectelor provocate. Mergând
mai departe, în definirea procesului comunicaţional se mai pot include încă
trei elemente fundamentale: codarea, decodarea, zgomotul de fond.
Transmiţătorul îşi codează informaţia pe care doreşte să o transmită,
receptorul decodează această informaţie, iar între cele două procese poate
interveni un zgomot de fond, denumit de autorii olandezi J.J. Van
Cuilenburg, O. Scholten, G.W. Noomen „surplus irelevant de informaţie” 4.
Noţiunea de comunicare politică este una care stârneşte şi astăzi
controverse şi dezbateri, nefiind formulată încă o definiţie unanim acceptată.
În opinia lui Jaques Gerstle 5, comunicarea politică este un obiect de studiu
dificil de perceput, pentru că se întemeiază pe concepte care ele însele sunt
încărcate cu sensuri ce fac ca relaţiile să nu poată fi altfel decât
problematice, iar manifestările, multidimensionale. Acesta analizează
separat cele două componente ale comunicării politice, fiecare dintre ele
fiind concepte distincte, care fac obiectul unor numeroase teorii. Într-o
abordare de bază, politica reuneşte toate activităţile care sunt legate de
problemele colective, revendicările sociale, aspectele economice, toate
acestea soluţionate prin elaborarea unor măsuri pentru combaterea şi
rezolvarea lor. Comunicarea se regăseşte în fiecare dintre ele, astfel încât şi
această noţiune a fost analizată separat, primind o serie de definiţii şi
interpretări. Paul Watzlawick consideră comunicarea ca pe o „conditio sine
qua non a vieţii omeneşti şi a ordinii sociale” 6, în timp ce autorii Carl I.
Hovland, Irving I. Janis şi Harold H. Kelley văd în comunicare „un proces
2

Pierre Zemor, Comunicare publică, Editura Institutul European, Bucureşti, 2003, p. 25.
Daniel Bougnoux, Introducere în ştiinţele comunicării, Editura Polirom, Iaşi, 2000, p.20.
4
J.J Van Cuilenberg, O. Scholten, G.W.Noomen, Ştiinţa comunicării, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1998, p. 25.
5
Jaques Gerstle, Divergenţe teoretice, în: Doru Pop, „Mass media şi democraţia”, Editura
Polirom, Iaşi, 2001, p. 91.
6
apud Michael Kunczik, Astrid Zipfel, Introducere în ştiinţa publicisticii şi a comunicării,
Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1998, p. 12.
3
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prin care un individ (comunicatorul) transmite stimuli (de obicei verbali) cu
scopul de a schimba comportarea altor indivizi (auditoriul)” 7. „Comunicarea
rămâne o caracteristică fundamentală a democraţiei, chiar dacă în critica
marxistă această coordonată este etichetată în sens negativ, ca simplă
vorbărie, fără consecinţe asupra vieţii oamenilor”, spune Todd Gitlin 8.
Comunicarea, potrivit lui Jaques Gerstle, impregnează toate activităţile
politice în măsura în care aproape toate atitudinile de acest tip implică un
apel la o formă oarecare de comunicare. Acest amestec este sesizat şi vizibil
şi la nivel de cercetare. Primele idei în susţinerea acestei teorii au fost
formulate de Walter Lippmann, considerat a fi întemeietorul tradiţiei de
studiere a efectelor comunicării de masă. Abordând aspecte legate de public,
opinie publică, mass-media şi efectele sale în societate, în lucrarea Opinia
publică (1922) el a demonstrat că libertatea presei este fundamentală în
realizarea unei societăţi democratice. În acest fel, studiul comunicării
politice a fost stimulat încă de la începuturile lui de preocupările privind
libertatea presei şi informarea corectă a publicului.
Apariţia comunicării politice ca disciplină de studiu aparţine de anii
cincizeci ai secolului al douăzecilea. În doar 20 de ani de cercetare, numărul
studiilor referitoare la comunicarea politică ajunge la cifre impresionante,
bibliografiile specializate incluzînd în anul 1972 circa o mie de titluri, iar în
anul 1974 – peste o mie cinci sute de lucrări 9. Aşa cum însă precizează
autorii olandezi J.J. Van Cuilenburg, O. Scholten, G.W. Noomen, nu orice
formă sau proces de comunicare interesează această ştiinţă, ci acele circuite
profesionale şi instituţionale ale informaţiei, care se adresează fie publicului
în general, fie unui public specializat 10. Comunicarea politică este, potrivit
cercetătorilor W. L. Bennet şi Shanto Iyengar, „o ştiinţă care analizează mai
puţin politica în sine şi mai mult modul în care sociologia, psihologia şi
economia ajută la înţelegerea modului în care comunicarea modelează
comportamentul în politică” 11.
Dominique Wolton sintetizează traseul parcurs de comunicarea
politică, într-o prezentare a etapelor pe care această disciplină le-a cunoscut:
„Termenul comunicare politică a fost folosit iniţial pentru a desemna studiul
7

apud Mihai Dinu, Comunicarea, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1997, p. 9.
Todd Gitlin, apud. D. Pop, „Mass media şi politica, teorii, structuri, principii”, Editura
Institutul European, Iaşi, 2000, p. 11.
9
Dan Nimmo, Keitch R. Sanders, Handbook of Political Communication, London, Sage,
1981, p. 13.
10
J.J. Van Cuilenburg, O. Scholten, G.W. Noomen, op. cit., p. 46.
11
W. Lance Bennett, Shanto Iyengar, A New Era of Minimal Effects? The Changing
Foundations of Political Communication, p. 12, disponibil la adresa:
http://pcl.stanford.edu/research/2008/bennett-minimaleffects.pdf, accesat în mai 2011.
8
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comunicării puterii cu electoratul desemnând, prin urmare, circulaţia
mesajelor provenite din cercul politicienilor aflaţi la putere, mai ales în
perioadele campaniilor electorale. Extinderea ulterioară a acestui câmp a
determinat antrenarea studiului rolului mass-media în formarea opiniei
publice, devenind apoi şi mai amplu datorită influenţei sondajelor de opinie
asupra vieţii politice, în particular, prin studierea diferenţelor în orientările
opiniei publice şi a comportamentului politicienilor. Azi comunicarea
politică cuprinde studiul rolului comunicării în viaţa politică în sens larg,
incluzând mass-media, sondajele de opinie, marketingul politic şi
publicitatea, cu o emfază deosebită în perioadele electorale” 12.
Expresie a modernităţii sociale, comunicarea politică a atras atenţia
specialiştilor „pe măsură ce dezvoltarea sistemului democratic avea să
transforme politicul într-un domeniu de interes public” 13 şi, aş adăuga eu, pe
măsură ce fondurile campaniilor electorale au crescut exponenţial. „Motivul
creşterii importanţei comunicării politice este faptul că politica nu mai
impune nici un criteriu de integrare în totalitatea experienţelor sociale şi că
viaţa publică depăşeşte din toate punctele de vedere acţiunea politică”, este
de părere Antoine Touraine 14.
Comunicarea politică a fost un concept dificil de definit, iar
cercetătorii au abordat diferite aspecte în încercarea de a defini limitele şi
hotarele ei. Cercetătorii Robert E. Denton şi Gary C. Woodward
caracterizează comunicarea politică sub forma intenţiilor expeditorilor de a
influenţa mediul politic, insistând asupra ideii că „factorul crucial care face
o comunicare să fie politică nu este durata mesajului, ci conţinutul şi scopul
său” 15. Brian McNair oferă o definiţie similară când scrie că o comunicare
politică este „comunicarea intenţională ce vizează direct politica”. Astfel,
comunicarea politică acoperă atât declaraţiile verbale şi scrise, cât şi
reprezentările vizuale precum îmbrăcămintea, machiajul, coafura sau grafica
logo-ului. Cu alte cuvinte, ea include toate acele aspecte care dezvoltă o
„imagine sau identitate politică” 16. În opinia lui Brian McNair, studiul
comunicării politice ne îndreaptă atenţia către relaţia dintre cele trei
elemente ale procesului prin care este concepută şi realizată acţiunea
12

Dominique Wolton, L'éloge du grand publique. Une thèorie critique de la television,
Paris, Flammarion, 1990, p. 10-11.
13
Camelia Beciu, Practici politice într-o campanie electorală, Editura Polirom, Iaşi, 2000,
p. 27.
14
Antoine Touraine, Communication politique et crise de la representativite, Hermes 4 - Le
nouvel espace public, CNRS, Paris, 1989, p. 51.
15
R.E. Denton, G.C.Woodward, Political Communication in America, New York, Praeger,
1998, p.11.
16
Brian McNair, Introducere în comunicarea politică, Editura Polirom, Iaşi, 2007, p. 20.
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politică: Organizaţii politice: partide, organizaţii publice, grupuri de
presiune, organizaţii teroriste, guverne; Mass-media; Cetăţeni 17.
Comunicarea politică a fost definită de către Ralpf Negrine drept „un sistem
complex de comunicare a informaţiei politice centrat pe practici jurnalistice,
pe o anumită socializare politică a societăţii şi pe democratizarea instituţiilor
statului” 18. Definiţia dată de autor extinde câmpul comunicării politice
dincolo de comunicarea electorală şi de marketingul politic în care această
ştiinţă a fost cantonată pentru o lungă perioadă de timp.
În analiza comunicării politice au fost abordate, după cum reiese din
definiţiile mai sus menţionate, aspecte diferite, considerate de fiecare autor
ca fiind determinante pentru definirea noţiunii. Limbajul, canalul de
transmitere, tehnicile de lucru, sunt doar câteva dintre elementele care au
fost tratate, individual sau împreună, în analiza comunicării politice.
Pornind la drum cu aceste definiţii, considerăm că astăzi, comunicarea
politică trebuie abordată dintr-o nouă perspectivă, aceea a influenţei pe care
tehnologia o are asupra spaţiului public şi a industrializării crescânde a
informaţiei. Mijloacele şi modalităţile de comunicare au cunoscut o
diversificare accelerată. Dezvoltarea tehnologiei a dus la crearea unei reţele
globale de informare, cu profunde efecte politice şi sociale. Bernard Miege,
în lucrarea „Societatea cucerită de comunicare” 19, confirmă faptul că, în
domeniul comunicării moderne, asistăm la o lărgire a dispozitivelor utilizate
şi la generalizarea folosirii tehnicilor de comunicare în aproape toate
instituţiile de comunicare. Autorul francez evidenţiază faptul că „tehnicile
moderne de comunicare tind în aparenţă să favorizeze iniţiativele
individuale, fiecare fiind în măsură, graţie lor, să îşi apropie informaţiile de
provenienţă foarte diversă şi să îşi creeze o opinie „independentă” 20.
Camelia Beciu este de părere că elementul comun al diferitelor
definiţii date comunicării politice rezidă în elementul „intenţionalitate”,
astfel comunicarea politică „este înţeleasă ca o acţiune teleologică – o
acţiune orientată, programată, proiectată pentru anumite scopuri politice” 21.
Conform Cameliei Beciu, comunicarea politică poate fi caracterizată
prin mai multe elemente distinctive:

17

Ibidem, p. 21.
Ralpf Negrine, Communication of politics, London, Sage, 1996, p. 146.
19
Bernard Miege, Societatea cucerită de comunicare, Editura Polirom, Iaşi, 2000.
20
Ibidem,p. 185.
21
Camelia Beciu, Politica discursivă practici politice într-o campanie electorală, Editura
Polirom, Iaşi, 2000, pag. 27.
18
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- O reţea de interacţiuni care vizează „instituţii şi actori cu resurse,
proiecte şi legitimităţi diferite; procese, interacţiuni şi relaţii care au anumite
configuraţii şi un anumit impact social”;
- Dimensiune reprezentativă, adică „comunicarea politică reprezintă
un teritoriu simbolic în care actorii politici negociază construcţia agendei
publice, conferind vizibilitate unor proiecte care vizează comunităţile,
grupurile sociale şi societatea în ansamblu”;
- Ritualizarea, deoarece comunicarea politică este mult mai
convenţională şi ritualizată decât alte acte de comunicare;
- Mediatizarea, care este o condiţie intrinsecă oricărui act de
comunicare politică 22.
Privit în sens democratic, procesul comunicării politice, deşi
păstrează o puternică dimensiune ierarhică, are o natură strict informativă şi
nu una directivă - aşa cum se întâmplă în societăţile autoritar-comuniste
astfel spus, în democraţiile populare 23. În consecinţă, sporeşte dificultatea
armonizării diferitelor viziuni asupra comunicării politice ca direcţie de
studiu şi respectiv, a încercărilor întreprinse pentru a integra conceptele
expuse într-o teorie atotcuprinzătoare.
Tentativele de definire, de precizare a hotarelor, elementelor şi
dimensiunilor esenţiale ale comunicării politice, alimentate de creşterea
semnificativă a numărului de lucrări apărute în domeniu, nu contenesc.
Studiile apărute în domeniul comunicării politice au fost cercetate în anii
1980 de către Anne Johnston 24. Aceasta a clasificat literatura apărută în
domeniul comunicării politice în patru mari categorii: comunicare
electorală, ştiri şi comunicare politică, retorică politică, atitudine şi
comportament politic. Fiecare dintre aceste patru categorii abordează
chestiuni diferite legate de comunicarea politică, după cum urmează:
comunicarea electorală defineşte comunicarea în timpul campaniilor
electorale, pornind de la strategiile de publicitate şi terminând cu dezbaterile
politice. Ştirile şi comunicarea politică abordează domeniul de noutăţi în
politică, respectiv informaţii zilnice legate de activitatea instituţiilor politice:
partide, guvern, preşedinţie. Retorica politică cercetează limbajul politic şi
discursul politic. Atitudinea şi comportamentul politic integrează în

22

Camelia Beciu, Comunicarea politică, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2002, pag. 16.
Doru Pop, Mass media şi politica, teorii, structuri, principii, Editura Institutul European,
Iaşi, 2000, p.13.
24
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1980s. In D. L. Swanson & D. Nimmo (eds.), New directions in political communication.
Newbury Park, California, Sage, 1990.
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cercetare expunerea către media, dependenţa de media, participarea în viaţa
publică, socializarea, imaginea politicianului.
Anne Johnston este de părere că, datorită naturii interdisciplinare a
studiului comunicării politice, este dificil pentru cercetătorii din domeniu
„să nu se abată de la linia de bază a studiului” 25. Aşa au apărut, în literatura
de specialitate, o serie de teorii referitoare la comunicarea politică, teorii
care utilizează noţiuni din sociologie sau mass-media în scopul de a construi
înţelesuri despre practicile politice. În acest sens, fenomenul comunicării
politice a fost analizat prin preluarea unor explicaţii din domeniul
construcţiei sociale, din teoriile sociologice ale efectelor mass-media sau din
conceptul de dezbatere democratică.
Abordarea construcţionistă a comunicării politice îşi are originile în
interacţionismul simbolic, o teorie despre modul în care realitatea socială
este creată de oameni folosind simbolurile în relaţiile sociale. Teoria derivă
din ideile lui George Herbert Mead, transpuse în politică de către
cercetătorul Murray Edelman 26. „Pentru foarte mulţi oameni, politica este
formată din o serie de imagini pe care aceştia şi le formează în minte
datorită televiziunilor, a ziarelor, a discuţiilor purtate” 27, apreciază Murray
Edelman. Acesta este de părere că oamenii construiesc percepţiile politice
pe baza unor simboluri care, ulterior, le influenţează modalitatea de
percepţie a fenomenului politic. Înţelesul simbolurilor politice depinde de
context, exprimat prin vorbit, scris, mesaje vizuale şi fonetică.
Cel de-al doilea set de teorii abordează comunicarea politică din
prisma conceptului de dezbatere democratică. Democraţia se referă la o
formă de guvernare în care puterea este exercitată de public prin alegeri, iar
deliberarea implică discuţii, dezbateri şi schimburi de opinii între alegători.
Între teoriile comunicării politice, democraţia deliberativă este cea mai
recentă intrare, începând să atragă atenţia cercetătorilor de-a lungul anilor
1990.
În ceea ce priveşte efectele mass-media şi importanţa lor pentru
definirea comunicării politice, având în vedere teza de faţă considerăm că
este importantă o analiză mai amplă, ceea ce vor şi face în subcapitolul
următor.
1.2. Principalele şcoli teoretice în studierea comunicării politice
Începuturile studiului comunicării, al comunicării de masă şi al
comunicării politice sunt oarecum suprapuse, toate cele trei domenii având
25

Anne Johnston, op .cit., p. 350.
Murray Edelman, The symbolic uses of politics, Urbana, University of Illinois Press,
1985, p. 195.
27
Ibidem, p. 5.
26

465

ca obiect comun un interes crescut asupra cercetării efectelor pe care massmedia le produce asupra comunicării. Unul dintre curentele principale de
definire a comunicării politice s-a axat pe cercetarea efectelor mass-media
asupra atitudinii şi comportamentului politicienilor în timpul şi în afara
campaniilor electorale. Cercetările în domeniul comunicării de masă şi ale
comunicării politice au devenit aproape sinonime în ceea ce priveşte
preocupările privind efectele mass-media. Având în vedere aceste
considerente, în cele ce urmează vom prezenta câteva din teoriile din
sociologia mass media (teoriile efectelor), cu aplicabilitate în comunicarea
politică. Deşi este recunoscut faptul că mass-media este un instrument
puternic în influenţarea opiniei publice şi a comportamentului electoral,
efectele pe care aceasta le produce la finalul unui eveniment sunt dificil de
estimat. Efectele pe care mass-media le-au produs au fost împărţite de
analişti în funcţie de perioada în care a avut loc cercetarea acestora.
Autorii olandezi J.J. Van Cuilenburg, O. Scholten, G.W. Noomen
identifică trei etape în analiza efectelor mass-media, fiecare dintre ele având
o tentă dominantă: 1. etapa de început (1920-1940) - tema all-poweful
media, 2. etapa criticii (1940-1970), când omnipotenţa mediatică a fost pusă
sub semnul întrebării, 3. perioada din 1970 până astăzi, privind
reconsiderarea puterii mass-media 28. Denis McQuail distinge patru faze în
istoria cercetărilor efectelor pe care media le produce, în calitate de
instrument de influenţare a opiniei publice: 1900-1930, 1930-1960, 19601980 şi 1980 - prezent 29. Cercetătoarea americană Elisabeth Perse este unul
dintre criticii abordării studiului comunicării în funcţie de perioada istorică,
argumentând prin aceea că în acest mod nu sunt evidenţiate diferenţele
dintre ariile de cercetare. În loc de cercetarea istorică, aceasta propune o
cercetare bazată pe efecte, după cum urmează: efecte directe, efecte
condiţionate de factori psihologici şi sociali, efecte cumulative, efecte
cognitive 30.
În ceea ce ne priveşte considerăm că o abordare istorică este
relevantă din prisma obiectivului propus, acela de a evidenţia tendinţele în
cercetarea comunicării şi a comunicării politice. În opinia noastră,
perioadele de cercetare ar putea fi abordate după cum urmează:
1920-1940: perioada premergătoare apariţiei disciplinelor în cauză;
1940-1950: apariţia comunicării ca disciplină de sine stătătoare.
Apar primele studii cantitative asupra efectelor pe care le produc mijloacele
de comunicare în masă;
28
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1950-1970: apariţia comunicării politice ca disciplină de sine
stătătoare, în contextul transformării televiziunii în mijloc de comunicare în
masă;
1970-1990: mass-media fixează agenda publică;
1990-prezent: comunicarea globală – Internetul.
În prima fază, începând cu anii 1920 şi până în anii 1940, media a
fost creditată cu o forţă considerabilă în modelarea opiniei publice şi în
formarea comportamentului în funcţie de modul în care doreau guvernanţii.
John Dewey, unul dintre filozofii care au pus bazele pragmatismului
american, foloseşte în studiile sale „metodologia etnografică” (monografii
ale unor cartiere, observare participativă şi analiza poveştilor de viaţă). În
opinia acestuia, comunicarea este în acelaşi timp – o cauză a pierderii
comunităţii sociale şi a democraţiei politice, ca şi remediul împotriva
acestor rele 31.
Walter Lippmann, autorul operei „Public Opinion” (1922), a fost
denumit cel mai talentat şi influent jurnalist politic al secolului XX. Acesta a
avut o contribuţie importantă în identificarea rolului pe care mass-media în
are în formarea opiniei publice, într-o societate democratică. Walter
Lippmann a fost considerat întemeietorul tradiţiei de studiere a efectelor
comunicării de masă, abordând aspecte legate de public, opinie publică,
mass-media şi efectele sale în societate. El a demonstrat că libertatea presei
este fundamentală în realizarea unei societăţi democratice. În acest fel,
studiul comunicării politice a fost stimulat încă de la începuturile lui de
preocupările privind libertatea presei şi informarea corectă a publicului.
Cea de-a doua etapă se referă la perioada cuprinsă între anii 1940 şi
1950, când apar primele studii complexe preocupate de cercetarea efectelor
media asupra votanţilor. În această perioadă asistăm şi la impunerea
comunicării ca disciplină de sine stătătoare, cercetarea empirică din Statele
Unite consemnând o serie de contribuţii marcante, prin operele publicate de
Paul Lazarfeld şi Harold D. Lasswell.
În anii 1940, Harold Lasswell a început studierea efectelor pe care
mass-media le are asupra electoratului. El propune abordarea sistematică a
conţinutului mijloacelor de comunicare de masă şi elaborarea unor
indicatori pentru identificarea tendinţelor, adică a elementelor care duc la
construirea politicilor. Urmare a numeroase studii despre mass-media şi
rolul îndeplinit de aceasta în societate, în anul 1948 Lasswell sintetizează un
număr de trei funcţii pe care le îndeplineşte procesul de comunicare: unu 31
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supravegherea mediului, dezvăluind tot ceea ce ar putea ameninţa sau afecta
sistemul de valori al unei comunităţi sau al părţilor care o compun, doi punerea în relaţie a componentelor societăţii, pentru a produce un răspuns
faţă de mediu şi trei - transmiterea moştenirii sociale 32. Harold D. Lasswell
a sugerat cu mai bine de jumătate de secol în urmă că studiul ştiinţific al
procesului de comunicare se poate limita la examinarea modelului „Cine?
Ce spune? Prin ce canal? Cui? Cu ce efect?” 33. Această paradigmă propusă
de către Harold D. Lasswell s-a aflat pentru o lungă perioadă de timp în
centrul cercetărilor legate de procesul de comunicare, majoritatea studiilor
concentrându-se asupra emiţătorului, a mesajului, a receptorului sau a
efectelor, atenţie minimă fiind acordată mijlocului de comunicare prin care
este diseminat mesajul. Explicaţia rezidă în faptul că în vremea lui Lasswell
nu existau atât de multe canale de comunicare. Pe undeva pe la jumătatea
secolului trecut, celebrul cercetător identifica drept mijloace de comunicare
aflate în vizorul cercetătorilor radioul, presa scrisă şi filmul.
Anul 1944 este considerat a fi unul definitoriu pentru ştiinţa
comunicării, din prisma rezultatelor obţinute de sociologii Paul Lazarsfeld şi
colegii săi Bernard Berelson şi Hazel Gaudet de la Bureau of Applied Social
Research, Columbia University. De origine din Austria, licenţiat în
matematică, Paul F. Lazarsfeld a devenit specialist în cercetarea efectelor
comunicării. În anii 1944 a condus şi publicat primul studiu cantitativ
asupra comportamentului votanţilor 34, cercetând modul în care media
(radioul) influenţează modul în care oamenii aleg să voteze în campania
pentru alegerea preşedintelui SUA din anul 1940. În acest studiu, a fost
analizat modul în care se formează, se schimbă şi se stabilizează opinia
publică în timpul alegerilor pentru ocuparea funcţiei de preşedinte, mai
precis ce impact au campaniile electorale asupra votanţilor. Spre
surprinderea lui Lazarsfeld, pe parcursul campaniei, doar 54 din 600 de
respondenţi şi-au schimbat opţiunea de la un candidat la altul şi doar câţiva
dintre aceştia au declarat că în schimbul de opţiune au fost direct influenţaţi
de media. Lazarsfeld, Berelson and Gaudet (1944) au ajuns astfel la
concluzia că media a avut efecte minime în campania pentru alegerea
preşedintelui în anul 1940. Cercetarea coordonată de Lazarsfeld relevă un
aspect deosebit de important: în stabilirea comportamentului de vot, un rol
32
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important îl deţine grupul. Acesta descoperă liderii de opinie, a căror funcţie
este aceea de a transmite mesajul electoral de la mass-media către
segmentele grupului. În acest fel, Lazarsfeld impune teoria celor doi paşi ai
fluxului de informaţii, care va marca o nouă etapă în studiul comunicării.
Analiza rolului grupului şi a liderilor de opinie a dus la reformularea rolului
pe care mass-media îl îndeplineşte. Teoria s-a impus în literatura de
specialitate (denumirea îi aparţine lui Elihu Katz)35, iar în baza ei avea să se
constituie noul model al efectelor mesajelor media: modelul efectelor
minime. Modelul efectelor minime ale mass-media aducea în plus câteva
observaţii foarte importante: alegerile democratice permiteau, chiar
încurajau articularea punctelor de vedere alternative. Lazarsfeld şi colegii
săi au insistat asupra importanţei expunerii selective la mass-media.
Aflându-se în faţa unei multitudini de surse de informare, cetăţenii nu sunt
doar nişte receptori pasivi ai mesajelor media, ci ei sunt capabili să aleagă
între mesajele pe care le receptează, să le „filtreze”, ascultând sau citind
numai ceea ce îi interesează.. O idee fundamentală a şcolii de la Columbia a
fost că atributele sociale sunt importante nu pentru că ele s-ar traduce direct
şi deterministic într-un set de interese şi, în consecinţă, de preferinţe, ci mai
degrabă pentru că ele localizează indivizii în structura socială, influenţând
astfel modul de expunere al acestora la informaţia politică 36.
Cea de-a treia perioadă în cercetarea efectelor mass-media
marchează revenirea la conceptul de putere a mass-media. Studiul empiric al
comunicării a înregistrat o explozie şi a demonstrat că expunerea la mesajul
promovat prin intermediul media produce efecte, în sensul schimbărilor de
atitudine ale receptorilor. Unul dintre motivele evidente care au stat la
identificarea acestui curent este dat de răspândirea televiziunii ca mijloc de
comunicare în masă. Dezvoltarea fără precedent pe care industria massmedia a înregistrat-o în ultimul secol, impactul pe care televiziunea şi
radioul l-au avut asupra oamenilor din toate categoriile sociale, a făcut ca
mesajele promovate de aceste mijloace de comunicare să fie o prezenţă
constantă în viaţa fiecărui individ, de la vârstele cele mai fragede şi până la
moarte. În perioada în care studiul comunicării devenea o prezenţă
pregnantă în activitatea ştiinţifică a numeroase universităţi din Statele Unite,
televiziunea a cunoscut o pătrundere accentuată în societatea de masă. În
foarte multe cămine din Statele Unite se putea întâlni un televizor, astfel
încât televizorul a devenit principala sursă de informare, inclusiv în ceea ce
35
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priveşte ştirile politice. Jean-Nöel Jeanneney, în lucrarea „O istorie a
mijloacelor de comunicare” prezintă o statistică referitoare la numărul de
televizoare în SUA şi Marea Britanie: în SUA, în 1947 existau 30.000 de
aparate, în 1950, 4 milioane, în 1952, 15 milioane, iar în 1961, 35 milioane.
În Marea Britanie, evoluţia este ceva mai lentă: 45.000 în 1948, 250.000 în
1949, 1,5 milioane în 1952, 7 milioane în 1957 şi 11,8 milioane în 196237.
Campaniile electorale încep să aloce către televiziune sume importante din
buget, în special pentru realizarea şi difuzarea clipurilor video ale
candidaţilor. Televiziunea este recunoscută ca fiind forma dominantă de
comunicare în procesul politic, datorită acoperii pe care o are, a dezbaterilor,
a talk-show-urilor şi mai presus de toate, a aspectului comercial. Creşterea
importanţei şi rolului televiziunii a adus în actualitate noi teme de cercetare
şi preocupări: tendinţele de alocarea a bugetului în special către televiziune,
în special pentru spoturile electorale ale candidaţilor, creşterea importanţei
publicităţii televizate. Cercetarea comunicării de masă şi cercetarea
comunicării politice au ajuns să aibă preocupări similare în ceea ce priveşte
cercetarea efectelor mass-media.
Cea de-a patra fază în studiul cercetării comunicării este marcată de
îndreptarea atenţiei către analiza efectelor pe termen lung pe care le produce
media. O abordare care a jucat un rol important în această fază de cercetare
a fost furnizată de teoria agenda-setting: media selectează anumite aspecte şi
le notează pe propria lor agendă, iar publicul ajunge, mai devreme sau mai
târziu, să facă acelaşi lucru. Comunicarea mediatică aşează în centrul
atenţiei publice problemele sociale, personale sau subiectele de discuţie.
Mass-media fixează agenda publică, desemnează prioritatea subiectelor de
discuţie de pe ordinea de zi. Cercetătorii americani McCombs şi Shaw au
realizat un studiu referitor la alegerile prezidenţiale din anul 1968,
formulând o serie de concluzii care s-au impus în teoria comunicării:
consumul mediatic, la nivelul întregului electorat, creşte o dată cu
aproprierea alegerilor 38. Creşterea consumului mediatic în timpul
campaniilor electorale determină o creştere a interesului pentru politică şi-i
face pe alegători să înţeleagă care sunt obiectivele importante ale campaniei.
Creşterea consumului mediatic şi al gradului de implicare determină
necesitatea de a fi tot mai bine informat şi orientat în dezbaterea politică,
ceea ce amplifică, de asemenea, consumul mediatic şi comunicarea
interpersonală.
37
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O altă teorie care a stârnit controverse a fost teoria „spirala tăcerii”,
formulată de Elisabeth Noelle-Neumann, conform căreia opinia publică se
formează prin gruparea opiniilor în două categorii: opinie majoritară şi
opinie minoritară. Această teorie susţine că, atunci când îşi exprimă
opţiunea, oamenii îşi reprimă opiniile, comportamentul lor fiind alimentat
de convingerea că opinia majoritară este definitorie şi relevantă. Ei încearcă
să se alinieze opiniei majoritare, din temerea de a nu rămâne izolaţi de restul
oamenilor şi de a nu fi respinşi social. În acest proces, mass-media
constituie principalul element de referinţă în exprimarea şi distribuirea
opiniilor. Persoana care crede că opinia sa este aprobată şi împărtăşită de
majoritate devine mult mai curajoasă în abordarea unui subiect, mult mai
îndrăzneaţă în a comunica, decât persoana a cărei opinie este diferită de cea
majoritară. Primul individ vorbeşte, al doilea tace 39.
Începând cu anii 1990, putem vorbi despre o nouă etapă în cercetarea
comunicării şi a comunicării politice, marcată de apariţia unui nou mijloc de
comunicare, Internetul. Apariţia internetului a revigorat cercetarea
comunicării şi a comunicării politice, parcurgând mai multe etape, în funcţie
şi de evoluţia noii ere tehnologice. Având în vedere aceste aspecte,
comunicarea politică şi electorală prin intermediul internetului va face
obiectul unei analize mai ample, într-un capitol următor al tezei.
1.3. Comunicarea electorală. Aspecte teoretice
Comunicarea electorală este parte a comunicării politice derulată pe
parcursul unei campanii electorale, formată din mesaje care urmăresc să
convingă oamenii să se alăture unei formaţiuni politice şi, în final, să voteze
atât partidul, cât şi candidaţii acestuia. Comunicarea electorală indică o
transformare majoră la nivelul regulilor de acţiune politică. Pentru
specialişti, campania electorală pare a fi contextul cel mai relevant pentru
cercetarea mecanismelor şi practicilor de comunicare politică. „În special în
perioada campaniilor electorale, comunicarea politică poate fi restrânsă la
un joc complex între trei factori: candidaţi - mass-media - public, discutând,
în esenţă, despre controlul cât mai adecvat al reprezentărilor şi, mai ales, al
interpretărilor acestora” 40.
Într-o analiză a istoriei relaţiilor dintre alegător şi ales, Remy Rieffel
spune: „multă vreme, acestea s-au redus la întâlniri şi discuţii în cadrul unor
mari mitinguri, al unor şedinţe organizate în incinta unor şcoli şi la câteva
interviuri acordate presei. O dată cu apariţia, în anii 1960, a televiziunii în
39
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peisajul politicii, acest model tradiţional de comunicare a dispărut treptat.
Utilizarea noilor tehnici de persuasiune, inspirate din metodele de vânzare a
produselor de larg consum în Statele Unite, a dus la ceea ce a fost numit
„modelul marketing al comunicării” 41. Putem spune, aşadar, că ceea ce
astăzi considerăm mijloace de comunicare în masă au pornit la drum cu
statut de produse de lux, accesibile doar unei anumite categorii de populaţie.
Ziarele, radioul, cinematograful, televiziunea, Internetul au început ca
produse adresate unei categorii de elită pentru ca, în scurt timp, să devină,
„maşini de comunicat”, modificând raporturile dintre alegători şi aleşi 42.
Conform autoarei britanice Pippa Norris campaniile electorale
reprezintă competiţii între proiecte de comunicare politică 43. Aceste proiecte
de comunicare politică au cunoscut diverse forme care au evoluat în timp şi
care au generat mai multe etape de dezvoltare:
 Campaniile de comunicare pre-moderne;
 Campaniile de comunicare moderne;
 Campaniile de comunicare post-moderne;
Campaniile de comunicare pre-moderne coincid cu dezvoltarea
societăţii industriale şi durează până prin anii 1950. Momentul este legat de
apariţia televiziunii ca mijloc de informare în masă. Audienţa acesteia era
însă limitată, doar 9% dintre americani fiind în posesia unui televizor albnegru. În această perioadă, ziarele şi radioul rămân principalele mijloace de
informare a cetăţenilor. Balanţa se înclină începând cu anii 1952, când un
sondaj referitor la principala sursă de informare în campania electorală
relevă faptul că 39% dintre americani se informează din ziare, în timp ce o
treime ascultă la radio ştirile, iar altă treime se uită la televizor pentru a afla
ştirile privind campania.
Campaniile pre-moderne se caracterizează prin:
 Comunicarea interpersonală între candidaţi şi electorat,
 Contactul direct cu electoratul;
 Rolul important al presei scrise şi, în acest context, al presei de partid;
 Loialitate politică puternică a electoratului faţă de partide;
 Rolul activ al partidelor în organizarea şi proiectarea campaniei
electorale;
 Rolul activ al reţelelor de voluntari.
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După părerea lui Brian Mc Nair, era modernă a comunicării
electorale începe în SUA în septembrie 1960, o dată cu dezbaterea
televizată dintre Nixon şi Kennedy 44. Autoarea britanică Pippa Norris crede
că era modernă în comunicarea politică debutează în 1950 şi continuă până
în anii 1990, având ca atribute 45:
 Comunicare electorală este considerată practică naţională, acţiunea
partidelor la nivel local fiind din ce în ce mai puţin autonomă;
 Consultanţa şi marketingul politic se impun, marcând trecerea de la
voluntariat la specializarea şi profesionalizarea politicii;
 Comunicarea politică din perioada non-electorală devine la fel de
importantă ca cea din perioada electorală;
 Rolul până atunci dominant al presei scrise este preluat de către
televiziunile naţionale;
 Comunicarea electorală se va concentra mai mult asupra
candidaţilor;
 Electoratul devine mai pragmatic şi mai puţin implicat în procesul
electoral, debarasându-se de loialităţile politice;
Campaniile de comunicare post-moderne sunt asociate deceniului
nouă al secolului XX. Democraţia participativă, aşa cum o cunoaştem astăzi,
bazată pe consultarea periodică a opiniilor politice şi pe atenţia sferei
politice faţă de modificările de opinie publică, se mişcă spre o democraţie
directă, în care aspectul interacţional devine predominant. Unul din motivele
acestei modificări se găseşte în evoluţia tehnologică, exprimată în acele
mijloace de comunicare unde interactivitatea a devenit cuvânt de ordine 46.
După părerea cercetătoarei C. Beciu în perioada post modernă,
„comunicarea electorală indică o transformare majoră la nivelul regulilor de
acţiune politică”, deoarece pe de o parte „actorii politici se raportează unii la
ceilalţi de pe poziţii concurenţiale într-un spaţiu experimental ca timp şi
mod de organizare”, iar pe de altă parte „avem de-a face cu un regim
concurenţial atipic, competiţia desfăşurându-se într-un interval de timp
considerabil” 47. Dacă după cel de-al doilea război mondial, media, în special
televiziunea, furniza informaţii politice unui public considerat a fi omogen
şi receptiv, în societatea actuală, ştirile sunt destinate unei audienţe diverse,
complexe şi fragmentate. Analizând noutatea pe care o promovează această
nouă perioadă, Pippa Norris sintetizează câteva caracteristici de bază:
44
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 Fragmentarea televiziunii, pe lângă televiziunile naţionale au apărut
televiziuni prin satelit şi prin cablu;
 Apariţia Internetului
 Comercializarea comunicării electorale, devine obligatorie
recurgerea la tehnicile de marketing şi publicitate
 „Campania de comunicare permanentă” partidele şi candidaţii
continuă să apeleze la întâlniri electorale, focus grupuri, sondaje de
opinie chiar şi după terminarea campaniilor electorale;
 Revenirea la unele practici de pre-moderne de comunicare,
tehnologia digitală contribuind la apariţia unor practici de
comunicare care amintesc de activismul local din perioada
campaniilor pre-moderne.
Pippa Norris, citând autorii Hilll şi Huges, remarcă următoarele: „În
perioada post-modernă, cea mai importantă achiziţie în practicile de
comunicare politică şi electorală se referă la folosirea internetului. În 1994,
un partid politic care avea site, chiar şi unul doar cu informaţii de bază, era
considerat a fi un deschizător de drumuri. În 1996, dacă un candidat la
preşedinţia Statelor Unite avea un site, făcea publică adresa în timpul
dezbaterilor televizate. Dacă în 1997 un partid încă nu avea site, înseamnă
că era condus de o adunătură de idioţi” 48.
1.4. Comunicarea politică şi electorală în era Internetului
1.4.1. Caracteristici ale comunicării prin intermediul
internetului
Cercetarea a pornit de la dezbaterile existente în literatura de
specialitate, privind rolul şi influenţa internetului în comunicarea politică.
De la mijlocul anilor 1990 s-au înregistrat o serie de lucrări care analizează
efectul Internetului asupra comunicării politice şi campaniilor electorale.
Thierry Vedel (2003) analizează comunicarea politică în era internetului,
identificând punctele tari şi punctele slabe în utilizarea lui. Pippa Norris
(2000), S. Ward şi R. Gibson (2003), W. Lusoli (2005) sunt de părere că
utilizarea internetului de către partidele politice va facilita comunicarea cu
cetăţeanul, eliminând intermediarii în transmiterea mesajului. O largă paletă
de lucrări examinează dacă Internetul are efect asupra participării politice.
Sunt voci care spun că participarea a fost influenţată pozitiv şi că
previziunile pentru viitorul Internetului sunt strălucite: Grossman (1995),
Chadwick (2009). Alte lucrări au găsit că Internetul este prezent, dar nu
exercită o influenţă determinantă asupra comunicării electorale: Margolis şi
Resnick (2000); Wilhelm (2000) sau este chiar periculos în ceea ce priveşte
48
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influenţa asupra procesului democratic: Sunstein (2001). Dezbaterile asupra
influenţei internetului au dat drumul cercetărilor care examinează acest
mijloc de comunicare în contextul campaniilor electorale: Bimber şi Davis
(2003) oferă o privire de ansamblu asupra folosirii internetului, la fel ca şi
Chadwick (2006). Cercetătorii Foot şi Schneider (2006), Williams şi
Tedesco (2006) realizează analize asupra rolului Internetului în alegerile
prezidenţiale din SUA din anul 2000 şi 2004. Apariţia reţelelor sociale şi a
blogurilor a generat, de asemenea, o serie de analize şi cercetări: Coleman şi
Moss (2008); Negrine (2008).
În România, dezbaterile cu privire la rolul şi influenţa internetului
sunt încă la început. Există cercetători care au abordat o serie de aspecte
referitoare la internet: Iulian Vegheş Ruff şi Bogdan Grigore (2003)
analizează internetul din perspectiva publicităţii online, Gabriela Grosseck
(2006) realizează o incursiune asupra fenomenului internet din perspectiva
marketingului, în timp ce cercetătorii Dorina Guţu (2006) şi Bogdan
Teodorescu abordează internetul din perspectiva utilizării lui în cadrul
campaniilor electorale (2001). Gabriel Bădescu (2003) analizează şi el
comunicarea partidelor politice prin intermediul internetului. Lucrarea de
faţă completează cadrul teoretic şi aduce o serie de date noi în ceea ce
priveşte comunicarea pe internet a partidelor politice şi a actorilor politici în
timpul şi în afara campaniilor el ectorale.
Termenul de internet a fost lansat în anul 1974 de Vinton Cerf şi
Bob Kahn, cu referire la modalitatea prin care se va realiza conectarea între
reţelele de calculatoare, prin respectarea unui limbaj comun, a unor
protocoale 49. Aceasta este considerat momentul de naştere al Internetului, ca
modalitate de conectare globală a tuturor reţelelor de computere din lume.
Internetul a depăşit graniţele locului de naştere începând cu anul 1980,
moment în care a stârnit interesul oamenilor de afaceri. Intuind în acest nou
mijloc de comunicare un mod facil de promovare a companiilor, aceştia au
început să se implice în dezvoltarea şi utilizarea lui. În 1990 un consorţiu de
companii private a preluat administrarea reţelei Internet în urma unui acord
cu guvernul SUA, acord care prevedea deschiderea Internetului către
activităţi comerciale. Practic, anul 1990 a determinat expansiunea
exponenţială a Internetului, iar un deceniu mai târziu, oamenii obişnuiţi au
început să folosească Internetul pentru orice se baza pe un suport de
comunicare - de la mesaje personale la tranzacţii comerciale, de la scopuri
informaţionale până la cumpărături. Al Gore a fost unul dintre primii
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politicieni din Statele Unite care a comparat Internetul cu o autostradă pe
care circulă date şi, a asemănat, conceptual, funcţiile sale funcţiile unei
autostrăzi. Acesta a folosit termenul de autostradă informaţională în anul
1978, la o întâlnire cu reprezentanţii industriei calculatoarelor, subliniind că
termenul provenea de la tatăl său, care lucra la construcţia unor reţele de
autostrăzi din State 50.
Informatizarea societăţii a fost o temă preluată rapid de către mediul
politic, sfârşitul anilor 90 fiind marcat de numeroase rapoarte
guvernamentale pe această temă: în 1996 în Germania, în 1994 în Japonia,
în 1994 în Franţa, în 1994 în SUA51. Amploarea pe care acest mijloc de
comunicare a dobândit-o a stârnit interesul cercetătorilor, care au formulat
diferite definiţii, pentru a îl poziţiona mai bine în timp şi spaţiu. „Web-ul
este un spaţiu tehnic, fără confruntări faţă în faţă, fără o prezenţă corporală
vizibilă: în ciuda acestei răceli a priori, el dă naştere unor schimburi
multiforme foarte complexe (fiecare mesaj pe un forum poate determina un
răspuns, o vizitare a paginii personale, un mesaj privat, etc.) ce îl transformă
într-un spaţiu trăit, unde iau naştere practici care, pentru participanţi,
delimitează un teritoriu comun”, este de părere Remy Rieffel 52. În opinia lui
Daniel Bougnaux „web-ul este prin excelenţă locul şi instrumentul unei
raţiuni pragmatice, definită ca fiind cea care modalizează căutarea
pertinenţei; web-ul deschide utilizatorilor noi şi incitante planuri ale
existenţei” 53. Web site-urile sunt definite de către Kirsten Foot şi Steve
Schneider în lucrarea „Campaigning on the Web in the 2002 U.S.
Elections”, din punct de vedere tehnic, „drept o colecţie de pagini HTML
interconectate între ele care împart aceeaşi bază URL”, în timp ce site-urile
de campanie sunt definite drept spaţii electronice alcătuite din pagini
HTML, linkuri, texte, care oferă indivizilor oportunitatea de a acţiona
politic 54. După cum se poate constata, definiţiile subliniază la unison
caracteristicile acestui nou mijloc de comunicare: pragmatism, tehnică,
electronică, toate reunite pentru a oferi posibilitatea de a îi aduce pe oameni
la un loc, prin înlăturarea barierelor legate de timp şi spaţiu. Se porneşte,
aşadar, de la nişte caracteristici tehnice ale acestui mijloc de comunicare,
50
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pentru a se ajunge practic la latura umană, la influenţele pe care Internetul le
are la nivel global.
Pentru a înţelege mai bine impactul Internetului asupra democraţiei,
cercetătorii au pornit analiza acestui mijloc de comunicare prezentând mai
întâi caracteristicile acestuia. Potrivit lui Thomas Zittel, conceptul de
democraţie electronică a cunoscut o carieră remarcabilă în ştiinţele politice
şi sociale. În opinia acestuia, pentru a găsi originile democraţiei electronice
nu trebuie să căutăm în studii recente, ci trebuie mers în urmă, spre anii
1970, când teoreticienii vorbeau deja despre aceste new-media, referindu-se
la telefon şi reţelele de calculatoare, ca instrumente folosite pentru instalarea
reformei democratice 55. În zilele noastre, conceptul de democraţie
electronică presupune că noile media în general şi Internetul în special fac
parte din procesul de schimbare a naturii comunicării politice şi a modului
de guvernare. Având la dispoziţie un spaţiu teoretic nelimitat, partidele au
ocazia de a face publice documente interne, ştiri sau comunicate de presă.
Potrivit lui Claude Jean Bertrand până în 1997, Internetul nu era socotit ca
media, însă evoluţia sa rapidă a făcut ca acesta să fie inclus în domeniu: „nu
există altă soluţie: se aplică aici aceleaşi principii şi metode” 56.
Internetul se distinge de alte mijloace de comunicare prin trei
caracteristici importante: descentralizare, comunicare de masă şi volum
mare de transmitere al informaţiilor. Un studiu realizat de către Morgan
Stanley Technology Research în anul 2000 a analizat rata de adoptare a
Internetului în contrast cu celelalte mass media inventate în ultima sută de
ani: televiziunea, radioul şi televiziunea prin cablu, având ca şi criteriu
durata de timp în care fiecare dintre aceste medii de comunicare a atins un
număr de 50 de milioane de utilizatori în Statele Unite ale Americii 57.
Astfel, radioului i-au trebuit 38 de ani pentru a ajunge la 50 de milioane de
utilizatori, televiziunii 15 ani, televiziunii prin cablu 10 ani, iar Internetului
5 ani, fapt care justifică sintagma ce califică Internetul drept „mediul de
comunicare cu cea mai rapidă creştere din istorie”.
Din perspectiva comunicării de masă distingem o împărţire a
comunicării pe Internet în următoarele categorii 58:
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 Comunicarea asincronă „one-to-one”, „one-to-few” şi „one-to-many”
ca de exemplu e-mailul;
 Comunicarea asincronă „many-to-many”, ca de exemplu forumurile de
discuţie;
 Comunicarea sincronă „one-to-one”, „one-to-few” , „one-to-many” şi
„many-to-many” ca de exemplu IRC sau camerele de chat;
 Comunicarea asincronă caracterizată de nevoia receptorului de a căuta
siteuri pentru a accesa diverse informaţii, care implică relaţii
comunicaţionale de tip „many-to-one”, „one-to-one” sau „one-to-many” ca
de exemplu site-urile web sau ftp-ul;
Realizând o comparaţie între media tradiţionale şi Internetul din
perspectiva publicităţii online putem observa că Internetul oferă avantaje
considerabile care pot fi grupate pe categorii 59:
 Targetarea – campania desfăşurată pe Internet poate fi adresată direct
unor utilizatori din anumite companii, regiuni geografice, de anumite
naţionalităţi etc;
 Monitorizarea – producătorii pot urmări modul cum interacţionează
utilizatorii cu produsele lor, observând în acest fel punctele de interes ale
vizitatorilor siteurilor. Se poate monitoriza modul în care utilizatorii au
navigat în interiorul site-ului, ce informaţii au căutat şi ce produse au avut
mai mare succes;
 Afişarea publicităţii şi schimbarea acesteia – un afiş publicitar este
expus în mod real online 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe
an. Un alt avantaj al Internetului este că o campanie poate fi urmărită zilnic
şi dacă ea generează o rată de răspuns prea mică poate fi modificată în orice
clipă spre deosebire de spoturile TV care nu pot fi retrase aşa de uşor, dat
fiind costul ridicat de producţie al lor;
 Interactivitatea – Internetul este singurul mediu care permite trecerea
directă de la reclamă la producător foarte rapid şi fără nici un efort.
Consumatorul poate interacţiona cu produsul, poate afla părerea altor
utilizatori despre el şi îl poate cumpăra pe loc fără a părăsi computerul;
După părerea unor specialişti Internetul a schimbat natura
comunicării mesajului politic în cinci direcţii cruciale comparativ cu media
tradiţionale 60:
 Volumul – cantităţi mult mai mari de informaţii pot fi transmise în
comparaţie cu modelele anterioare de comunicare media;
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 Viteza – compresia datelor şi spaţiul mai mare pentru comunicare au
diminuat timpul necesar trimiterii unui mesaj;
 Formatul – stilul mesajului trimis este schimbat datorită combinării
dintre comunicare imprimată şi cea electronică, care permite
informaţiei să fie transmisă în format audio, video, precum şi text. În
acest fel comunicarea stimulează receptorul pe de o parte în
profunzime, iar pe de altă parte sub formă dinamică şi vizuală, în
mod simultan;
 Direcţia – posibilitatea comunicării interactivă şi sincronă la modul
real, este în mare parte atinsă pe web, dat fiind spaţiul mai larg şi
viteza mai mare cu care circulă mesajul. În plus comunicare
orizontală şi cea laterală între grupuri şi indivizi este de asemenea
potenţată datorită existenţei link-urilor hypertext traducere şi italice
între site-uri;
 Controlul individual – dată fiind renunţarea la controlul asupra
direcţiei de primire şi transmitere a informaţiilor, puterea se
descentralizează până la nivel de votant individual care poate decide
ce doreşte să vadă, şi de asemenea poate chiar mai important decât
asta poate decide asupra ceea ce doreşte să publice;
În aceste condiţii putem să spunem că modalitatea de comunicare
bazată pe web are potenţialul de a fi mai imediată, mai dinamică, mai
interactivă, suportând cel mai mic grad de editare posibil în comparaţie cu
media convenţionale. Camelia Beciu a identificat la rândul ei mai multe
aspecte prin care Internetul contribuie la îmbunătăţirea comunicării
politice 61:

Depăşirea limitelor mass media tradiţionale – prin intermediul
Internetului utilizatorii pot interacţiona direct („one to one”)
cu actorii politici fapt ce va stimula participarea politică;

Demonopolizarea informaţiei politice – Internetul poate deveni
o sursă alternativă la informaţiile difuzate de mass media
tradiţionale, care optând pentru anumite practici de
mediatizare pot stimul apatia politică a publicului;

Dezvoltarea democraţiei locale – datorită faptului că Internetul
poate furniza mai multă „informaţie identitară” 62 decât mass
media tradiţionale, pot fi intensificate interacţiunile dintre
actorii politici şi cetăţeni;
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Sursă de comunicare a discursului politic – Internetul poate
ameliora circulaţia publică a discursului politic spre
deosebire de mass media tradiţionale care tind să-l adapteze
necesităţilor unui eveniment mediatic;
1.4.2. Consumul de Internet în România
În ultimii zece ani, proporţia de utilizatori de Internet din România a
crescut de 10 ori, ajungând de la 3,6% în 2000 la 35,5% în 2010 (raportat la
întreaga
populaţie),
conform
unor
statistici
furnizate
de
Internetworldstats.com.
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Tabel 1.1. numărul de utilizatori din România în perioada 2000-

YEAR
2000
2004
2006
2007
2010

Users
800,000
4,000,000
4,940,000
5,062,500
7,786,700

Population
22,217,700
21,377,426
21,154,226
21,154,226
21,959,278

% Pop.
3.6 %
18.7 %
23.4 %
23.9 %
35.5 %

Usage Source
ITU
ITU
C.I. Almanac
ITU
ITU

În pofida acestei creşteri, România este pe ultimul loc din Uniunea
Europeană în ceea ce priveşte utilizatorii de Internet, procentul de 35.5%
situând-o mult sub media Uniunii, de 67,60%. Ţările situate la celălalt pol al
acestei ierarhii sunt Olanda şi Suedia, având un procent de 86,6 de
utilizatori, respectiv 92,5. Cu toate acestea, românii se bucură de cele mai
bune condiţii internautice din Europa, cel puţin în ceea ce priveşte viteza de
navigare, depăşind chiar şi SUA.
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Tabel 1.2 Viteza media pentru conexiunea la Internet în anul
Global
SUA
România

1,7 Mbps
4,7 Mbps
6,3 Mbps
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Pornind de la aceste date, Institutul Român pentru Evaluare şi
Strategie – IRES a realizat un sondaj asupra comportamentului internautic şi
asupra utilizării Internetului în România 65. Conform acestui sondaj, mai
mult de jumătate dintre români se declară utilizatori ai Internetului (52%),
dintre aceştia doar 3% neavând posibilitatea de a accesa Internetul de acasă.
Din totalul celor care utilizează în prezent Internetul, 17% au accesat acest
serviciu de peste 8 ani, aproximativ jumătate (46%) dintre cei care utilizează
acum Internetul au o vechime în acest domeniu de aproximativ 4-7 ani, iar
36% utilizează Internetul de 3 ani sau mai puţin. Mijloacele de comunicare
de tip messenger sunt folosite în scopul trimiterii de mesaje scrise de către
55,3 % dintre respondenţi, în timp ce 33,9% utilizează acest serviciu pentru
convorbiri audio şi audio/video. 36% dintre utilizatorii de Internet din
România declară că au un cont pe o reţea de socializare, liderul detaşat al
acestor reţele fiind reprezentat de Facebook, astfel încât, din totalul celor
care şi-au creat un cont pe o reţea de socializare, 73,4% au declarat că au un
cont pe Facebook şi 17,5% un cont pe Hi5.
În ciuda speranţei că răspândirea internetului poate genera noi
oportunităţi de comunicare pentru politicieni şi partide politice, se pare că
internetul nu are un impact atât de mare asupra electoratului din România.
Principalele utilizări ale Internetului au ca scop informarea (96%),
corespondenţa prin e-mail (80%), socializarea online (70%). Informaţiile
accesate de români pe Internet sunt în mare parte din domeniul sportiv
(18%), divertisment, sănătate (fiecare cu câte 15%), politică (14%). Deşi
unul dintre principalele domenii de informare pe internet a românilor îl
reprezintă domeniul politic, doar 5% dintre indivizi urmăresc sau accesează
site-ul unui partid politic. Partidele politice care se bucură de cele mai multe
accesări sunt PDL şi PSD, cu 31%, respectiv 28% din totalul celor care
accesează site-urile partidelor politice. Interesul indivizilor în ceea ce
priveşte domeniul politic în general este semnificativ mai mare în
comparaţie cu interesul faţă de un anumit personaj politic sau partid. În timp
ce 9% dintre respondenţi declară că au citit blogul unui analist sau jurnalist
politic, doar 3% din aceeaşi populaţie declară că a citit/urmărit blogul unui
om politic. Cel mai urmărit blog al unui analist politic este cel al lui Cristian
Tudor Popescu (20%), iar cel mai urmărit blog al unui om politic este cel al
lui Adrian Năstase (29%). Cel de-al doilea clasat în topul celor mai citite
bloguri ale unor figuri politice este blogul liderului PNL, Crin Antonescu.
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O cercetare efectuată în perioada campaniei electorale prezidenţiale
2009 arată că, în perioada campaniei, principalul mijloc de informare l-a
reprezentat televiziunea. Aproape jumătate dintre alegători declară că au
urmărit zilnic sau aproape zilnic programe despre alegeri la TV şi încă un
sfert de câteva ori pe săptămână. O pondere mai redusă a alegătorilor se
informează despre alegeri prin intermediul presei scrise (23%) sau a
radioului (26%) şi extrem de puţini folosesc pentru aceasta Internetul(6%) 66.

Fig.. 2.1. Informarea în campania 2009 cu privire la alegeri
* Datele reprezintă procente.
** Mod de citire: 44% dintre respondenţi au declarat că au urmărit zilnic sau aproape zilnic
un program TV legat de alegeri; 6% nu au urmărit deloc

1.4.3. Comunicarea politică şi electorală în era internetului
Internetul a stârnit interesul cercetătorilor, iar modul în care acesta a
influenţat comunicarea politică şi electorală nu a rămas nestudiat. În doar
douăzeci de ani de utilizare în politică, a transformat modul în care
acţionează politicienii, partidele politice, organizaţiile guvernamentale,
mass-media şi nu în ultimul rând, cetăţeanul. Internetul a dat un nou înţeles
conceptului de „sat global” a cărui existenţă Marshall Mc Luhan o prevedea
în anul 1964, urmare însă a extinderii reţelelor de televiziune şi a
tehnologiilor de transmite prin satelit 67. „Când timpul şi spaţiul dispar
datorită tehnicilor de comunicare, oamenii din toată lumea pot comunica în
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acelaşi moment, instantaneu, ca şi cum ar trăi în acelaşi sat. Trăim în acelaşi
sat global, totul se întâmplă simultan” 68.
În cele ce urmează voi analiza aspecte din perioada post-modernă a
comunicării politice şi electorale, perioadă care a primit în literatura de
specialitate mai multe denumiri: „third age of political communications 69”
(cea de-a treia epocă a comunicării politice), „the age of Internet” 70 (epoca
Internetului), ,„the americanisation of political communication”
(americanizarea comunicării politice)” 71. Fiecare dintre aceste concepte a
fost analizat de autorii ei în profunzime şi la baza fiecăruia dintre ele stă
Internetul.
Apariţia internetului a marcat fără nici o urmă de îndoială, procesul
de comunicare. În domeniul politicii au apărut voci care se pronunţă pro, dar
şi contra impactului pe care internetul îl are în comunicarea politică. Astfel,
au fost formulate două teorii cu privire la efectele pe care Internetul le are
asupra partidelor politice: cyber-optimiştii 72 (Pippa Norris, Kirsten Foot,
S.M. Schneider, S. Ward, R. Gibson, W. Lusoli, Dennis Kavanagh) sunt de
părere că utilizarea internetului de către partidele politice va facilita
comunicarea cu cetăţeanul, eliminând intermediarii în transmiterea
mesajului. Internetul este spaţiul în care informaţiile pot fi împărtăşite,
problemele discutate, iar cei interesaţi se pot implica în toate aceste activităţi
de ordin politic. Având la dispoziţie un spaţiu teoretic nelimitat, partidele au
ocazia de a face publice documente interne, ştiri sau comunicate de presă.
Există cercetători care consideră că internetul a produs o „transformare
majoră” în procesul de comunicare politică, permiţând cetăţenilor să caute
informaţii politice relevante, să contacteze persoane cu funcţii oficiale sau
să schimbe opinii politice 73. La rândul său, R.Davis se referă la internet
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denumindu-l „cel mai puternic instrument de comunicare politică dezvoltat
în ultimii 50 de ani” 74.
Cyber-pesimiştii sunt sceptici cu privire la capacitatea internetului de
a facilita comunicarea directă cu cetăţeanul, considerând că Internetul nu
este altceva decât o platformă de prezentare de date, care nu oferă feedback. Totodată, aceştia consideră că internetul va adânci şi mai mult
prăpastia între persoanele care aleg să se implice în politică şi cei care se
consideră simpli spectatori 75.
Între cele două extreme, există cercetători care au adoptat o atitudine
de mijloc atunci când vorbesc despre internet şi comunicarea politică,
atitudine cunoscută în teorie sub denumirea de „normalizare a procesului
politic” 76. Teoreticienii argumentează că resursele de care dispun partidele
politice contribuie substanţial în abilitatea lor de a folosi internetul ca
instrument politic. „Cyberspace reflectă lumea reală” 77, au afirmat
cercetătorii Michel Margolis, David Resnick şi Jonathan Levy. Aceştia sunt
de părere că partidele politice se îndreaptă spre Word Wide Web cu scopul
de a-şi păstra poziţiile privilegiate din lumea reală. Lipinski şi Neddenriep
identifică un nou aspect în motivaţiile politicienilor pentru crearea de
prezenţe pe internet: nevoia de a suplimenta interesul jurnaliştilor asupra
activităţii desfăşurate 78. Realizând un studiu asupra site-urilor membrilor
Congresului din Statele Unite, acesta a ajuns la concluzia că două treimi
dintre aleşi şi-au construit site-uri pentru a atrage jurnaliştii şi a oferi massmedia subiecte suplimentare.
Utilizarea internetului în comunicarea politică şi electorală a intrat în
atenţia mediului academic şi al mass-media în timpul alegerilor
prezidenţiale din 1996 desfăşurate în Statele Unite ale Americii. La sfârşitul
primei dezbateri cu Bill Clinton, pentru funcţia de preşedinte al Statelor
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Unite, Bob Dole a făcut ceva ce nimeni până atunci în istoria dezbaterilor
prezidenţiale nu mai făcuse: el a anunţat adresa pe www. şi i-a încurajat pe
votanţi să viziteze site-ul său. Bob Dole a dorit, prin acest anunţ, să
demonstreze că priveşte spre viitor şi nu este prea bătrân pentru a fi
preşedinte. Dar, cel mai important lucru, anunţul lui Dole a reprezentat un
simbol al expansiunii rolului Internetului în procesul electoral din Statele
Unite ale Americii 79. În timpul acestei campanii cercetătorii au estimatcă
29% dintre americani au folosit Internetul pentru a aduna informaţii
politice 80. Din acel moment, campaniile electorale din SUA au avut şi o
componentă online operaţionalizată în site-urile de campanie ale
candidaţilor. Aplicaţiile cele mai folosite în comunicarea politică online
vizau doar o pagină web de bază şi câteva date de contact. Cele mai multe
cercetări efectuate în acea perioadă se axează mai ales pe conţinutul siteurilor şi pe dezvoltarea unor instrumente analitice şi metodologii de studiere
a lor. (Gibson and Ward, 2002 81; Foot and Schneider, 2002 82). Până în anul
1998, după părerea lui Kamarck 83, 72% din totalul candidaţilor la Senatul
Statelor Unite ale Americii au conceput un web site destinat campaniei, iar
publicaţia Campaigns & Elections a anunţat că 63.3% dintre cele 270 de
campanii electorale cercetate au declarat că au folosit ca metodă de
campanie Internetul, pentru diverse scopuri: socializare, strângere de
fonduri, recrutare de membri şi simpatizanţi. Astfel, în 1996, Bill Clinton a
strâns 10.000 de dolari din donaţii prin intermediul site-ului său de
campanie. În 2004, Howard Dean a strâns aproximativ 20 de milioane. În
2008, Barack Hussein Obama a spart toate recordurile cu peste jumătate de
miliard de dolari din donaţii online. Obama a fost definit ca fiind „primul
preşedinte ales de către Internet”, având în vedere modul în care echipa de
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campanie a exploatat tehnologia pentru a interacţiona cu electoratul în
timpul campaniei 84.
Comunicarea politică prin intermediul Internetului a evoluat de la
folosirea simplelor pagini de web, la utilizarea blogurilor, iar cercetările din
domeniu nu au rămas nici ele în urmă. Studiile au arătat că unele bloguri cu
temă politică au un număr de cititori care atinge câteva zeci sau sute de mii,
apropiindu-se de dimensiunile mediei tradiţionale: ex: Daily Cos are
aproape 1500000 de vizitatori pe zi, prin comparaţie, tirajul mediu zilnic al
ziarului Los Angeles Times este de 775.000 de vizitatori. Blogurile
reprezintă un nou mod de informare online, care rivalizează site-urile media
tradiţionale, în ceea ce priveşte dimensiunile, numărul de cititori şi loialitate.
De cele mai multe ori, ca şi în mass-media tradiţionale, mulţi dintre
vizitatori – blogerri – au o pregătire jurnalistică, având deschidere la
evenimente politice. Potrivit unor cercetători (Richard Davis, Jody C.
Baumgartner, Peter L. Francia, Jonathan S. Morris), politica nu este
principalul subiect în blogosferă, dar blogurile care abordează aceasta temă
au câştigat o categorie de nişă şi cititori în creştere 85.
Blumler and Kavanagh au vorbit despre „third age of political
communication” în care ziarele, radioul şi televiziunea îşi vor pierde locul
de canale centrale de comunicare politică, fiind înlocuite de un nou mijloc
de comunicare: Internetul. Având la dispoziţie un spaţiu teoretic nelimitat,
politicienii au ocazia de a face publice documente interne, ştiri sau
comunicate de presă. „Ştirile politice, informaţiile şi ideile pot circula prin
intermediul computerului, Internetul şi tehnologiile de comunicare
permiţând consumatorilor accesul facil la diferite tipuri de informaţii” 86.
Thierry Vedel analizează comunicarea politică în era Internetului,
fiind de părere că utilizarea Internetului se bazează pe argumentul tradiţional
potrivit căruia, într-o democraţie modernă şi funcţională, cetăţeanul trebuie
să fie informat şi să contribuie la luarea unor decizii în deplină cunoştinţă de
cauză. Internetul pune la dispoziţia oamenilor o cantitate enormă de
informaţii, astfel încât „creşterea cantităţii poate duce la creşterea
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calităţii” 87. În loc să afle date sumare despre un proiect guvernamental, o
lege sau orice proiect politic, cetăţenii pot accesa internetul şi studia,
ansamblul problemei, putându-se pronunţa în profunzime despre valoarea
proiectului. Având la dispoziţie internetul, oamenii pot fi activi: pot căuta
informaţiile pe care le doresc, pot compara sursele, pot veni cu alternative.
În acest proces şi actorii politici pot avea acces mult mai uşor la oameni,
fiind eliminate barierele legate de intervenţia unui alt mijloc de comunicare:
televiziune, ziar, radio. Având la dispoziţie un site, cu minim de investiţie
financiară, politicienii pot comunica cu oameni din oricare colţ al lumii.
Până la apariţia Internetului, o bună parte a strategiei politice era construită
pentru a atrage atenţia mijloacelor de comunicare în masă. În timp,
internetul poate pune capăt acestor practici, facilitând comunicarea directă
între politician şi potenţialul alegător. Autorul analizează impactul pe care
acest nou mijloc de comunicare îl are în comunicarea politică, identificând
atât caracteristicile, cât şi beneficiile şi eventualele probleme care ar fi
generat de utilizarea acestuia.
Tabel 1.1 – Impactul internetului asupra comunicării politice - Thierry
Vedel, op.cit., p.42
Caracteristici
Potenţiale beneficii
Probleme ce ar
putea fi
Cauzate
Costuri reduse de producţie Acces uşor la
Exces de informaţie
şi depozitare
producerea
informaţiei . Cantităţi
mari de informaţie
pot fi puse la
dispoziţia publicului
Legătura directă între
Comunicare directă:
Riscul de
persoana care trimite şi cea
intermedierea poate fi propagandă. Lipsa
care primeşte
ocolită
unor mediatori
capabili să exercite
funcţia critică
Selectarea receptorilor
Comunicare cu ţintă
Risc de atentat la
directă
viaţa privată
Comunicare către
grup închis
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Viteza de transmitere a
informaţiilor

Posibilitatea de
încărcare permanentă
a datelor

Interactivitate

Reacţie din partea
persoanelor care
primesc mesajele.

Pericolul de
ştergerea lor printr-o
singură apăsare a
butonului
Risc de atentat la
viaţa privată

În anul 2003, Dick Morris considera că Internetul poate reprezenta
calea prin care alegătorii îşi vor prezenta direct opţiunile de vot, „politica
viitorului fiind croită prin referendumuri”. După părerea acestui autor, în
foarte scurt timp alegătorii vor putea participa la orice fel de decizie politică.
Acest lucru se va întâmpla în felul următor. Se va crea un web site care va
putea fi accesat de alegători la nivel naţional. Acestui site i se va face
reclamă şi oamenii se vor conecta la el şi vor vota. Pe măsură ce tot mai
mulţi oameni îşi vor exprima opiniile în acest fel mass media şi reprezentaţii
din Parlament vor deveni tot mai atenţi. Ei chiar vor consulta rezultatul
votului dat de cetăţeni pe web site pentru a şti cum să voteze ei înşişi. La
acel moment, Dick Morris era de părere că „suntem pe cale să intrăm într-o
eră de pură democraţie jeffersoniană, în care întrunirile pe Internet îi vor
consilia zilnic sau săptămânal pe aleşi, structurând majoritatea deciziilor pe
teme importante 88.
Previziunile lui Dick Morris s-au dovedit a fi mai aproape de prezent
decât ar fi estimat pesimiştii. În plină eră a Internetului, unele ţări au decis
să includă această platformă de lucru ca una din metodele de vot. Francezii
au fost pioneri în acest domeniu, adoptând în 2003 votul prin Internet pentru
cetăţenii din diaspora. Ţara vecină, Elveţia, a decis la rândul său în 2008 să
uşureze cetăţenilor din diaspora procedura de vot prin folosirea Internetului.
Ideea, folosită deja la ultimele două scrutine naţionale, este considerată un
experiment, un posibil preambul pentru extinderea sa la nivel naţional. În
fine, la celălalt capăt al lumii, militarilor australienii aflaţi pe teatre de
operaţiuni externe li s-a permis să voteze online 89. Potrivit datelor puse la
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dispoziţie de Parlamentul European 90, dintre ţările membre ale Uniunii
Europene, Estonia a experimentat deja votul online la alegeri. În alegerile
parlamentare din Estonia din 2007, 30.000 de persoane au votat online,
reprezentând 5,4% din totalul de voturi.
Concluzii
Comunicarea politică este o disciplină tânără, rezultat al
transformărilor pe care societatea le-a parcurs în secolul XX. Internetul, ca
instrument de comunicare politică, a avut un traseu spectaculos, devenind
într-un timp scurt unul dintre mijloacele cele mai utilizate de politicieni
pentru a menţine legătura cu electoratul. Având în vedere trecutul şi
prezentul comunicării politice prin intermediul electoratului, estimăm că
„viitorul sună bine” .
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