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Cuvânt înainte
În toamna anului trecut, cu prilejul editării celui de-al cincilea volum
de studii şi comunicări ştiinţifice din Banat-Crişana „Administraţie
românească arădeană” am inaugurat Bibliografia istorică a studiilor
publicate în toate cele cinci volume din seria amintită mai sus, plus primul
volum - rămas nenumerotat – „90 de ani de administraţie românească în
Arad”. În total, 143 de studii şi comunicări inedite şi deosebit de valoroase
din punct de vedere ştiinţific, elaborate de către distinşi cercetători de la
Institutele Academiei Române din Cluj-Napoca şi Timişoara, de istorici,
teologi şi universitari din Bucureşti, Galaţi, Sibiu, Cluj-Napoca, Timişoara,
Oradea, Lugoj şi Arad. Aproape două mii de pagini de cercetări istorice sau
etnografice ce acoperă un areal destul de însemnat din teritoriul naţional,
areal pe care l-am denumit – printr-o expresie cât se poate de permeabilă,
din punctul nostru de vedere – „Banat-Crişana”. Am optat pentru această
„regionalizare” avant la letre, mai ales pentru a ne revendica de la atât de
importanta – şi, vai, într-atât de uitata – mişcare monografică naţională din
perioada interbelică, iniţiată de către marele academician român Dimitrie
Gusti. Mişcare pe care noi, cercetătorii, istoricii, teologii şi etnografii din
Arad am readus-o în actualitate. Astfel, tot cu ocazia lansării celui de-al
cincilea volum de anul trecut, am lansat pe site-ul Consiliului Judeţean Arad
şi un portal destinat Monografiilor de localitate, portal pe care am început să
încărcăm toate Monografiile de cartier sau de localitate din municipiul şi
judeţul nostru. Am depăşit deja o treime din totalul unităţilor administrativteritoriale pe care le avem în vedere şi avem toată convingerea că, în
următorii trei-patru ani, ne vom apropia de ţelul propus. În final, conform
Strategiei Culturale a judeţului Arad, vom propune Consiliului Municipal şi
Consiliului Judeţean statuarea predării elementelor de istorie, geografie sau
etnografie locală la orele de curs, ca discipline opţionale. Astăzi, cu ocazia
lansării celui de-al şaselea volum de studii şi comunicări ştiinţifice din
Banat-Crişana „Administraţie românească arădeană”, venim în faţa
dumneavoastră cu un alt eveniment: lansarea on line a tuturor celor şase
volume de studii şi comunicări, plus primul volum rămas nenumerotat.
Astfel, toate cele şapte volume de studii şi comunicări ştiinţifice ce
încununează rodul strădaniilor dumneavoastră vor putea fi accesate, liber,
începând de astăzi, din oricare colţ al lumii. Limita tirajelor „print” de până
acum rămâne ceva de domeniul trecutului, iar beneficiile „tirajului” on line
sunt incomensurabile. Dacă multe dintre studiile ştiinţifice cuprinse în
volumele noastre au fost citate şi până acum în literatura de specialitate,
7

începând de astăzi ele vor fi la dispoziţia tuturor cercetătorilor interesaţi. Iar
beneficiile nu se opresc aici. Cu primul volum de studii şi comunicări
„Administraţie românească arădeană” am inaugurat şi „Colecţia Slaviciana
– serie nouă”, colecţie care a ajuns astăzi la cea de-a şasea apariţie
editorială. Precum se ştie, pentru omologarea definitivă a acestei colecţii în
sarcina noastră, postarea acesteia în variantă on line este o condiţie sine-quanon. După care „Colecţia Slaviciana – serie nouă”, iniţiată de către Centrul
de Istorie şi Teorie Literară „Ioan Slavici” de pe lângă Universitatea de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad va deveni un bun al tuturor arădenilor şi o colecţie
editorială de prestigiu. Astfel, modestele noastre încercări vin să întregească
eforturile Academiei Române, care prin Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi
Artă, prin Colecţia editorială „Opere fundamentale”, dar mai ales prin
străduinţele coordonatorului ediţiei, distinsul academician Eugen Simion,
prin munca pătimaşă şi competentă a lui Dimitrie Vatamaniuc, a editat în
urmă cu doi ani minunata lucrare „Ioan Slavici – Opere. IX. Publicistica
social-politică „Tribuna” şi epoca sa”, lucrare apărută cu sprijinul
Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. Dacă volumul precedent a
fost lansat sub auspiciile aniversării a 200 de ani de la înfiinţarea
Preparandiei arădene, iată că volumul de studii şi comunicări ştiinţifice cu
numărul VII, pe care estimăm să-l scoatem în toamna acestui an, la finele
lunii noiembrie, va vedea lumina tiparului cu ocazia împlinirii unui secol de
la inaugurarea Palatului Cultural din Arad, edificiu reprezentativ pentru
evoluţia muzicii clasice în partea de vest a României. Iar aniversările nu se
opresc aici. Se împlinesc 180 de ani de la înfiinţarea Conservatorului de
Muzică (1833) şi 65 de ani de la întemeierea Şcolii Populare de Arte în
Arad. Altfel spus, trei prestigioase aniversări culturale arădene, la care
Centrul Cultural Judeţean, Consiliul Judeţean şi Primăria Arad vă invită de
pe acum să luaţi parte. Iar noi le supunem atenţiei dumneavoastră,
comunicându-vă astfel şi tema Sesiunii Naţionale de comunicări ştiinţifice
din toamna acestui an.

Doru Sinaci,
Emil Arbonie
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Comitatul Zarand în secolul al XIV-lea
Sorin Bulboacă,
Universitatea de Vest ”Vasile Goldiş” din Arad
Secolul al XIV-lea prezintă o importanţă aparte în istoria comitatului
Zarand, deoarece este perioada în care sunt menţionate, în izvoarele
documentare din epocă, structurile politice şi administrative româneşti –
cnezate, voievodate şi districte – dintre care cel mai important este
voievodatul (Ţara) Hălmagiului, expresia conservării unor puternice
autonomii româneşti în regiunea montană a Apusenilor. De asemenea,
veacul al XIV-lea înseamnă şi începutul procesului de aservire a satelor
româneşti din comitatul Zarand în folosul unor nobili maghiari. Studiul se
referă şi la structurile ecleziastice (ortodoxe şi catolice) din comitatul
Zarand în perioada Angevinilor.
Structuri politice şi administrative în comitatul Zarand
În anul 1318, este menţionat un castelan regal al cetăţilor Dezana şi
Pâncota (din comitatul Zarand): „castellanus Iwanka” 1. La 15 mai 1318,
regele Carol Robert de Anjou (1308-1342) restituia magistrului Leel, fiul
lui Laurenţiu, moşiile sale din comitatul Zarand, împreună cu dreptul de
patron asupra unei mănăstiri catolice (Dyenusmonustura), cotropite de
magistrul Iwanka, castelanul cetăţilor Pâncota şi Dezna 2. În acelaşi timp,
magistrul Leel s-a plâns regelui Ungariei că magistrul Iwanka deţinea, pe
nedrept, mai multe sate româneşti în comitatul Zarand 3. Nu cunoaştem
amănuntele litigiului dintre nobilul maghiar Leel şi magistrul Iwanka, dar
ştim că magistrul Leel a avut, până la urmă, câştig de cauză. Ecoul acestor
fapte apare la câteva decenii, la 9 august 1344, când văduva magistrului
Leel transcria documentul din 1318, referitor la înapoierea acelor sate
româneşti către răposatul ei soţ 4.
1

Cornelia C. Bodea, „Cetatea Desnei”. De la primele dibuiri până la căderea în ruină,
Arad, 1937, p. 9.
2
***Documente privind istoria României, Seria C. Transilvania, Veacul XIV, vol. I, p.
294-295.
3
Ioan Aurel Pop, Din mâinile valahilor schismatici...Românii şi puterea în Regatul
Ungariei medievale (secolele XIII-XVI), Editura Litera, Bucureşti, 2011, p. 192.
4
***Documente privind istoria României, Seria C. Transilvania, Veacul XIV, vol. IV, pp.
208-209.
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Cetatea Şiriei, construită în a doua jumătate a secolului al XIII-lea,
în anul 1331 era castru regal, fiind comandată de castelanul Anton, care era,
în acelaşi timp, şi comite al Zărandului. În deceniile următoare, cetatea
Şiriei devine centrul unui vst domeniu, care cuprinde valea superioară a
Crişului Alb, până în regiunea auriferă, înglobând treptat, până la 1525,
circa 120 de sate româneşti 5. La 8 septembrie 1331, regele Ungariei, Carol
Robert de Anjou, dăruieşte cetatea Şiriei, împreună cu mai multe sate, între
care şi Şiria, nobilului Desideriu Szechy şi fiilor acestuia, ca recompensă
pentru serviciile aduse regelui 6.
Populaţia care locuia în Şiria şi în satele din jur era majoritar
românească. Astfel, în anul 1362, regele Ludovic de Anjou a ordonat
castelanului cetăţii Şiria, Andrei, fiul lui Dionisie, „să meargă cu toţi
românii şi cu alţi oameni şi slugi pedeştrii şi călări ...unde îi va spune omul
său Nicolaus de Zudar (cum universis olahis, abisque populis et
famulis...)” 7. Porunca dată de rege la Zagreb (Croaţia) demonstrează
importanţa strategică a cetăţii Şiria şi faptul că castelanii cetăţii puteau
organiza o armată importantă, formată în majoritate din români, care locuiau
pe vastul domeniu al cetăţii.
O serie de documente se referă la voievodatul de la Hălmagiu,
menţionat în 1359, când este amintit voievodul „Bybarch” (Bibarţ), cu
ocazia unui conflict al acestuia cu văduva urburariului de la Zlatna, cu
numele de Rema Olachus, probabil tot româncă 8. De voievodatul de
Hălmagiu aprţineau şi localităţile: Aciua, Aciuţa, Sîrbii de Sus, Sârbii de
Jos, Budeşti, Bodenfalva, Brusturi, Ciuci – Vârfurile, Cărand şi Târnăviţa 9.
La finele secolului al XIV-lea, în ultimul deceniu, este menţionat
documentar voievodul Vasile de Arăneag 10.
La 30 decembrie 1359, regele Ungariei, Ludovic I de Anjou, a trimis
din Alba Iulia capitlului din acest oraş o scrisoare prin care ordona ca un om
vrednic de crezare al capitlului să fie de faţă când unul din trimişii regelui,
Alexandru sau Gyurke, sau, în lipsa acestuia, Erne, va chema în faţa regelui,
la sorocul stabilit, pe Bybarch, voievodul românilor din Hălmagiu, la

5

Andrei Caciora, Eugen Gluck, Cnezate şi voievodate româneşti arădene, în vol. „Studii
privind istoria Aradului”, Editura Politică, Bucureşti, 1980, p. 159.
6
Otto Greffner, Cetatea Şiriei. Contribuţii monografice, Arad, 1976, p. 29.
7
Ibidem, p. 31.
8
Andrei Caciora, Eugen Gluck, op. cit., p. 160.
9
Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. III, Editura Dacia, Cluj- Napoca, p. 522.
10
Ibidem, p. 521.
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judecată cu văduva lui Reman Olachus, urburar din Zaltna 11. Documentul
nu precizează nimic despre obiectul pricinii, despre calitatea părţilor
chemate în proces 12. Este de remarcat faptul că voievodul Bybarch de
Hălmagiu este contempran cu Bogdan, voievodul românilor din Ţara
Maramureşului. Văduva lui Reman Olachus, cu care era în conflict
voievodul Bybarch, era probabil văduva unui om de seamă, probabil de rang
nobiliar. Nici Reman nu era probabil un simplu miner, mai degrabă
proprietar al unei mine lângă Zlatna, în Munţii Apuseni, sau, cel puţin,
administrator al unei mine, aşadar un personaj important, posibil chiar de
rang nobiliar 13. Dat fiind că zona minieră din Munţii Apuseni se învecina cu
reşedinţa voievodului Bybarch, era posibil ca voievodul român să fi avut
proprietăţi miniere. Pentru a cunoaşte însă statutul social şi politic al
voievodului de la Hălmagiu este importantă împrejurarea că el este citat
pentru judecată în faţa unei instanţe regale; faptul presupune măcar o
recunoaştere tacită anterioară 14.
Unii cnezi şi voievozi români din Ţara Zarandului au fost confirmaţi
în stăpânirile lor de regii Ungariei şi chiar înnobilaţi. Astfel, printr-un
document regal emis la 16 mai 1366, la Cluj, era răsplătit ”credinciosul
nostru român”, Şerban de Aciua, rebotezat catolic cu numele de Ştefan
(împreună cu toţi moştenitorii săi), pentru ”nenumărate şi fidele servicii”, cu
moşia Aciuţa (comitatul Zarand, actualmente Judeţul Arad) şi cu toate
aparţinătoarele sale, în vechile şi adevăratele ei hotare, dar cu două condiţii:
îndeplinirea în continuare a ”credincioaselor servicii datorate Maiestăţii
Regeşti” şi plata dărilor la soroacele cuvenite (inclusiv ”datul oilor”) 15.
Cnezul român Ştefan, deşi catolicizat, nu este declarat oficial nobil şi trebuie
să vegheze la plata regulată a cincizecimii oilor, la care se mai
adaăruieşteugă dijma porcilor.
Reputatul istoric clujean Ioan Aurel Pop explică originea acestei dări
în plus (dijma porcilor), care se percepea şi în alte cazuri, prin statutul
satelor româneşti cneziale, iniţial libere şi ajunse ulterior pe domeniul regal.
Acolo unde domeniul regal ungar funcţiona efectiv, el avea regimul unui
mare domeniu feudal, care-l avea drept stăpân pe rege. În acest caz, regele
11

Gheorghe Ţărcuş, Bybarch, voievodul românilor de la Hălmagiu, în „Ziridava”, XXI,
Arad, 1998, p. 159.
12
***Documenta Romaniae Historica, Seria C. Transilvania, vol. XI (1356-1360), Editura
Academiei, Bucureşti, 1981, p. 452.
13
Gheorghe Ţărcuş, op. cit., pp.159-160.
14
Victor Eskenasiy, Hălmagiu, un sat medieval din Ţara Crişului Alb (sec. XIV-XV).
Consideraţii istorice, în „Ziridava”, V, Arad, 1975, pp. 23-24.
15
Documenta Romaniae Historica, Seria C, Transilvania, vol. XIII, pp. 100-101, doc.
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Ungariei acţiona ca un senior obişnuit şi percepea din satele aflate acolo
dările normale pentru orice stăpân laic. În vreme ce cinicizecimea îi venea
în calitatea sa de suveran, alte dări şi obligaţii le pretindea regele de la
supuşi ca stăpân feudal. Deşi Şerban/Ştefan este dăruit în chip veşnic cu
satul Aciuţa şi cu toate foloasele sale, vechiul stăpân, pentru că este suzeran
suprem (regele) decide să-şi păstreze pentru el dijma porcilor 16.
Pe teritoriul comitatului Zarand au existat, în Evul Mediu, mai multe
districte româneşti, care au prezervat instituţii româneşti, fiind conduse de
cnezi, ulterior nobili români. În 1390 sunt menţionate 6 districte româneşti
în comitatul Zărandului: Hălmagiu, Căpâlna, Vârfurile, Izvorul Crişului,
Arăneag şi Cladova 17. Districtul Cladova era situat la nord de Mureş, în
apropierea Lipovei. Districtul Arăneag era situat într-o depresiune nord –
vestică a Munţilor Zărandului. Districtul Căpâlna era aşezat la sud de râul
Crişul Alb, în zona depresionară şi colinară de la marginea nordică a
Munţilor Zărandului, având circa 30 de sate în 1340, vreo 45 în 1439.
Districtul Căpâlna exista şi în anul 1501, când devenise proprietatea familiei
nobiliare maghiare Bathory. Districtul Vârfurile se găsea pe malul nordic al
Crişului Alb, într-o zonă submontană, cu numeroase sate româneşti.
În 1362, un loc unde se spăla aurul, pe pârâul Chisund era revendicat
de un orăşean din Pâncota (comitatul Zarand), deoarece fusese stăpânit de
fratele său 18.
Structuri ecleziastice în comitatul Zarand
Biserica ortodoxă de la Crişcior(comitatul Zarand, astăzi în judeţul
Hunedoara) a fost construită probabil în ultimele decenii ale secolului al
XIV-lea şi conţine pe tabloul votiv numele jupanului (voievodului) Bâlea
(Bălea) şi al jupaniţei Vişe (Vişa), cu ale celor trei copii ai lor, Laslo, Ştefan
şi Iuca (provenit poate de la Iuga) precum şi anul 1411 19. Bâlea este
prezentat în această inscripţie din anul 1411 drept ”htitor”, ceeea ce
ilustrează ideea că feudalii români din Transilvania şi Banat erau fondatori
de biserici (ctitori) 20.
În localitatea Hălmagiu se păstrează vechea biserică ortodoxă, cu
hramul Sfântul Nicolae, acum dezafectată cultului religios. După prezenţa
ei, a formei terenului şi a tradiţiei populare, se consideră că aici s-a aflat
16

Ioan Aurel Pop, op. cit., p. 188.
Ştefan Pascu, op. cit., vol. IV, p. 63; ***Documenta Valachorum, pp. 394-398.
18
G. Fejer, Codex diplomaticus, IX.3, pp. 352-353.
19
Ioan Aurel Pop, op. cit., p. 158.
20
Vasile Drăguţ (coord.), Repertoriul picturilor murale medievale din România (sec. XIV1450), partea I, Bucureşti, 1985, pp. 43-45, 72-74.
17
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vechea vatră a satului 21. Momentul în care a început decorarea sanctuarului
nu a putut fi stabilit cu precizie, datările oscilând între a doua jumătate a
secolului al XIV-lea şi prima jumătate a veacului viitor22. Este posibil ca
biserica ortodoxă din Hălmagiu să fi fost construită la mijlocul veacului al
XIV-lea, în vremea voievodului Bybarch 23.
Problema ctitorilor bisericii ortodoxe de la Hălmagiu este departe de
a fi lămurită, datorită rarităţii şi precarităţii izvoarelor. În concordanţă cu
rezultatele investigaţiiilor arheologice, în urma cărora s-a propus datarea
edificiului la sfârşitul secolului al XIV-lea – începutul veacului următor,
pare a fi probabil un patronaj al familiei Moga. Este certă implicarea unor
membri ai familiei Moga din Hălmagiu la ctitorirea bisericii ortodoxe din
Hălmagiu, dar nu se poate preciza exact contribuţia lor 24.
O diplomă a regelui Carol Robert, datată la 15 mai 1318, se referă la
satele româneşti aparţinătoare mănăstirii „Sfântului Duh” de la Dyenesn
monstura, în valea Crişului Alb, în apropiere de actuala localitate
Mocrea 25. Menţionând că aceste sate sunt româneşti, emitenţii documentelor
subliniau de fapt regimul lor juridic aparte.
Biserica de la Pâncota, considerată drept mănăstire benedictină,
atestată prin menţionarea abatelui de aici în anul 1177, pare să fi fost iniţial
o mănăstire de tip răsăritean, întemeiată în veacul al XI-lea 26. În Evul
Mediu, Pâncota aparţinea comitatului Zarand, iar din punct de vedere
ecleziastic se afla iniţial pe teritoriul arhidiaconatului de la Zsomboly,
enclava episcopiei catolice de Eger, înfiptă între dioceza Oradiei şi ce a
Cenadului. Arhidiaconatul de la Zsomboly, cu aşezarea eponimă (astăzi
dispărută), localizată pe baza toponimului păstrat între actualele sate Mîsca
şi Galşa (în judeţul Arad), la doar câţiva kilometri de Pâncota, este atestat
începând cu anul 1332 sub denumirea de arhidiaconatul Pâncotei, probabil
în urma mutării sediului său în această din urmă localitate 27.
21

Ibidem, p. 97.
Ibidem, p. 102.
23
Este opinia lui Gheorghe Ţărcuş, Biserica voievodală din Hălmagiu, în „Mitropolia
Banatului”,nr.7-9, Timişoara, 1980, pp. 550-557. În lipsa unor dovezi arheologice
concludente sau a unor precizări documentare clare, plasarea monumentului ecleziastic din
Hălmagiu la mijlocul veacului al XIV-lea rămâne o simplă supoziţie.
24
Marius Porumb, Dicţionar de pictură veche românească din Transilvania(secolele XIIIXVIII), Bucureşti, 1998, p. 156.
25
Silviu Dragomir, Studii din istoria mai veche a românilor de pe teritoriul diocezei
arădene, în „Transylvania”, anul 48, 1917, nr. 1-6, pp. 17-18.
26
Suzana More Heitel, Abaţia de la Pâncota şi vestigiile ei, Editura Mega, Cluj – Napoca,
2006, p. 7.
27
Ibidem, p. 9.
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Prima menţionare cunoscută a abaţiei dtaează din anul 1177, când
este pomenit ”satul batelui de Pâncota” 28. În anul 1219 este consemnat
numele patronului ei, un oarecare Andrei (probabil descendent al ctitorului
bisericii), sătenii din Pâncota aflându-se pentru orice pricină sub jurisdicţia
directă a acestuia şi a abatelui din localitate 29. Majoritatea speciliştilor sunt
de părere că abaţia de la Pâncota a fost închinată Fecioarei Maria şi a
aparţinut ordinului benedictin 30.
Arhidiaconatul catolic al Pâncotei era demarcat de o linie care nu
urma o formă naturală de relief,evoluând oblic, de la sud-est, de la nord de
Mureş(Covăsânţ, jud. Arad), până la nord de Pilu(localitate în jud. Arad).
Din punctul de vedere al jurisdicţiei canonice, arhidiaconatul Pâncotei
aparţinea de episcopia catolică de Eger (Agria, Ungaria de astăzi) 31.
În 16 februarie 1361 este menţionat Benedict, arhidiaconul catolic de
Pâncota 32, fiind pomenit şi în 1367, într-un document emis de Capitlul de
Agria 33 şi în anul 1370 (trimis de regele Ludovic I pentru îndreptarea unor
semne de hotar între orăşenii din Cluj şi nobilii din satul Rediu în cazul unor
proprietăţi disputate de ambele părţi) 34.
Biserica catolică din Galşa aparţinea arhidiaconatului Pâncotei,
preotul Andrei din Galşa fiind menţionat în anul 1334, la strângerea
dijmelor papale 35. Ruinele bisericii catolice din Galşa au fost identificate în
zona podgoriei,. puţin spre nord-est de cimitirul catolic al Şiriei, în punctul
Curtilici 36. Preotul Ioan, care slujea comunitatea catolică din localitatea
dispărută Meger, aparţinând arhidiaconatului catolic al Pâncotei, era
consemnat la dijme, în anul 1334 37. Preotul catolic Paul din Măsca este
pomenit în listele dijmelor papale, ăn deceniul al patrulea al veacului al
XIV-lea 38. Parohia catolică din Nădab este pomenită indirect, prin preotul
28

*** Documente privind istoria României, Seria C. Transilvani, vol. I, p. 23, doc. 41.
Ibidem, I, pp. 94-95, doc.
30
Suzana More Heitel, op. cit., p. 9.
31
Adrian Andrei Rusu, George Pascu Hurezan, Biserici medievale din judeţul Arad, Arad,
2000, p. 14.
32
***Documenta Romaniae Historica, Seria C. Transilvania, vol. XII, sub redacţia acad.
Ştefan Pascu, Editura Academiei, Bucureşti, 1985, p. 16, doc. 15.
33
Ibidem, vol. XIII, p. 312, doc. 192.
34
Ibidem, pp. 737-739, doc. 489 (datat 4 aprilie 1370); p. 828, doc. 557 (din 3 septembrie
1370).
35
***Documente privind istoria României, Seria C, Veac XIV, vol. III, p. 249.
36
Descrierea detaliată a ruinelor bisericuţei catolice din Galşa la Adrian Andrei Rusu,
George Pascu Hurezan, op.cit., pp. 93-95.
37
***Documente privind istoria României, Seria C, Veac XIV, vol. III, p. 249.
38
Ibidem.
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ei Petru, în listele de dijme papale din anii 1332-1334 39. Biserica catolică
din Nădab cu hramul Sf. Mihail este menţionată explicit în anul 1400 40.
În intervalul 1332-1335 este pomenit documentar preotul Nicolae
din Iermata Neagră (comuna Zerind), plătitor de dijme papale, dovadă a
existenţei bisericii catolice din respectiva localitate 41. După preotul Nicolae,
este menţionat preotul Ilie, după anul 1336 42. O mică comunitate catolică a
existat în Ineu, în prima jumătate a veacului al XIV-lea, când este
menţionat preotul Avram plătitor de dijme papale 43.
La Sintea Mare, în veacul al XIV-lea, au funcţionat două edificii
catolice, o biserică parohială şi o capelă privată. Preotul paroh Petru este
consemnat ca plătitor de dijme în anul 1337 44. La 29 august 1338 45, este
menţionată documentar încă o biserică de lemn, având hramul Sfântul
episcop Briciu Mărturisitorul (Confesorul), aflată în aceeaşi localitate şi
ţinând de dreptul de patronat al unor nobili din familia maghiară Bathory46.
Numele nobililor care operează tranzacţia, Ioan şi Nicolae, fiii lui Briciu, ne
ajută să presupunem că fondatorul bisericii a fost, cu mare probabilitate,
tatăl celor doi. Fratele celor doi nobili era episcopul catolic de Oradea,
Andrei Bathory47.
În anul 1335, este atestat, în satul Şicula, preotul catolic Mihail, care
deţinea şi demnitatea de vicearhidiacon de Pâncota, fiind menţionat ca atare
în registrul de dijme papale 48. Menţionarea indirectă a vechii biserici
catolice medievale din Şiria, fără precizarea numelui preotului, se regăseşte
în registrul dijmelor papale, din 1334-1335 49. Preotul catolic Ioan din
localitatea Zarand, reşedinţa comitatului este menţionat în anii 1332 şi
1336, ca plătitor de dijme papale 50.

39

Ibidem.
Alexandru Roz, Kovach Geza, Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Arad, Arad,
1997, p. 170.
41
***Documente privind istoria României, Seria C, Veac XIV, vol. III, p. 57, 60, 97, 249.
42
Ibidem, III, p. 107, 118.
43
Adrian Andrei Rusu, George Pascu Hurezan, op.cit., p, 111.
44
***Documente privind istoria României, Seria C, Sec. XIV, vol. III, p. 118.
45
Ibidem, p. 478.
46
Adrian Andrei Rusu, George Pascu Hurezan, op.cit., p. 131.
47
Ibidem, p. 132.
48
***Documente privind istoria României, Seria C, Sec. XIV, vol. III, p. 249.
49
Ibidem, p. 250.
50
Ibidem, p. 44, 101.
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Capitlul episcopiei catolice de Oradea stăpâneşte în 1374 un
domeniu alcătuit din 51 se sate şi jumătate, inclusiv în comitatul Zarand
(aşezările Ineu, Sintea, Criş) 51.
La Dezna, în a doua jumătate a veacului al XIV-lea, a funcţionat o
biserică din lemn, aparţinând iniţial comunităţii catolice de aici, cu hram ul
Pogorârea Duhului Sfânt. Datarea este sprijinită de o monedă bătută în
anul 1332, de către regele Ungariei, Carol Robert, monedă descoperită în
interiorul unui mormânt cercetat din punct de vedere arheologic, care a fost
suprapus parţial de către colţul de sud-vest al navei bisericii de piatră, din
veacurile XVI-XVII 52. Iniţial a fost o biserică catolică, istoricul maghiar
Marki Sandor susţinând că actuala biserică ortodoxă din Dezna stă pe
ruinele unei biserici romanice 53. Lipsa unei atestări directe a bisericii sau a
preoţilor catolici de la Dezna este un accident, care s-a extins la aproape
toate parohiile arhidiaconatului Pâncotei. De altfel, ruina bisericii de la
Dezna, a fost preluată probabil de către comunitatea ortodoxă şi readusă în
stare de funcţiune, cândva, în prima jumătate a veacului al XVIII-lea 54.
În anul 1390, prepozitul Paul al Mănăstirii lui Dionisie, de lângă
Ineu a fost numit capitular al curiei papale. În 1502, mănăstirea era deja în
ruină, călugări augustinieni rezidând aici, în ultima parte a existenţei
mănăstirii 55. La Ineu a funcţionat, în veacul al XIV-lea, mănăstirea
franciscanilor observanţi, cu hramul Sfintei Fecioare, ctitorită cândva, în
intervalul 1387 – 1395, de către nobilul Ladislau Losonczi. Îndeplinind pe
rând demnităţile de comite de Timişoara, ban de Severin, ban al Croaţiei şi
Slavoniei, Ladislau Losonczi a acumulat o serie de moşii în comitatul
Zarand; a murit în anul 1395, nu înainte de a ctitori mănăstirea din Ineu 56.

51

Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. III, Editura Dacia, Cluj – Napoca, 1986, p.
51.
52
Eugenia Greceanu, Luminiţa Munteanu Trucă, O construcţie medievală din familia
ctitoriilor cneziale româneşti (Dezna, jud. Arad), în ”Ziridava”, XII, 1980, p. 182.
53
Sandor Marki, Arad varmegye es Arad szabad kiralyi varos tortenete, Arad, 1892, vol. I,
1892, p. 443.
54
Adrian Andrei Rusu, George Pascu Hurezan, op.cit., pp. 86-88.
55
Ibidem, p. 174.
56
Ibidem, pp. 182-183.
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Câţiva copişti de manuscrise din părţile Aradului
Paul Krizner ∗
Şcoala Gimnazială Grăniceri
Consideraţii generale
Încă din cele mai vechi timpuri clericii, şi nu numai, aveau alte
îndeletniciri decât strict cele legate de slujire la altar; să nu uităm că şi
apostolul neamurilor, Pavel, lucra la confecţionarea corturilor. Preotul de
regulă era ales din comunitatea sa, fiind un om cu o viaţă deosebită şi ştiutor
de carte, dar practica şi alte activităţi pe lângă cele ce-i reveneau ca preot.
Unii se ocupau de pământul parohiei, lucrându-l şi folosindu-se de roadele
muncii lor, lucrându-l la fel ca şi enoriaşii lor, alţii erau pictori destoinici
făcând icoane prăznicar şi chiar pictau biserici pentru alte comunităţi, alţii
erau foarte buni sculptori făcând mobilier şi iconostase pentru lăcaşele de
cult ce aveau nevoie şi, nu în ultimul rând, unii dintre ei se ocupau de
copierea manuscriselor şi legatul cărţilor de cult.
Odată cu extinderea tiparului şi apariţia cărţilor de cult sub formă
tipărită s-a dezvoltat mult mai mult arta copiatului făcută fie de călugări, fie
de preoţi, fie de copişti, dascăli sau dieci. Aceşti oameni nu erau lipsiţi de
carte, mulţi dintre copişti ajung mai târziu să fie hirotoniţi preoţi.
Motivul copierii cărţilor de cult este unul destul de simplu, să nu
uităm că aceşti copişti lucrau la cerere, dacă o carte se deteriora sau îi lipsea
unele pagini ea era copiată sau restaurată, cum este cazul preotului Simion
Popovici de la parohia Seleuş, care a trăit în a doua jumătate a secolului
XVIII. Acesta a plătit restaurarea cărţilor stricate, deteriorate 1. În cazul în
care unele parohii nu aveau cartea de cult respectivă preoţii o copiau sau
plăteau un copist de manuscrise să-i facă un exemplar după cartea tipărită
pentru că era mult mai ieftin decât cumpărarea unei cărţi tipărite.
Şi în parohiile arădene au existat, în decursul veacurilor, copişti de
manuscrise care prin munca lor au ajutat la păstrarea şi transmiterea unor
cărţi de cult în manuscris ce au o valoare inestimabilă, nu neapărat din punct
de vedere al vechimii, ci mai degrabă al conţinutului.
∗

profesor titular la Şcoala Gimnazială Grăniceri şi Şcoala Gimnazială ,,Sabin Manuilă”
Sâmbăteni, Jud. Arad.
1
Elena Rodica Colta, Circulaţia tipăriturilor vechi româneşti în secolul al XVIII, în
comitatele Arad şi Zărand, în „Ziridava”, X, 1978, p. 685.
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Câţiva copişti de manuscrise din părţile Aradului
În părţile noastre arădene primele atestări ale acestei activităţi făcută
de copişti le avem încă din perioada secolelor XIV-XV, menţionate de unii
istorici în zona ţării Zărandului, mai exact la Mănăstirea de la Şiria, unde un
monah pe numele Nicodim copiază un Tetraevangheliar.
Cuviosul Nicodim de la Tismana
Acest călugăr a trăit în veacul al XIVlea, ctitorind Mănăstirile Vodiţa, Prislop şi
Tismana. În jurul anului 1320 Nicodim vede
lumina zilei în localitatea Prilep în sudul
Serbiei, era de neam macedo-român fiind
înrudit cu despotul Lazăr şi cu Nicolae
Alexandru Basarab, domn al Ţării Româneşti
în perioada 1352-1364. La o vârstă relativ
tânără Nicodim merge la Muntele Athos, fiind
călugărit la Mănăstirea Hilandar, iar mai târziu
ajunge egumenul acestui aşezământ monahal.
După anul 1365 vine în Ţara
Românească şi întemeiază cu ajutorul
domnitorilor Vlaicu Vodă (1364-1377) şi Radu I (1377-1383) mănăstirile
Vodiţa şi Tismana. Fondarea de mănăstiri nu se încheie aici, Cuviosul
Nicodim punând bazele vieţii monahale de la Mănăstirea Gura Motrului,
Vişina, iar în Ţara Haţegului la Mănăstirea Prislop 2.
La sfârşitul secolului al XIV-lea şi începutul celui următor, Cuviosul
Nicodim se afla la mănăstirea de la Şiria din Ţinutul Zărandului, iar în
perioada anilor 1398-1406, cât a stat la acest aşezământ monahal de la Şiria,
a reorganizat viaţa monahală şi, pe lângă ascultările mănăstireşti, s-a
îndeletnicit cu scrisul, astfel alcătuieşte între anii 1404-1405 un
Tetraevangheliar pe care se găseşte următoarea însemnare: „Iertaţi pe
păcătosul Popa Nicodim”.
Această carte a fost primul manuscris copiat din această zonă şi care
a ajuns să circule în Zarand, Banat şi în Serbia, iar în cele din urmă
manuscrisul a ajuns în Biblioteca Vaticanului 3.
Ajungând la bătrâneţe Cuviosul Nicodim se retrage la Mănăstirea
Tismana în anul 1406, unde la 26 decembrie acelaşi an trece la cele veşnice 4.
2

Mircea Păcurariu, Istoria Mănăstirii Prislop, ed. II revăzută, Edit. Episcopiei Ortodoxe a
Aradului, Arad, 2006, p. 26.
3
Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi. (1706-1918), Edit. Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, p. 238.
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Pentru activitatea deosebită pusă în slujba Bisericii şi pentru reorganizarea
vieţii mănăstireşti precum şi pentru îndeletnicirile sale pe plan cultural
Biserica Ortodoxă Română, l-a canonizat, astfel în fiecare an la data de 26
decembrie este pomenit Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana, ocrotitorul
Olteniei, cel care a poposit şi pe meleagurile noastre arădene.
Popa Simion din Hălmagiu
Originar din părţile Hălmagiului, preotul Simion, pe lângă
activităţile pastorale, s-a ocupat şi de copierea cărţilor de cult, astfel că, în
1450 traducea în limba slavonă de redactare medio-bulgară un
Tetraevangheliar 5. Această carte a fost scrisă, cum însuşi afirma, „în satul
mare la Hălmagiu” 6. Cu siguranţă a mai copiat şi alte cărţi de cult, însă de
reţinut este faptul că aceste cărţi copiate atât de Cuviosul Nicodim de la
Tismana şi de Popa Simion din Hălmagiu au ajutat mult biserica prin
folosirea lor în cadrul cultului. Ele s-au folosit şi s-au păstrat în decursul
timpului arătând prin ele şi nivelul de cultură al preoţilor din această zonă.
Alte date despre popa Simion din Hălmagiu nu cunoaştem şi nici anul în
care a trecut la Domnul.
Popa Petru de la Hodoş-Bodrog
Mănăstirile au reprezentat întotdeauna centrul cultural şi spiritual al
unei zone. Pe lângă programul liturgic şi pravila personală a monahilor, unii
dintre ei se îndeletniceau şi cu alte activităţi, cum ar fi copierea de
manuscrise, sculptură, pictură iconografică etc.
Unul dintre cei care au întreprins o activitate frumoasă în arta
copiatului a fost şi popa Petru de la Mănăstirea Hodoş-Bodrog, care a vieţuit
a doua jumătate a secolului al XV-lea şi prima jumătate a secolului următor.
Popa Petru scrie o Psaltire în anul 1617, carte ce va fi restaurată în anul
1713 de către ieromonahul Ghenadie Hodoşanu 7. Cu siguranţă a mai copiat
şi alte cărţi de cult, dar care nu s-au mai păstrat în decursul timpului.
Ieromonahul Ioan
A fost contemporan cu popa Petru. Ieromonahul Ioan vieţuia la
Mănăstirea Hodoş-Bodrog îndeletnicindu-se şi el cu aceasta artă a copiatului
4

Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, ed. a V-a, Edit. Mănăstirea Sihăstria, 2005, p. 90.
P. Vesa, op. cit., p. 328.
6
Florian Dudaş, Vechi manuscrise româneşti din Ţara Bihorului, Începuturile şi biruinţa
scrisului românesc, vol. I, Biblioteca Revistei Familia, Oradea, 2007, p. 18.
7
P. Vesa, op. cit., p. 328.
5
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de cărţi, astfel că în 1625 copiază şi el o Psaltire pentru nevoile vieţii
mănăstireşti 8.
Ieromonahul Daniel
Tot la Mănăstirea Hodoş-Bodrog în secolul al XVII-lea un
ieromonah pe numele de călugărie Daniel copiază un Liturghier în
manuscris ce se va folosi în cadrul serviciului divin public ale mănăstirii 9.
Tot în acest secol au mai existat şi alţi copişti de manuscrise din
zona Aradului, amintind aici pe Popa Petru din Urviş din Beliu, diacul
Florie din Groşeni 10 , care copiază Cazania lui Varlaam în anul 1732.
Preotul Gheorghe copiază în anul 1698 un Ceasloveţ, care în anul 1720 întră
în posesia preotului Adam din Vârfurile 11.
Dascălul Ioan din Hălmagiu
Om de o înaltă cultură, dascălul Ioan născut în Hălmagiu s-a ocupat
şi de copierea manuscriselor, dar şi de răspândirea cărţilor româneşti în
ţinuturile Zărandului, cunoscându-l şi lucrând o vreme cu un alt copist de
renume Ioan Muncăceanul, eruditul copist din secolul al XVIII. În anul
1765 Ioan Muncăceanul se afla la Dieci, unde dascălul Ioan îl găseşte
lucrând la un text manuscris. Peste numai doi ani, în 1767, dascălul Ioan
scrie în Hălmagiu o carte cu propovedanii după textul imprimat la Bălgrad
(Alba Iulia). În 1769 a făcut unele adaosuri de rânduieli la un Molitfelnic ce
era al satului Risculiţa din zona Bradului, iar peste un an, mai exact în 1770,
îl găsim făcând unele completări la un Catavasier de Râmnic apărut în 1750.
În anul 1775 lucrează la un Miscelaneu alături de Ioan Muncăceanu,
cel mai probabil chiar în Hălmagiu. Tot în această perioadă era dascăl în
satul Budeşti, fiind în relaţii foarte strânse cu dascălul Orăzii Mari, Ioanichie
Tiomotovici.
Ulterior dascălul Ioan din Hălmagiu alcătuieşte un Ceaslov, de
dimensiuni reduse ca format, dar care cuprinde 400 de pagini şi care mai
bine de un secol era singura carte de învăţătură aparţinând satului Ţărmure.

8

Ibidem.
Chiril Pistrui, 101 Manuscrise slave în Transilvania sec XII-XVII, în „Biserica Ortodoxă
Română”, an XCVI (1978), nr. 1-2, p. 130 şi nr 3-4, p. 306.
10
F. Dudaş, Vechi manuscrise româneşti din Ţara Bihorului, Începuturile şi biruinţa
scrisului românesc, vol. II, Biblioteca Revistei Familia, Oradea, 2007, p. 198.
11
P. Vesa, op. cit., p. 328.
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Rugăciune dintr-un Ceaslov din 1785
În anul 1782 completează Octoihul ce se afla la biserica din satul
Brusturi şi un Catavasier de la Bucureşti din 1742 al satului Vidra 12.
În anul 1785, din 17 februarie până în 20 iunie scrie un Minei de o
înaltă calitate artistică, cu însemne, medalioane, realizate după alte imagini.
Anul trecerii lui la cele veşnice nu-l cunoaştem, însă a rămas în
istoria bisericească locală nu doar ca şi renumit copist de manuscrise, ci ca o
personalitate culturală proeminentă a secolului al XVIII-lea.
Popa Gheorghe din Gurba
Anul naşterii nu-l ştim, însă după cărţile copiate putem susţine că a
trăit la sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul secolului al XVIII-lea. A
fost originar din zona Ineului, mai exact din localitatea Gurba şi s-a
îndeletnicit cu scrierea de manuscrise sau copierea lor.
În anul 1727 Popa Gheorghe din Gurba a copiat Pravila de la
Govora, apărută în anul 1640, care va sta mai multă vreme la Chişineu
Criş 13 . Ulterior copiază şi Legenda Duminicii completat cu rugăciunea:
12
13

F. Dudaş, op. cit., vol. I, pp. 130-131.
Ibidem, p. 132.
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„pentru cei ce li s-au rupt sămânţa”, având mai multe pasaje preluate din
pravilă şi cu o învăţătură despre importanţa liturghiilor închinate „sufletelor
păcătoşilor după moartea lor” 14.
Tot în prima jumătate a secolului al XVIII-lea în satul Groşi, azi
Groşeni, trăia diacul Flore care în anul 1732 a copiat Cazania lui Varlaam,
împodobind-o cu frumoase gravuri şi chiar cu stema Moldovei 15.

Pagină de titlu dintr-un exemplar copiat al Cazaniei lui Varlaam.
Vasile Sturza
La începutul secolului al XVIII-lea pe la Nădlac a trecut Vasile
Sturza, iconar, zugrav de biserici, copist şi dascăl 16, de numele căruia se
leagă primele menţiuni de existenţă a unor cărţi religioase din Nădlac. Acest
14

Ibidem, p. 273, vol. II, pp. 187-189.
Ibidem, p. 198.
16
Nicolae Albu, Istoria învăţământului românesc din Transilvania până la 1800,
Tipografia „Lumina” Miron Roşu, Blaj, 1944, pp. 78-79.
15
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Vasile Sturza s-a născut în satul Bărboşi, în Moldova. A trecut apoi în
Transilvania, fiind atestat în părţile Mureşului, Someşului, Bihorului,
Aradului, Timişului, Severinului şi Hunedoarei. Între anii 1683-1695 a stat
la mănăstirea Prislop (Hunedoara), după care trece în Bihor. În 1706 este
menţionat de documente în părţile Aradului. Un timp s-a oprit la Nădlac,
unde a copiat Svetilnele şi Cele 11 Evanghelii ale Învierii. În anul 1714 a
făcut un nou drum la Nădlac, aducând cu sine Cele opt glasuri. Copiile
acestea le-a făcut fiind plătit de „un bun creştin spre a le dărui apoi
bisericii”. Această întâmplare pomeneşte de primele cărţi care ar fi fost
folosite în comunitatea ortodoxă din Nădlac.
În loc de concluzie
Cu siguranţă au mai existat şi alţi copişti de manuscrise în părţile
Aradului, dar cărora istoria scrisă nu le-a găsit un loc în articolele şi studiile
apărute şi care au ajutat la păstrarea culturii şi spiritualităţii româneşti şi, nu
în ultimul rând, au militat pentru lupta de emancipare naţională, în care toţi
intelectualii din spaţiile rurale şi nu numai au crezut cu tărie.
Manuscrisele au o valoare inestimabilă, cum am amintit la începutul
acestui studiu, dar nu neapărat din punct de vedere al vechimii, ci, mai
degrabă, din punct de vedere al conţinutului. Copişti de manuscrise erau
puţini la număr în secolele XIV-XV, dar au reuşit să traducă şi să copieze
cărţi de cult de care aveau mare nevoie în cadrul slujbelor religioase şi care
se găseau foarte greu. În secolele XVI-XVII, respectiv XVIII, numărul
copiştilor a crescut considerabil, aceasta şi datorită costurilor mari la care se
ridica achiziţionarea unei cărţi tipărite. Mulţi copişti veneau din diferite părţi,
moldoveni, olteni, bihoreni şi copiau cărţi la cererea comunităţilor ce nu-şi
permiteau cumpărarea uneia noi, aşa se explică venirea acestora în zona
noastră, însă cei de aici au „furat” acest meşteşug şi au început să copieze ei,
lucrând pentru comunităţile mai sărace.
Activitatea copiştilor a avut efect pozitiv în timp prin păstrarea
manuscriselor şi prin însemnările făcute pe acestea, care de multe ori oferă
informaţii inedite pentru lumea de azi, sigur vor rămâne promotori ai
emancipării naţionale pentru că au transmis altor generaţii limba română nu
doar prin viu grai, dar şi prin scris.

23

Campanii militare conduse de comiţii bănăţeni
în prima jumătate a secolului al XV-lea
Alexandru Kósa
Academia României, Filiala Timişoara
Abstract
The fight against the ottomans in the first half of the 15th century in
Banat, has 2 representatives: Filippo Scolari and John Huniady. They both
were counts of Timis and of the whole counties in Banat.
They were good soldiers, organizers and managers. Even though
they were defeated sometimes, they managed to keep the ottomans south of
Danube, and so the Hungarian Kingdome was put to safe.
John Huniady, by his last great fight against the ottomans, at
Belgrade, he managed to protect the northern Christianity for the next one
hundred years. His descendant was, Pavel Chinezu, who managed to bravely
protect the southern borders of the Hungarian Kingdome.
Key words: soldiers, ottomans, Christians, Filippo Scolari, John Huniady.
Întregul secol al XV-lea a fost reprezentat de figuri marcante în
istoria Banatului, printre cei mai complecşi comiţi bănăţeni numărându-se
Filippo Scolari (Pippo Spano de Ozora), Ioan/Iancu de Hunedoara, Pavel
Chinezu şi Iosa de Som. Toţi aceştia au fost buni strategi, tacticieni,
administratori, politicieni şi conducători de oşti. Lucrarea de faţă analizează
activitatea militară din prima jumătate a sec. al XV-lea a comiţilor Filippo
Scolari şi Ioan de Hunedoara, activitatea militară a celorlalţi doi comiţi
constituind tema unui alt studiu privind acţiunile militare din a doua parte a
secolului al XV-lea.
Caracteristica principală a acestui secol o reprezintă lupta continuă
împotriva dorinţei Otomane de expansiune la nord de Dunăre. Acest lucru
conferă o continuitate a acţiunilor comiţilor bănăţeni, ale căror unică
dorinţă era să asigure paza graniţei de sud a regatului maghiar şi de
asemenea neintrarea sub sfera de influenţă turcă.
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La sfârşitul secolului al XIV-lea otomanii cuceriseră toată Bulgaria
şi reuşiseră să distrugă şi Ţaratul de Vidin, astfel graniţa dintre Poartă şi
Regatul Ungar fiind pe aliniamentul Dunării. Fiind conştient de iminentul
pericol, regele maghiar Sigismund de Luxemburg (1387 – 1437), cu ajutorul
comiţilor bănăţeni, pune bazele unei alianţe antiotomane împreună cu
domnii Ţării Româneşti (Mircea cel Bătrân, Dan al II-lea) şi ai Moldovei
(Alexandru cel Bun). Prima astfel de alianţă a fost semnată în data de 7
martie 1395 la Braşov între Sigismund şi Mircea. Prin aceste alianţe s-a
reuşit timp de un secol şi jumătate să se stopeze avansarea turcească în
interiorul Europei, Regatul Ungar fiind astfel protejat datorită bravilor
comiţi bănăţeni şi a aliaţilor acestora.
Comiţii bănăţeni au fost încontinuu interesaţi de organizarea
defensivă atât pe linia Dunării cât şi în interior, dând o foarte mare
importanţă reabilitării cetăţilor/fortificaţiilor sau construirii de altele noi,
cum a fost cazul cetăţilor Pojejena (opus cetăţii Golubac) şi cetatea Gureni,
între Orşova şi Severin, ambele pe malul Dunării.
Primele confruntări turco – române au loc în perioada anilor 1366 –
1367.
În vara anului 1390 are loc prima incursiune de pradă a turcilor
otomani („akin-uri”) în Banat. Aceasta este respinsă de trupele locale
conduse de banul de Severin, Nicolae Pereny. Astfel se pun bazele unui
sistem de apărare a Banatului prin construirea unei centuri de cetăţi şi
fortificaţii cu centrul la Timişoara 1. O altă incursiune otomană în Banat are
loc în vara anului 1391 şi aceasta fiind respinsă de trupele locale, acţiune
urmată de o campanie militară bănăţeană la sud de Dunăre 2.
În vara anului 1392 în Serbia, ocupată de otomani, se desfăşoară o
nouă campanie regală. După această campanie trupele de azapi şi akingii
realizează o incursiune în Banat până la Şemlacul Mare. Trupele locale fac
faţă şi-i resping pe otomani 3.
După cum s-a putut observa, otomanii realizau campanii în perioada
verii (secerişul), acestea având scop de jaf şi pradă.
Şi în 1394 au loc confruntări cu turcii otomani în Banat, dar în 25
septembrie 1395 detaşamentele de pradă otomane intră în Banat şi
1

Ioan Haţegan, Ligia Boldea, Dumitru Ţeicu, Cronologia Banatului, Volumul II partea I.
Banatul între 934 – 1552. Repere cronologice. Selecţie de texte şi date. Edit. Banatul, Edit.
ArtPress, Timişoara, 2007, p. 138.
2
Idem, p. 140.
3
Idem, p. 141.
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avansează până în apropierea Ciacovei. Comitele de Timiş, Nicolae
Marczali îi surprinde pe turci printr-un atac de noapte şi-i învinge pe aceştia.
Acelaşi comite opreşte o incursiune otomană din iulie 1396 ajunsă până la
Peciu Nou 4.
Timişoara anului 1397 este marcată de două evenimente importante:
atacul otoman asupra cetăţii Timişoara şi Dieta regatului. În primăvară a
avut loc asaltul cetăţii care este respins de garnizoană împreună cu trupele
locale 5. Cel de-al doilea eveniment, Dieta regală, s-a desfăşurat în 25
octombrie, prin aceasta impunându-se serviciul militar obligatoriu. S-au
stabilit sarcini militare pentru toate stările sociale: fiecare nobil trebuia să
vină la oaste cu un om, iar cei aflaţi în indiviziune urmau să vină personal.
Nobilul cu mai mulţi iobagi trebuia să dea câte unul la fiecare 20. Jumătate
din veniturile nobilului urmau să fie folosite pentru lupte. Dările regale
trebuiau date în produse. În cazul în care nobilul cu iobagi nu participă,
atunci acesta trebuia să trimită câte 2 iobagi în loc, sau să plătească câte un
galben pentru fiecare iobag, iar nobilul fără iobagi trebuia să plătească 3
mărci 6.
Filippo Scolari/Pippo Spano de Ozora a fost numit comite al
întregului Banat (Timiş, Arad, Caraş, Cenad şi Torontal) în 1404 de către
regele Sigismund de Luxemburg, care avea nevoie de o persoană de
încredere în această zonă strategică importantă.
Iată cum îl descrie Gian Francesco Poggio Bracciolini pe Pippo
Spano: „Se spune că era de constituţie mijlocie, cu pielea albă, cu faţa
ascuţită şi ca a unui om care râde; corpul puternic, sănătos; în ultimii ani a
suferit de gută. Purta barba lungă şi un acoperământ de cap lung ca şi
costumul. A fost de o mare elocvenţă; era inteligent aşa că în afară de
florentină (dialectul vorbit în Florenţa) şi de maghiară, mai vorbea
germana, polona, boema (care se chemă limbă slavonă), dar şi valacha
(cum o numesc barbarii), atât de bine încât fiecăruia i se părea că oricare îi
este limba natală…” 7.
A ocupat funcţia de comite al tuturor comitatelor bănăţene şi apoi
din 1409 şi de Ban al Severinului până la moartea sa în 27 decembrie 1426.

4

Idem, p. 143, 144, 145.
Idem, p. 146.
6
Idem, p. 146.
7
Ioan Haţegan, Cornel Petroman, Istoria Timişoarei, volumul II, ediţia I-a, Manual
opţional pentru elevii gimnaziilor timişorene, Edit. Banatul, Timişoara, 2008, p. 11.
5
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În calitate de comite bănăţean şi-a început şi încheiat cariera cu
asedierea cetăţii Golubac, controlată de turcii otomani.
Studiul de faţă doreşte expunerea cronologică a conflictelor cu
otomanii la care au luat parte şi comiţii bănăţeni, fie că s-au desfăşurat pe
teritoriu bănăţean, fie în afara graniţelor, în teatre de operaţiuni europene.
1405 – În decursul acestui an, comitele de Timiş în fruntea a câtorva
mii de soldaţi se află pe linia Dunării asediind cetatea Golubac. Acest lucru
este atestat de o diplomă regală emisă în 2 iunie 1407 8.
1406 – În acest an are loc o campanie regală în Bosnia, la care i-a
parte şi Pippo Spano în fruntea banderiului său format din bănăţeni. Acesta
asediază şi cucereşte câteva localităţi, dar acţiunile sale victorioase nu
influenţează pozitiv mersul războiului. Spre finalul verii au fost cucerite
câteva cetăţi bosniace importante precum Bihać, Srebernik, Uzora şi
Dobor 9.
1407 – În lunile august – noiembrie se desfăşoară o amplă campanie
în Bosnia. Şi de această dată Filippo Scolari se află în fruntea banderiului de
bănăţeni. Armata este condusă de regele Sigismund, care coboară pe Dunăre
spre Serbia, unde face joncţiunea cu armata despotului Lazarević. Se
îndreaptă apoi spre partea răsăriteană a Bosniei. Şi în această campanie, sunt
asediate şi cucerite diverse oraşe bosniace, dar armata regală nu reuşeşte să
supună întreaga Bosnie. Datorită venirii iernii, armata regală se retrage 10.
1408 – În acest an regele Sigismund de Luxemburg doreşte să pună
capăt problemei bosniace şi decide invadarea acesteia. Îl găsim în fruntea
contingentelor bănăţene pe Pippo Spano. Tot la această acţiune iau parte şi
bănăţenii din districtele româneşti (zona de munte a Banatului) dintre care
se disting: Dionise, fiul lui Ciuca; Nicolae, fiul lui Toma Voievodul;
Nicolae, fiul lui Ştefan, zis Garazda de Keresztur; Ladislau, fiul lui Nicolae
de Zylagh. Începând cu luna mai, armata regală asediază cetatea Ozora şi
mai apoi cetatea Dobor. Asediul ultimei cetăţi ţine din mai până în iunie,
când garnizoana capitulează. În cetatea cucerită pe lângă un număr mare de
nobili se afla şi regele bosniac, Stefan Tvrtko I. Regele Sigismund îl lasă în
viaţă pe regele bosniac, dar cei 120 de nobili capturaţi sunt ucişi 11.

8

Ioan Haţegan, Filippo Scolari. Un condotier italian pe meleaguri dunărene, Editura
Mirton, Timişoara, 1997, p. 17.
9
Ibidem.
10
Idem, p. 20.
11
Idem, p. 21.
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1410 – În lunile septembrie – decembrie, Filippo Scolari se află în
fruntea contingentelor sale de bănăţeni din nou în Bosnia şi Dalmaţia, unde
regele bosniac Ostoja s-a revoltat. Trupele regale conduse de Sigismund fac
joncţiunea şi de această dată cu armata despotului sârb Ştefan Lazarević 12.
1414 – În acest an a reînceput ofensiva otomană în nord-vestul Pen.
Balcanică cât şi împotriva ţărilor de pe Dunăre. Pippo Spano, în calitate de
căpitan al armatei regale va fi prezent în teatrul de operaţiuni, aflându-se şi
de această dată alături de el contingente bănăţene. Mai întâi turcii asediază
Serbia apoi trec în Bosnia. În august, comitele de Timiş se află în Bosnia
unde încearcă să-l înscăuneze despot pe Ştefan Tvrtko II, în timp ce turcii îl
susţineau pe Ostoja. Confruntările s-au desfăşurat în munţii Bosniei până
târziu în iarnă 13.
1415 – În luna mai a acestui an, comitele de Timiş se regăseşte în
fruntea armatelor regale în Bosnia. Fiind plecat, turcii atacă şi pătrund în
Banat până în sud-vest de Timişoara (probabil zona oraşului Ciacova). Aici
se dă o luptă nedecisă între cele două tabere. Vicecomitele de Timiş, Petru,
fiul lui Nicolae de Derechke îl provoacă la duel pe beiul otoman; în urma
turnirului, câştigător este vicecomitele de Timiş, astfel turcii sunt învinşi şi
forţaţi să se retragă 14.
1416 – În toamna acestui an, Filippo Scolari se află alături de trupele
bănăţene în Bosnia, atacată şi ţinută sub presiune de turcii otomani 15. În
noiembrie, comitele timişan încă se afla în Bosnia. Acţiunile militare nu i-au
putut împiedica pe turci să-şi impună supremaţia în Bosnia şi să-şi
construiască baze pentru viitoarele operaţiuni europene.
1416/1417 – În perioada acestor ani, se ştie de o altă incursiune a
trupelor otomane în Banat. Profitând de lipsa comitelui de Timiş, turcii
avansează până în nordul Banatului, la sud de Mureş. Trupele otomane sunt
ajunse din urmă de acelaşi vicecomite, Petru de Derechke, care întreprinde
un atac de noapte. Strigătul de luptă cât şi parola de recunoaştere în bezna
nopţii a bănăţenilor a fost: „Dumnezeu şi Sfântul Mihail”. Lupta s-a disputat
în apropierea Sânnicolaului Mare, pe teritoriul localităţii Sânmihai 16.
1417 – În primăvara acestui an are loc o altă incursiune de jaf a
turcilor în Banat, care au pătruns din sud şi au avansat spre Timişoara până
12

Idem, p. 27.
Idem, p. 36.
14
Idem, p. 41.
15
Idem, p. 41.
16
Idem, p. 41.

13

28

în dreptul localităţii Ciacova. Acolo, trupele locale, se pare conduse de
comitele de Timiş, Filippo Scolari, au respins asediul cetăţii apoi
urmărindu-i pe turci până la sud de Dunăre 17.
1419 – Din luna august până în noiembrie Pippo Spano se află în
fruntea trupelor regale în campania antiotomană de la Dunăre. Vine în
ajutorul domnului muntean, Mihail I, care trebuie să facă faţă atacurilor
turceşti în întreaga Ţară Românească. Comitele bănăţean apără şi păstrează
cetatea Severinului în ciuda faptului că turcii au dislocat importante trupe
acolo, în frunte cu Paşa de Vidin, Turachan. Acestor trupe li se alătură şi
trupele sultanale. Aceştia provoacă distrugeri importante cetăţii Severinului,
chiar o şi ocupă, dar ea va fi recucerită apoi de trupele aliate munteanoregale. Ea va intra într-un amplu proces de reconstruire după această
campanie 18.
1420 – În primăvara acestui an are loc o incursiune otomană în
Banat respinsă de către vicecomitele de Timiş aflat în fruntea trupelor
locale.
În vara aceluiaşi an, au loc lupte între Mihail I sprijinit de
contingente bănăţene şi turcii otomani. Domnitorul Ţării Româneşti este
ucis şi astfel în septembrie turcii intră şi pradă Banatul de unde apoi intră în
Transilvania unde „curăţă” Orăştie şi înving trupele locale la Haţeg 19.
În această campanie a anului 1420 cetatea Severinului este cucerită
de turci, lucru ce a facilitat tranzitul trupelor otomane în Banat 20.
1423 – În ianuarie – februarie are loc o invazie otomană în Ţara
Românească, condusă de begul Mehmed. Acestei invazii i se opun Dan al
II-lea alături de Filippo Scolari, aflat în fruntea unor contingente bănăţene.
Turcii sunt respinşi şi împinşi la sudul Dunării 21.
În lunile mai şi apoi septembrie – octombrie, au loc alte două
campanii bănăţene în Muntenia, conduse de Filippo Scolari. Împreună cu
Dan al II-lea întreprind acţiuni sud dunărene încununate de succes. Aceste
acţiuni îi asigură tronul lui Dan al II-lea 22.
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Idem, p. 43.
Ioan Haţegan, Ligia Boldea, Dumitru Ţeicu, Cronologia Banatului…, p. 180.
19
Idem, p. 180, 181.
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Ioan Haţegan, Filippo Scolari…, p. 49.
21
Dinu C. Giurescu (coordonator), Istoria României în date, Ediţia a III-a revăzută şi
adăugită, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2010, p. 59.
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Ioan Haţegan, Ligia Boldea, Dumitru Ţeicu, op. cit., p. 184.
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1424 – În urma refugierii lui Dan al II-lea în Transilvania, trupele
regale conduse de Filippo Scolari se adună la Timişoara şi în septembrie
pleacă spre Muntenia prin Banatul de Severin şi apoi prin Oltenia. Cei doi îi
înving pe turci şi apoi îşi continuă campania antiotomană prin trecerea
Dunării la sud unde cuceresc Vidinul. Doreau reînfiinţarea Ţaratului de
Vidin cu intenţia de a crea aici un avanpost antiotoman.
În urma distrugerilor suferite, cetăţile din zona Porţilor de Fier,
inclusiv cetatea Severinului intră într-un proces de reconstruire fiind mărite
şi reîntărite 23.
1425 – În toamna acestui an are loc o altă incursiune în Muntenia a
trupelor conduse de comitele de Timiş, Filippo Scolari din vest, ajutat de
trupele transilvănene, din nord, conduse de voievodul Nicolae Csáki.
Bănăţenii au înaintat pe cunoscutul traseu Banatul de Severin, Oltenia şi
apoi în Muntenia. Cei trei conducători, Scolari, Csáki şi Dan al II-lea,
reportă o serie de victorii ce-i determină să treacă Dunărea în sud unde
cuceresc cetatea şi ţinutul Vidinului. Ţaratul bulgar de Vidin nu a putut fi
reconstituit 24.
1426 – În primăvara acestui an, trupele regale conduse de comitele
de Timiş, fac joncţiunea cu trupele domnitorului muntean, Dan al II-lea, în
sudul Banatului şi pornesc spre Oltenia împotriva uzurpatorului Radu
Praznaglava, care este învins.
În septembrie – noiembrie, Pippo întreprinde ultima campanie
antiotomană la sudul Dunării. Împreună cu Dan al II-lea, la care li se alătură
şi un corp de 800 cavaleri portughezi conduşi de Don Pedro de Portugalia,
trec Dunărea în sud spre Bulgaria unde doreau să refacă Ţaratul de Vidin.
Tot acum e posibil să fi asediat şi cetatea Golubac, deoarece garnizoana
sârbă a cetăţii nu a dorit cedarea acesteia trupelor regale maghiare 25.
Grav bolnav, comitele timişan se retrage în cetatea Lipovei unde, la
27 decembrie 1426 îşi găseşte sfârşitul. Este îngropat la Székesfehérvár, la a
cărui funeralii a participat şi însuşi regele Sigismund de Luxemburg.
În perioada până la numirea lui Ioan (Iancu) de Hunedoara în funcţia
de Ban de Severin (1439) şi comite de Timiş (1441), Banatul are multe de
suferit din partea turcilor 26, acesta fiind singurul în putinţă să reia ideea de
luptă antiotomană promovată de deja celebrul Filippo Scolari.
23

Ioan Haţegan, Filippo Scolari…, p. 55.
Idem, p. 56.
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Idem, p. 59, 60.
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Ioan Haţegan, Cornel Petroman, Istoria Timişoarei…, p. 37.
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Şi, într-adevăr, după cum se va vedea, din succesele sale militare şi
nu numai, discipolul Ioan de Hunedoara, şi-a depăşit maestrul.
Ioan (Iancu) de Hunedoara a fost numit Ban al Severinului în
1439, comite de Timiş şi Voievod al Transilvaniei în 1441 până în 1456, iar
mai apoi din 1446 până în 1452 guvernator al Regatului Ungar şi după acest
an, până la moarte, conducător general al trupelor Regatului maghiar. Cele
mai importante bătălii ale lui Ioan de Hunedoara împotriva otomanilor au
fost în anii 1442, 1443, 1444, 1448 şi 1456, iar în paginile ce urmează voi
face o prezentare succintă a lor.
1442 – În acest an au loc două confruntări cu otomanii, în martie şi
în august 27.
În primăvară, o armată turcească de aproximativ 80.000 de ostaşi,
condusă de Mezid, bei de Vidin, a pătruns în Transilvania pe la Turnu Roşu.
Ioan de Hunedoara se afla pe Dunăre şi a fost chemat să se opună turcilor. O
parte a turcilor au rămas să asedieze Sibiul, iar cea mai mare parte a turcilor
a pornit spre Alba Iulia. În faţa localităţii, pe ambele maluri ale Mureşului,
turcii şi-au ridicat tabăra, în zona localităţii Sîntimbru. În ziua de 18 martie,
flancul drept al oastei lui Ioan îi atacă pe turci, care reuşesc să contraatace
puternic şi să disperseze forţele comitelui de Timiş. Dar, acesta reuşeşte săşi reorganizeze oastea de 15.000 de ostaşi şi să plece pe urmele lui Mezid
beg spre Sibiu. În ziua de 22 martie trupele lui Ioan sunt atacate puternic de
otomani. Acesta îi i-a prin surprindere pe turci, care-l credeau mort, şi apare
în fruntea trupelor de rezervă. În acest timp şi apărătorii Sibiului reuşesc să
respingă asediul şi să plece în ajutorul trupelor lui Ioan. Trupele otomane
fiind lovite puternic atât din faţă, din spate cât şi din laterale suferă pierderi
grele, 20.000 de ostaşi, printre care se află şi Mezid beg şi fiul său.
Pierderile trupelor conduse de comitele de Timiş au fost de 3.000 ostaşi 28.
În luna august are loc a doua incursiune otomană pe teritoriu
românesc, din dorinţa sultanului de a răzbuna înfrângerea suferită în martie.
De această dată, în fruntea oastei tot de 80.000 de ostaşi se află beglerbegul
Rumeliei, Şehabeddin. Acesta intră prin Banatul de Severin, înaintează spre
Orşova, Caransebeş spre Haţeg. De la Caransebeş sunt trimise detaşamente
de pradă spre Lugoj, Timişoara şi Poarte de Fier a Transilvaniei. Ioan îi
urmăreşte pe turcii ce se îndreptau spre Poarta de Fier şi aici sunt lăsaţi să
27

Ioan Haţegan, Ligia Boldea, Dumitru Ţeicu, op. cit., p. 213, 214.
Mihail P. Dan, Un stegar al luptei antiotomane. Iancu de Hunedoara, Editura Militară,
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intre în defileul îngust. Cavaleria grea a lui Ioan a pornit atacul care este
respins de cavaleria grea otomană. Turcii înaintând şi mai mult în defileul
îngust nu au mai putut să-şi desfăşoare trupele, astfel că, cavaleria grea a lui
Ioan a atacat centrul trupelor otomane, iar infanteria uşoară a atacat pe
flancuri. Cam jumătate din trupele beglerbegului de Rumelia au rămas pe
câmpul de luptă, restul trecând Dunărea într-o dezordine totală, astfel că
victoria lui Iancu a fost deplină 29.
Această victorie a marcat începutul campaniilor ofensive împotriva
Porţii ale lui Ioan de Hunedoara.
1443 – Campanie cunoscută sub numele „Campania cea lungă” s-a
desfăşurat între septembrie 1443 şi ianuarie 1444. Ioan de Hunedoara
reuşeşte să strângă o oaste de aproximativ 35.000 de ostaşi formaţi din forţe
ungare, cavaleri poloni, mercenari cehi, un detaşament de voluntari
(cruciaţi), oastea din Transilvania alături de care luptă şi contingente
bănăţene, forţe sârbe trimise de despotul Gheorghe Brancović cât şi un corp
de oaste din Ţara Românească condus de Basarab al II-lea 30.
Ioan de Hunedoara a trecut Dunărea în fruntea trupelor sale în zona
cetăţii Smederevo unde l-a învins pe Ishak bei şi l-a împins pe malul opus al
Moravei. Traseul trupelor creştine era prin Kruševac, la Niš şi apoi prin
Pirot la Sofia. La 3 noiembrie Ioan a cucerit oraşul Niš, bătălie în care s-au
distins românii din Banat şi Hunedoara. Apoi pe rând Ioan i-a înfrânt pe
Ishak bei, apoi pe Kasim paşa şi Turachan beg. Creştinii se îndreptau spre
Sofia, oraş pe care sultanul Murad al II-lea îl dorea bine protejat. Cruciaţii
au intrat în Sofia şi apoi şi-au continuat marşul şi în ziua de 24 decembrie a
avut loc lupta de la Zlatica. Creştinii învingători s-au retras în tabăra de care
(Wagenburg), dar datorită frigului şi a lipsei de provizii au început
retragerea spre Belgrad. La 5 ianuarie a avut loc o confruntare între cruciaţii
care se retrăgeau şi otomanii care-i urmăreau sub conducerea lui Kasim
paşa. Ioan de Hunedoara i-a luat prin surprindere pe turci, provocându-le
mari pierderi.
La începutul lui februarie trupele cruciate au intrat în Buda încărcaţi
de prăzi şi cu 4.000 de prizonieri. Din nefericire, chiar dacă campania a fost
un succes total, aceasta nu a avut rezultatul scontat, şi anume eliberarea
Bulgariei de sub ocupaţie otomană 31.
29

Mihail P. Dan, Un stegar al luptei antiotomane…, p. 102, 103, 104.
Dinu C. Giurescu (coordonator), Istoria României în date,…, p. 65.
31
Mihail P. Dan, Un stegar al luptei antiotomane…, p. 110, 111, 112, 113.

30

32

1444 - În acest an a avut loc „bătălia popoarelor” de la Varna.
Comitele de Timiş reuşeşte să adune o oaste de 20.000 ostaşi cu care trece
Dunărea pe la Orşova şi apoi cucereşte cetatea Kladovei, apoi Vidinul.
Cetatea de la Nicopole nu a putut fi cucerită. Aici însă, un contingent de
4.000 de călăreţi din Ţara Românească condus de fiul lui Vlad Dracul se
alătură trupelor lui Ioan de Hunedoara. Trupele cruciate au cucerit apoi
Şiştov, puternica fortăreaţă Petrič şi fortăreaţa Mihalič, îndreptându-se apoi
spre Varna. Cruciaţii şi-au stabilit tabăra pe malul lacului Devna, la vest de
Varna. În partea opusă, în aceeaşi seară de 9 noiembrie 1444 şi-au creat
tabăra şi otomanii, conduşi de sultanul Murad al II-lea.
Otomanii au atacat prin flancul lor stâng în dimineaţa zilei de 10
noiembrie. Trupele lui Ioan de Hunedoara au zdrobit forţele otomane pe
ambele flancuri, moment în care regele maghiar, Vladislav Jagello, a
înaintat spre centrul trupelor otomane. Aceştia s-au retras înconjurându-l.
Rezultatul a fost fatal pentru regele maghiar, care şi-a găsit sfârşitul pe
câmpul de la Varna. Trupele cruciate, dezorientate de moartea regelui, au
început retragerea haotică la nord de Dunăre 32.
1448 – În acest an Ioan de Hunedoara a întreprins o altă campanie la
sud de Dunăre pentru a distruge principalele forţe otomane din Balcani şi de
a elibera Macedonia şi indirect Albania, condusă de Scanderbeg 33.
Ioan a reuşit să strângă 22.000 de oşteni cu care trece Dunărea şi
ajunge pe câmpul de la Kossovopolje unde se înfruntă cu oastea otomană
condusă de însuşi sultanul Murad al II-lea, ce însuma 50.000 de soldaţi 34.
În ziua de 18 noiembrie lupta a rămas indecisă, astfel că în seara zilei
de 18 spre 19, Ioan întreprinde un atac nocturn, fără să aibă succesul scontat.
În ziua de 19, Ioan a atacat pe flancuri reuşind să împingă înapoi trupele
otomane. După lupte intense, cavaleria catafractă creştină a fost nimicită şi
doar o mică parte din infanteria şi cavaleria lui Ioan a putut să se refugieze
în tabăra de care. Au reuşit totuşi să se refugieze şi de aici, iar trupele de
ieniceri au reuşit să treacă de trupele de mercenari care apărau tabăra de care
şi să plece în urmărirea trupelor ce se retrăgeau. Aceştia s-au retras spre
regatul maghiar prin Serbia, iar în 24 octombrie, Ioan a fost luat prizonier de
despotul sârb Gheorghe Brancović. A fost eliberat în decembrie.
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În această luptă creştinii au pierdut 17.000 de ostaşi, iar turcii între
34 şi 35.000 de ostaşi 35.
1456 – Ultima mare bătălie susţinută de comitele de Timiş, s-a
desfăşurat în iulie la Belgrad. Prin apărarea acestui ultim bastion al
creştinătăţii, s-a asigurat protecţia Regatului maghiar şi a creştinătăţii pentru
încă o sută de ani.
În 4 iulie, armata otomană de 100.000 ostaşi a început asediul
Belgradului prin bombardarea cetăţii. Asaltul general al cetăţii a început pe
21 iulie şi s-a sfârşit prin înfrângerea trupelor otomane de Ioan de
Hunedoara care era în fruntea unei armate ce însuma 20.000 36.
Turcii au pierdut la Belgrad 24.000 de oameni, iar creştinii între 3 şi
4.000 de ostaşi 37.
După această bătălie, comitele de Timiş, Ioan de Hunedoara s-a
îmbolnăvit şi a murit la Zemun. A fost îngropat în catedrala din Alba Iulia.
Următorul mare comite de Timiş care a dus mai departe stindardul
luptei antiotomane în a doua jumătate a sec. al XV-lea a fost Pavel
Chinezul. Nu a fost deloc mai prejos ca predecesorii săi, Filippo Scolari şi
Ioan de Hunedoara.
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Documente privitoare la începuturile coloniei protestante din
Moldova*
Mihai-Răzvan Ungureanu, Petronel Zahariuc,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi
În 1761, la Weimar, într-o colecţie de documente ecleziastice a fost
publicat un grupaj de documente „privitoare la libertatea practicării
serviciului religios evanghelic-luteran” în Sf. Filip (Filipeni) din Moldova,
„şi despre hirotonirea, în Breslau, a primului său păstor de suflete, domnul
Johann Jacob Scheidemantel”. Din acest mănunchi de documente, doar unul
este cunoscut, cât de cât, şi folosit în istoriografia românească; de aceea,
considerăm că publicarea integrală a lor va fi folositoare şi va contribui la o
mai bună înţelegere a istoriei Moldovei din veacul al XVIII-lea (Anexa 1).
Unul dintre aceste acte (1 iulie 1760) a fost publicat, cu sensibile diferenţe,
şi într-o traducere engleză, după o altă tipăritură germană de la Magdeburg
şi Leipzig. Această traducere engleză a fost însoţită de o sinteză privitoare la
starea coloniei protestante din Moldova; ambele acte le publicăm în Anexa
2.
Documentele conţin informaţii preţioase despre înfiinţarea unei
aşezări de meşteşugari germani protestanţi pe malul moldovean al Nistrului,
în ţinutul Cernăuţi, în urma privilegiului acordat de domnul Moldovei, Ioan
Teodor Calimachi, la 1 iulie 1759. Coloniştii au plecat din orăşelul
Zaleszczyk, situat pe malul stâng al Nistrului, unde se aşezaseră în urma
chemării ce le fusese adresată de contele Stansiław Poniatowski, castelan de
Cracovia şi tatăl ultimului rege polon, care a dorit să înfiinţeze aici un centru
manufacturier important. La Zaleszczyk, coloniştii, în special producători de
postav şi sticlă, de religie protestantă, au fost aduşi din Germania de Rudolf
von Öttiker, intendentul contelui Poniatowski 1. Datorită faptului că în
Polonia nu-şi puteau practica liber religia, fiind supuşi prozelitismului
catolic, meşteşugarii germani au trecut Nistrul şi s-au aşezat în Moldova,
rămânând aproape de râu şi de drumul comercial care lega Moldova de
* Studiul a mai fost publicat în: Ovidiu Cristea, Petronel Zahariuc, Gheorghe Lazăr, AUT
VIAM INVENIAM AUT FACIAM, Iaşi, 2012, pp. 451-466.
1
Hurmuzaki-Iorga, Documente privitoare la istoria românilor, vol. X, Bucureşti, 1897, p.
XXXVI; N. Iorga, Istoria industriilor la români, Bucureşti, 1927, p. 166; idem, Istoria
comerţului românesc. Epoca mai nouă, Bucureşti, 1925, p. 48.
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Liov 2. Înainte de a se aşeza peste Nistru, germanii protestanţi au mers la
Iaşi, unde au înfăţişat domnului şi marilor boieri dificultăţile spirituale şi
materiale cu care se confruntau, şi au primit, spre marea lor uimire şi
bucurie, de la Ioan Teodor Calimachi, pe care îl numesc „nou Cirus”, un
privilegiu („chartă de libertăţi”), în urma căruia şi-au întemeiat o aşezare, pe
care au pus-o sub ocrotirea Sfântului Apostol Filip, şi o fabrică de postav, cu
maiştri, pe care îi atrăseseră din Zaleszczyk 3; colonia se va chema „Philip”
sau „St. Philip” (istoricii germani i-au spus Philippen 4, iar istoricii români iau spus Filipeni).
Germanii protestanţi au găsit în Moldova înţelegere din partea
domnului, Ioan Teodor Calimachi, care i-a încurajat să-şi deschidă o fabrică
de postav şi le-a permis să-şi exercite liber credinţa luterană. Această
primire bună a fugarilor a avut cel puţin două explicaţii: pe de o parte s-a
datorat raporturilor încordate dintre Polonia şi Moldova, deoarece regele şi
seniorii poloni de la graniţă au căutat permanent să-l şicaneze pe Ioan
Teodor Calimachi la Poartă 5, iar pe de altă parte s-a datorat faptului că
domnul Moldovei a încercat să modernizeze economia ţării, încurajând
această primă încercare de producţie manufacturieră. Domnul le-a acordat
noilor colonişti scutiri importante de impozite, într-o vreme în care
fiscalitatea era deosebit de apăsătoare şi mulţi locuitori fugeau peste
graniţă 6, dovedind prin aceasta interesul statului de a dezvolta noi ramuri de
producţie, asemănătoare cu cele din Europa centrală. Întemeirea acestei
colonii a fost urmărită cu atenţie de prusaci 7 şi poloni, atât din cauza
2

În dreptul oraşului Zaleszczyk existau, în 1762, „patru poduri umblătoare” (Ruggiero
Giuseppe Boscovich, Jurnalul călătoriei de la Constantinopol în Polonia, în Călători
străini despre Ţările Române, IX, vol. îngrijit de Maria Holban, M. M. AlexandrescuDersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Bucureşti, 1997, p. 489).
3
Franz Joseph Sulzer, Geschichte des Transalpinischen Daciens das ist: der Walachen,
Moldau und Bessarabiens, im zusammenhange mit der Geschichte des übrigen Daciens als
ein Versuch einer allgemeinen dacischen Geschichte, III, Wien, 1782, p. 657; vezi şi
Giorge Pascu, Călători străini în Moldova şi Munenia în secolul XVIII: Carra, Bauer,
Struve, Iaşi, 1940, p. 51.
4
Franz Adolf Wickenhauser, Die deutschen siedlungen in der Bukowina, II, Cernăuţi,
1887, p. 3-52.
5
V. Mihordea, Raporturile lui Ioan vodă Callimachi cu polonii (1758-1761), în RI, nr. 1012, 1937, p. 353-371; idem, Politica orientală franceză şi Ţările Române în secolul al
XVIII-lea (1749-1760). După corespondenţa agenţilor de la „Secret du roi”, Bucureşti,
1937, p. 499-506.
6
André Oţetea, Contribution à la question d’Orient. Esquisse historique, suivie de la
correspondance inédite des envoyés du roi des Deux-Siciles à Constantinople (1741-1821),
Bucarest, 1930, p. 172, nr. XXII (14 iulie 1759).
7
N. Iorga, Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor adunate din depozitele de
manuscrise ale Apusului, I, Bucureşti, 1895, p. 377 (la 24 august 1759, ministrul de război
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problemelor religioase pe care le ridica, cât şi din cauza încercării de a
transforma Moldova din piaţă de desfacere pentru postavurile apusene în
producător. Măsura înnoitoare a fost înţeleasă şi de unii boieri, cum ar fi
starostele de Cernăuţi, Ianacachi Milo, care nu a ezitat să-şi însuşească
meritul înfiinţării ei, spunându-i învăţatului Ruggiero Giuseppe Boscovich
că: „mulţumită lui s-a aşezat în stărostia sa o colonie alcătuită din diferite
familii de protestanţi veniţi din Silezia, din Saxonia, din Brandenburg, de
unde plecaseră pentru a scăpa de nenorocirile războaielor actuale, că aici se
bucurau de pace deplină şi de libertatea de a-şi exercita cultul, având o
biserică şi un preot în apropiere de hotarele Poloniei, de unde vin de
asemenea protestanţi pentru a practica acolo cultul lor. S-a făcut cu ei o
înţelegere să plătească domnului 12 piaştri pe an de familie fără să mai aibă
vreo altă sarcină. Mai erau aşteptaţi încă mulţi alţii şi era mare nădejde să se
tragă de aici mult folos” 8. După retragerea din domnie a lui Ioan Teodor
Calimachi, fiul şi succesorul acestuia, Grigore Ioan Calimachi, a reînnoit
privilegiul pentru colonia protestantă de la Filipeni, unde deja fabrica
producea postav de calitate, cu care noul domn îşi răsplătea prietenii 9.
Colonia protestantă de la Filipeni a primit din partea lui Ioan Teodor
Calimachi dreptul a avea un pastor. Despre persoana celui dintâi pastor nu
avem informaţii 10, în vreme ce despre cel de-al doilea ştirile sunt mai
bogate; este vorba despre silezianul Johann Jacob Scheidmantel, care însă
nu a zăbovit prea mult în mijlocul enoriaşilor săi, ci a plecat prin Europa,
ajungând în 1764 în Anglia, pentru a aduna ajutoare cu care să ridice o
biserică în localitatea protestantă din Moldova 11. Comunitatea protestantă
din Moldova a constituit, aşa cum arată documentele pe care le publicăm, un
punct de atracţie pentru protestanţii răspândiţi în zona de sud a Poloniei, dar
şi pentru cei răspândiţi prin oraşele din Moldova, mai cu seamă la Iaşi.
Pastorul Scheidmantel a reuşit să strângă o importantă sumă de bani, dar
odată întors în Moldova nu s-a înţeles cu conducătorii coloniei, de aceea a
mers în capitală, unde a sperat să găsească sprijin de la noul domn Grigore
Alexandru Ghica 12. Şi a găsit!
al Prusiei era informat despre privilegiul acordat de domn „bisericii evanghelice din
Moldova”).
8
Ruggiero Giuseppe Boscovich, op. cit., p. 488.
9
N. Iorga, Negoţul şi meşteşugurile în trecutul românesc, Bucureşti, 1906, p. 184.
10
Hurmuzaki-Iorga, op. cit., p. XXXVI.
11
N. Iorga, Acte şi fragmente cu privire la istoria românilor, p. 380-382 (2 februarie 1764,
Johann Jacob Scheidmantel şi Carl Christopher von Marschall primesc un privilegiu de la
regele George III pentru a aduna ajutoare din Marea Britanie; vezi şi documentul din 12
august 1764, p. 383-384).
12
Hurmuzaki-Iorga, op. cit., p. XXXVI.
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Acest domn, care a fost un domn „plin de minte şi învăţat”13,
constatând că locul de pe malul Nistrului nu era prielnic pentru desfăşurarea
în bune condiţii a activităţii fabricii de postav 14, a cumpărat în 1764 moşia
de la Chipereşti, pe Bahlui, lângă Iaşi, cu 40.000 de taleri de la mănăstirea
Sf. Ioan 15, unde a mutat colonia protestantă, botezând noua aşezare Filipenii
Noi („Philippe Noo”, „Neuphilippen”) 16. Această nouă întemeiere a fost
posibilă doar după ce Poarta şi-a dat acordul 17, iar miezul noii colonii a fost
format din „doisprezece – treisprezece maiştri germani” 18, în frunte cu
căpitanul lor, Johann Daniel Christiani, care s-au strămutat de pe Nistru pe
Bahlui, lângă care s-au adăugat şi alţii, astfel încât, după doi ani, la 23
august 1766, domnul a dat un privilegiu pentru colonia de la Filipenii Noi
(Chipereşti) 19 şi pentru manufactura care s-a organizat şi funcţiona aici 20.
Fapta domnului a fost apreciată de contemporani, care au scris despre
Grigore al III-lea Ghica că „nu puţină pomeniri şi odor au lăsat acestui
13

(Pseudo)-Enache Kogălniceanu, Letopiseţul Ţării Moldovii de la domnia întâi şi până la
a patra domnie a lui Constantin Mavrocordat voievod (1733-1774). Ediţie critică de Aurora
Ilieş şi Ioana Zmeu, Editura Minerva, Bucureşti, 1987, p. 118. Cronica îi aparţine lui
Enache (Ienache) Cogălniceanu, după cum a demonstrat N. A. Ursu (Un cronicar
moldovean nedreptăţit: Ienache Cogălniceanu, în Contribuţii la istoria literaturii române.
Studii şi note filologice, Editura „Cronica”, Iaşi, 1997, p. 183-227), de aceea vom aşeza
cuvântul „pseudo” între paranteze.
14
Serap Yilmaz, La manufacture de draps de Chipereşti (Moldavie, 1766). Les debuts de
l’industrie dans l’orbe de l’Empire ottoman, în SF, XLVIII, 1989, p. 118.
15
Andreas Wolf, Beitraege zur einer statistisch-historischen Beschreibung des
Fürstenthums Moldau, II, Hermannstadt, 1805, p. 184-185; numele coloniei de pe malul
Nistrului a fost preluat de la Franz Joseph Sulzer în forma: „Philiptsche, în vreme ce noii
aşezări de lângă Iaşi, Wolf îi spune: „Philipescht” (în urma contaminării cu numele satului
cumpărat: „Kiperescht”). Se pare că moşia a fost cumpărată de la două mănăstiri:
mănăstirea Sf. Ioan (Zlataust) din Iaşi, potrivit lui Franz Joseph Sulzer şi lui Andreas Wolf,
şi de la mănăstirea Agapia, potrivit privilegiului din 1 ianuarie 1776, prin care acelaşi domn
Grigore al III-lea Ghica a închinat moşia şi tot ce se afla pe ea mănăstirii Sf. Spiridon din
Iaşi (ANI, Fond Spiridonie, IV/3; Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. VII,
ed. Ioan Caproşu, Iaşi, 2005, p. 211-212, nr. 184; Gh. Ghibănescu, Documente, în IN, fasc.
9, 1931, p. 180, nr. CXLV).
16
Franz Joseph Sulzer, op. cit., p. 657.
17
Serap Yilmaz, op. cit., p. 119.
18
Ibidem, p. 662; Giorge Pascu, op. cit., p. 51.
19
Franz Joseph Sulzer, op. cit., p. 658-662.
20
Vezi relatarea lui Peter Zöld, în Călători străini, IX, p. 511, unde se vorbeşte despre
faptul că „lucrătorii” de la „fabrica” de postav „sunt nemţi catolici”. Misionarul ungur
exagerează, pentru că nu toţi locuitorii erau catolici, ci doar o parte dintre ei, care au venit
în noua colonie din alte locuri decât de la Filipenii Vechi, ajungând să formeze împreună,
protestanţi şi catolici, o aşezare „de peste şaizeci de familii” (Franz Joseph Sulzer, op. cit.,
p. 663).
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pământ, de să va pomeni în tot vacu aceştii ţări. Şi iarăşi nu să odihne
domnul nici cu aceasta, ce căuta în tot chipul ca să poată găsi o mijlocire ca
să facă un lucru cari să nu fi mai fost al-dată în ţara aceasta. Şi aşa au socotit
că sa va pute ca să facă postav aice în ţară. Şi îndată au scris printr-alte ţări
pre la prieteni, în Ţara Leşască şi în Ţara Nemţască, de i-au tremes vro doi
meşteri ca să vadă locul şi apele şi să vorovască cu ei de să va pute, să facă
chirhana, adică postăvărie” 21. Însuşi Grigore al III-lea Ghic, în a doua
domnie, la 1 ianaurie 1776, a mărturisit câtă muncă a depus pentru
întemeierea manufacturii („fabricii”, cherhanalei) de la Chipereşti: „domniia
me nu puţină somă de bani am cheltuit, de s-au făcut fabrica şi s-au gătit
toate ciniile cele de trebuinţă pentru lucrarea postavului, aducând meşteri
oameni străini dintr-alte părţi de locuri, cu multă cheltuială” 22. Printre
oamenii străini aduşi în noua colonie (slobozie) de la Filipenii Noi s-a aflat
şi pastorul Johann Jacob Scheidmantel; aceasta a rezidat în Iaşi şi a lăsat
biserica luterană de lemn din noua aşezare fără păstor. Nu după multă
vreme, fiind acuzat de spionaj în favoarea Varşoviei, a fost nevoit să fugă,
iar un nou pastor, tot silezian, a refuzat să vină în noua colonie, rămânând la
Zaleszczyk şi trecând din când în când la Filipenii Vechi, unde se înfiripase
din nou o colonie protestantă 23.
Manufactura de la Filipenii Noi a fost construită după modelul
„aşezămintelor similare europene” 24 şi a funcţionat cu foarte bune rezultate
până în 1768, la izbucnirea noului război ruso-turc. Din pricina succeselor
înregistrate, „concurenţa”, reprezentată de stăpânii poloni ai târgului
Zaleszczyk, a adresat o plângere la Poartă, cerând închiderea fabricii din
Moldova, şi a obţinut de la episcopul catolic de Cameniţa dreptul pentru
meşteşugarii protestanţi de a-şi ridica o biserică în localitatea polonă de pe
Nistru 25.
Manufactura de la Filipenii Noi (Chipereşti) a reprezentant, din
perspectiva producţiei însemnate de postav realizată aici, un moment

21

(Pseudo)-Enache Kogălniceanu, op. cit., p. 119-120.
În continuare, domnul arată că a închinat fabrica, locul, moara „şi cu toate ergaliile ei”
mănăstirii Sf. Spiridon, în prima domnie, dar nu a apucat să-i dea şi hrisov domnesc (ANI,
Fond Spiridonie, IV/3; Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. VII, ed. Ioan
Caproşu, Iaşi, 2005, p. 211-212, nr. 184).
23
Franz Joseph Sulzer, op. cit., p. 663-664; Giorge Pascu, op. cit., p. 52.
24
Serap Yilmaz, op. cit., p. 121. Vezi şi Mihail Guboglu, 1766: „fabrica” de postav de la
Chipereşti, în MI, XXII, nr. 5, 1988, p. 21-22.
25
Hurmuzaki-Iorga, op. cit., p. XXXVI-XXXVII.
22
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important pe drumul modernizării economiei din Moldova 26. De asemenea,
din punct de vedere confesional, după închiderea manufacturii, o parte
dintre lucrătorii protestanţi, care nu s-au convertit la catolicism, au constituit
nucleul unei colonii luterane la Iaşi în a doua jumătate a secolului al XVIIIlea şi începutul secolului al XIX-lea 27.
Anexa 1
Documente privind libertatea practicării serviciului religios
evanghelic-luteran în Philipp 28, Moldova, date de Ioan Teodor, principele şi
domnul 29 Moldovei, şi despre hirotonirea în Breslau a primului său păstor
de suflete, domnul Johann Jacob Scheidemantel 30.
Onoratul domn Burg, consilier Ssperior consistorial şi inspector din
Breslau, care a făcut posibilă această hirotonire şi care, de mulţi ani, a
contribuit la strângerea de date privitoare la istoria trecută, dar şi de acum a
Bisericii, a avut intenţia binevoitoare de a ne trimite aceste documente,
pentru a fi incluse în colecţia noastră de scrieri („Acta”). Însă, înainte de
apuca să o facă, librăria Pietsch- und Brachvogelische Buchhandlung din
Breslau a primit o copie a acestor documente pe alte căi şi s-a grăbit să le
dea imediat la tipar 31.
Astfel, nu i-a mai rămas decât să scrie o dare de seamă, prin care să
ateste că textele publicate corespund cu originalul. Cu toate acestea,
26

D. Z. Furnică, Industria şi dezvoltarea ei în ţările româneşti, Bucureşti, 1926, p. 88, 101;
L. Boicu, Despre stadiul manufacturier al industriei în Moldova, în SCŞ, istorie, XI, 1960,
p. 129-130.
27
Hurmuzaki-Iorga, op. cit., p. XXXVII.
28
În textul german, aşezarea întemeiată de colonişti se numeşte „Philipp” sau „St. Philipp”;
în istoriografia românească topinimul a fost tradus în forma: „Filipeni”.
29
În textul german: „Fürsten und Hospodar”.
30
În colontitlu: Religionsfreyh(eit) der luther(anische) Colonie zu Philippen in der Moldau
[„Libertatea coloniei luterane în Phillipp, din Moldova“].
31
În subsolul paginii: Der Titel ist: „Originalschriften zu der in Breslau den 10.
Sep(tember) 1760 geschehenen Ordination des von der evangelischlutherischen Colonie zu
Philippen in der türkischen Wallachey neuberufenen Lehrers, H(er)rn Joh(ann) Jac(ob)
Scheidemantels gehörig etc., mit einem Vorberichte von Joh(ann) Friedr(ich) Burg,
Kön(igliche) Oberconsistorialrath u(nd) Inspect(or) (zu) Bresl(au) u(nd) Leipz(ig); 2
Bog(en) in 4°“. [Titlul este: „Scrieri originale privind hirotonirea în Breslau în 10
septembrie 1760 a domnului predicator Johann Jacob Scheidemantel chemat de colonia
evanghelic-luterană din Philipp, aflată în Valahia turcească <Moldova>, cu o precuvântare
de Johann Friedrich Burg, consilier superior consistorial regal şi inspector în Breslau şi
Leipzig; 2 pagini în 4°“].
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distinsul teolog a considerat că ar fi bine ca, în ciuda faptului că scrierile au
fost deja tipărite, dat fiind că au apărut pe o singură coală, şi cum asemenea
tipărituri se pierd uşor, documentele respective să fie incluse şi în această
publicaţie. Lucru pe care îl facem cu bucurie, cu atât mai mult cu cât
scrierile acestea spun oricui le citeşte atât de multe şi îi întăreşte în
încrederea lor în Dumnezeu şi în cinstirea numelui Său, care ni se arată şi
astăzi atât de măreţ, îmbărbătându-ne să venerăm minunata Lui domnie,
care face în aşa fel încât confesiunea evanghelic-luterană să îşi găsească
putinţa de a pătrunde, de aş afla un aşezământ şi de a putea fi liberă şi în
siguranţă în ţări în care era înainte trecută cu vederea, luată în derâdere,
persecutată, în ţări unde sunt acceptaţi mai curând cei care profanează
numele lui Isus decât credincioşi cei drepţi, în ţări în care cel mai adesea
nici măcar numele acestor minunaţi evanghelici părea nici măcar să fie
cunoscut. aşa-numiţilor evanghelici părea să nu fie nici măcar cunoscut. De
aceea, cu atât mai mare ne este bucuria de a putea anunţa vestea înfiinţării
unei a treia comunităţi evanghelice, căreia i s-a dat libertatea de a-şi urma
religia în ţinuturile turcilor 32.
<I. 1760 octombrie 1, Breslau>. Dare de seamă introductivă a
ddomnului Burg, consilier superior consistorial şi inspector
Vorbind despre regatele lumii, dar şi de cel al eternului nostru Rege
Isus şi răspândirea învăţăturii evanghelic-luterane într-o ţară îndepărtată,
ducem dinaintea cititorului scrierile acestea originale, pe care să le poată
vedea tipărite toţi cei cărora înfăptuirile aici arătate nu le sunt indiferente.
Vom spune doar câteva cuvinte, pentru a certifica autenticitatea acestor
documente, lucru pe m-am simţit obligat să îl fac din mai multe cauze.
Printre atâtea priviri întristate, care văd cum s-a stins aproape dragostea
pentru adevărul Cuvântului divin pentru mulţi alţii, s-a scoborât bunătatea
Celui de Sus la această măreaţă înfăptuire, anume aşezarea unei colonii
evanghelic-luterane în Valahia turcească <Moldova>, chemat să le fie
predicator domnul Johann Jacob Scheidemantel, care mi-a fost recomandat
în scris pentru hirotonire, lucru care s-a petrecut aici în ziua de 10
septembrie a acestui an, ocazie cu care am văzut ce mulţime neaşteptat de
mare s-a adunat, câte lacrimi de bucurie au curs, cât de mişcaţi au fost cei
care au auzit despre acest eveniment mai târziu şi care aveau şi ei ochii plini
32

În subsolul paginii: Siehe Nov(a) Act(a) H(istorico) - E(cclesiastica), I. Band, von der
schwedischen lutherischen Versamlung zu Constantinopel, p. 1013, zu Buckarest, der
Hauptstadt in der Wallachey, p. 1021 [Vezi Nova Acta Historico - Ecclesiastica, volumul I,
despre comunitatea luterană suedeză de la Constantinopol, p. 1013, şi de la Bucureşti,
capitala Valahiei, p. 1021].
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de bucurie, dovedind – Domnul fie lăudat! – că această iubire nu s-a stins cu
totul. Oare nu este obligaţia mea de a face ca aceste emoţii să nu se piardă şi
să le fac să dăinuiască cât mai mult, să fac în aşa fel încât impresiile de
atunci să nu se piardă vreodată? Îmi pot permite oare să trec cu vederea sau
să refuz să fac ceva care să contribuie, măcar într-o oarecare măsură, ca
succesul aceasta să atragă bunăvoinţa din înalturi a lui Dumnezeu atât
asupra acelor de aici, care au fost atât de mişcaţi de înfăptuirea aceasta, cât
şi asupra celor din depărtare? Ţinând cont de toate acestea, şi cum mi s-a
cerut scurt timp după hirotonire să dau la tipar discursul pe care l-am rostit,
am resimţit că am făcut ceea ce se cuvenea pentru a ridica acestui succes un
monument care să dăinuiască pururi.
Cum tipăritura de abia era pe terminate, o altă librărie din acest oraş
mi-a adus la cunoştinţă că vrea să publice deja textul pe care îl avea deja
gata al Scrisorii de liberă practicare a serviciului religios în sânul acestei
colonii, lucrând după o copie făcută fără ştiinţa mea şi dată lor de cel
hirotonit după o traducere făcută din limba valahă <română> în germană,
cât şi Scrisoarea de chemare în original, pe care mi-o adusese chiar el; în
plus, m-au rugat să fiu de acord să publice şi scrisoarea privată care mi-a
parvenit de la ei şi să atest corectitudinea celor cuprinse în ea. Nu am putut
refuza acest lucru, cu atât mai mult cu cât intenţionam, la rândul meu, dacă
nu mi s-ar fi făcut rugămintea asta, să includ cât mai repede aceste
documente în colecţia de la Weimar a „Actis Historico-Ecclesiasticis”.
Confirm că documentele în copie date la tipărit librăriei corespund cu ceea
ce i-a fost înmânat domnului Scheidemantel în original şi cu ceea ce se află,
tot în original, în posesia mea. De aceea cred că dacă acest anunţ, când va
ajunge la cei ce iubesc Sionul şi doresc să-l facă ca, prin strădania lor, să
crească şi mai mult, le va fi de un adevărat ajutor, pentru ca să înţeleagă care
au fost toate circumstanţele acestei situaţii. Nu am nici un dubiu că se vor
bucura de asigurarea pe care pot să le-o dau privind veridicitatea textelor
legate de acest nou predicator şi sper ca acestea vor vedea lumina zilei graţie
eforturilor făcute de acea librărie; sper, de asemenea, ca acest important
moment din istoria cea mai nouă a Bisericii să fie pe deplin cunoscut până la
sfârşitul anului. Biserica noastră din Silezia-Breslau trebuie să fie fericită că,
prin hirotonirea acestui nou predicator, să-şi fi adus o contribuţie atât de
valoroasă la răspândirea Evangheliei neprihănite.
Ar fi nedrept din partea mea să nu fac cunoscut numele locului şi
bisericii care a avut onoarea să îl nască şi să îl educe pe pastor. Aceasta
deoarece doamna văduvă a decedatului domn Scheidemantel, profesor în
Erfurt şi doctor privat al marelui duce de Saxonia, Weimar şi Eisenach,
mama acestui pedagog hirotonit, trăieşte în continuare în Gotha. După ce a
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învăţat la Gimnaziul Marelui Ducat şi a avut acces la excelenta Bibliotecă
din Gotha, iar apoi a studiat teologia şi artele frumoase la prestigioasa
Universitate din Jena cu nişte profesori renumiţi, domnul Scheidemantel a
ajuns în îndepărtatul Regat al Poloniei, de unde a plecat la Breslau pentru a
rezolva nişte chestiuni familiare, iar apoi divina Providenţă l-a îndrumat pe
calea erudiţiei, având posibilitatea de a studia cu unii dintre cei mai mari
învăţaţi de acolo. Acestea sunt, pe scurt, doar câteva informaţii despre viaţa
sa, din care doar unele pot fi cunoscute şi, astfel, şi apreciate în ţara sa
natală. Iar de va vrea Domnul ca Sionul acesta să fie construit în continuare
prin mila Sa, să îl încununeze ca predicator al acestui Sion, să facă în aşa fel
încât cuvântul lui să se audă aici şi tot mai departe şi mai tare, să facă ca
numele lui să fie lăudat în toate locurile şi cei care îi vor cinsti numele să îi
dorească, deopotrivă cu mine, numai bine şi să se roage pentru el. Şi fie ca
El Însuşi să se alăture vorbelor noastre cu milostivirea Sa pentru el. Amin!
Scris la Breslau, 1 octombrie 1760.
Johann Friedrich Burg
<II. 1759 iulie 1>. Copie după „cartea” 33 domnească sau a
scrisorii de libertate pentru Colonia evanghelică germană, emisă de
cancelaria Moldovei, datată la 1 iulie 1759 şi înmânată deputaţilor.
Tradusă din valahă <română> în germană.
Noi, domnul Ioan, prin voia Domnului, domn 34 al Principatului
Moldovei. Facem cunoscut că de la începutul ocârmuirii noastre ni s-a
ordonat, dată fiind puterea pe care ne-a dat-o Cel de Sus, ca eu, la vrerea
împăratului, fiind vasalul său, şi dimpreună cu toţi sfetnicii noştri (fără de
care Principatul nu ar putea exista) şi că atare am luat în protecţia noastră
persoanele germane care vor plăti următoarele dări: bărbaţii cu nevastă şi
copil vor da în fiecare an, o dată la trei luni 2 ½ lei 35, ca vor fi vărsate în
visteria domnului la fiecare sfert de an; persoanele necăsătorite sunt
exceptate de la această obligaţie. În plus, în Colonie nu pot fi luaţi sub
protecţie valahi <moldoveni>, nici oameni veniţi de oriunde din Polonia,
aceştia trebuie să cadă la învoire cu starostele; pentru albine: pentru un stup
4 parale sau 15 gologani 36, pentru oi: 3 parale, dar să fie oi arendate din
Polonia şi să nu se afle printre ele şi oi valahe <moldoveneşti>, căci cel ce
va încălca porunca aceasta va fi pedepsit. Pentru boi, vaci, cai şi iepe, fie
vorba de animale tinere sau bătrâne, nu se va plăti nimic dacă animalele sunt
33

În textul german: „testament“.
„hospodar”.
35
„leva”.
36
„gl.“, în textul german.

34
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aduse din Kunice sau Wallaria, dar dacă vând animale peste graniţă, să
plătească asemeni celorlalţi negustori.
Unul dintre ei nu trebuie să plătească nimic din banii căpătaţi din
vânzări, şi acesta este cel mai bătrân dintre ei şi care să poarte titlul de
căpitan al Coloniei şi care va avea puteri depline să judece dimpreună cu
ceilalţi bătrâni din Sfatul bătrânilor, şi nimeni nu va putea face ceva
împotriva lui, nici măcar un membru al Sfatului bătrânilor, fie el mai mare
sau mai mic. Pentru cei care se fac vinovaţi de crime şi sunt dovediţi că
merită pedeapsa cu moartea, Domnul îşi rezervă dreptul de a-i executa.
Dacă un valah <moldovean> va avea un conflict cu un membru al Coloniei,
înainte de toate să se adreseze căpitanului Coloniei, salva appellatione
starostelui. Dacă membrul Coloniei nu este de acord cu judecata starostelui,
este liber să facă apel la judecata Principelui, deoarece el nu poate să
impună executarea sentinţei sale Coloniei; sentinţa domnului nu se putea
înfăptui şi executa de nimeni altul decât de căpitanul Coloniei.
Încărcări ale unor dări sau a unor evaluări financiare, fie că e vorba
de sume mici sau mari, ce vor fi făcute de către valahi <moldoveni>, de un
rang mai mic sau mai mare, care cum să îngreuieze Colonia, va avea ca
urmare prinderea acelor valahi <moldoveni> şi ducerea lor la Iaşi, unde,
după caz, vor fi pedepsiţi de domn cu moartea.
Nimeni nu trebuie să încalce în vreun fel pacea celor de crez
evanghelic, nici să se amestece printre ei, ci ei să îşi urmeze crezul lor, aşa
cum l-au avut, Colonia fiind liberă să îşi construiască o biserică a ei şi să
aibă proprii preoţi, angajaţi ai bisericii şi dascăli de şcoală. Atunci când un
valah <moldovean> are o treabă în vreun alt oraş sau sat, sau de se va afla
pe drum, să nu folosească vreun cal al coloniştilor la punctele de poştă,
coloniştii urmând să fie exceptaţi de la o asemenea obligaţie, recunoscânduli-se faptul că nu trebuie să contribuie la nici o muncă în folosul ţării.
Acest document trebuie înmânat căpitanului Coloniei, care să îl
păstreze şi să îl poată arăta celor cărora Colonia le va cere din nou
recunoaşterea privilegiilor. Acest document trebuie păstrat cu sfinţenie,
pentru că aceşti colonişti au fost aduşi din ţări străine, cum s-a zis mai sus, şi
pentru ca nici un valah <moldovean> să nu fie primit printre colonişti. Dacă
vreun valah va sluji la un colonist, să plătească din nou dările pe care le
plătea în satul lui.
Aceste privilegii nu trebuie încălcate, ci trebuie păstrate în veci.
Poruncim, aşadar, cu autoritatea noastră princiară, tuturor nobililor şi
slujitorilor noştri de pe pământurile noastre, orice funcţii vor fi având, nu
care cumva să se opună poruncilor noastre şi să nu işte conflicte sau să le
facă coloniştilor greutăţi de vreun fel. Nimeni nu are dreptul de a încălca
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aceste privilegii, ci doar de a le aplica şi îmbunătăţi, iar coloniştii au dreptul
de a se aşeza unde doresc pe teritoriul Valahiei <Moldovei>, în măsura în
care, după cutumă, se vor înţelege cu mai marii locali. Poruncesc ca
actualele cutume să rămână aşa cum sunt şi nimeni să vină cu gânduri sau să
se ridice împotriva acestor obiceiuri, aceasta este porunca mea 37.
<III. 1760 iulie 1, St. Philipp, Moldova>. Privind numirea noului
predicator al Coloniei
În numele Sfintei Treimi, amin.
Noi, collatores 38, căpitanul şi conducătorul comunităţii evanghelice
din St. Philippi îl chemăm, alegem şi stabilim prin aceasta ca onoratul şi
învăţatul domn Johann Jacob Scheidemantel să fie pastorul şi învăţătorul
nostru oficial şi îi încredinţăm, cu voia lui Dumnezeu, întreaga noastră
încredere. El va lua în primire această funcţie divină şi acest sfânt oficiu,
odată ce, cu voia lui Dumnezeu, se va întoarce cu bine din Breslau, după ce
va fi trecut examinarea şi va fi hirotonit pe baza ei, urmând să îşi
îndeplinească îndatoririle slujbei, aşa cum s-a spus şi în slujba de aici, cu
dăruire întru creşterea credinţei tuturor, întru iertarea păcatelor a poporului
său, acesta fiind fundamentul credinţei şi religiei noastre creştine şi să tindă
să întărească şi să facă cunoscută credinţa noastră cât mai mult, chiar şi
printre cei care zac acum în întuneric şi în umbra morţii, pentru a sădi
sămânţa roadelor ce se vor ivi. Strădanie pentru care să se bucure în ceruri
de încuviinţarea Celui de Sus şi a tuturor celor aleşi, atunci când va fi să fie.
Pentru împlinirea acestei sarcini evlavioase şi aducătoare de pace
sufletească îi încredinţăm slujba aceasta şi binecuvântarea noastră, ceea ce
facem nu numai din toată inima, dar şi din adâncul sufletului nostru, sperând
ca rugămintea noastră fierbinte să fie auzită de Cel ce aude pe toate şi care
să şi să ne privească cu bunătate.
Pentru tot ceea ce trebuie făcut pentru ţinerea slujbelor noastre şi
pentru muncile noastre în această nou sădită vie de Dumnezeul nostru, întraceasta ne sprijinim pe baza credinţei în Hristos şi a adevărului puterii
Cuvântului lui Dumnezeu, care doar el poate face ca sufletul nostru
nemuritor să fie fericit. De aceea, pastorul trebuie să aibă puterea de a întări
sufletele şi de a predica oamenilor Evanghelia, ţinând cont că fiecare
meserie îşi are urmările ei; dar că Hristos rămâne întotdeauna Suveranul
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nostru (Sirah, 17, 15) şi doar el este dreptul nostru Rege şi Domn, iar Moise
doar servitorul său, aşa că este îndreptăţit, după Pavel, să acceptăm cu
îndreptăţire sfatul lui Pavel că trebuie să facem în aşa fel încât să ascultăm
în mai mare măsură cuvântul lui Hristos în sânul nostru şi că, în fiecare
dimineaţă de duminică, fără preget, comunităţii noastre trebuie să i facă
ştiută şi să i se predice Evanghelia. Dar cum, după opinia răposatului nostru
Luther, atât copăceii cât şi copacii cei bătrâni au nevoie de grija şi atenţia
grădinarului, îi cerem, îndreptăţiţi, domnului pastor în numele comunităţii
noastre, ca să îi instruiască şi pe cei tineri aşa cum trebuie după-amiaza în
catehism, pentru ca, în timp, aceştia să ajungă să cunoască ce este şi ce îţi dă
viaţa eternă. Milosteniile trebuie împărţite localnicilor şi străinilor de ori de
câte ori este nevoie, iar toate „Actus ministeriales”, care trebuie făcute, să
fie făcute la vremea potrivită şi la cea stabilită şi să fie întreprinse după
obiceiul evanghelic. De asemenea, vrem ca sărbătorile evanghelice de prim
rang să fie menţinute şi comemorate după obiceiul Bisericii noastre. În cele
din urmă, vrem să ajutăm cu tot ce poate şi din toate puterile noastre la
preamărirea lui Dumnezeu şi la întărirea comunităţii noastre, şi ca totul să se
petreacă cinstit şi în ordine în comunitatea noastră pentru ca Evanghelia să
fie cinstită între noi, astupând gura păcătosului. Cum de cealaltă parte a
Nistrului se mai află împrăştiaţi încă mulţi dintre fraţii noştri în credinţă,
răspândiţi mai ales în învecinatul Regat al Poloniei, care au fost încorporaţi
în comunitatea noastră, şi care trăiesc în Treblovia, Kaminiec, Sambor,
Reusch-Lemberg şi Jarosław, şi în multe alte locuri, aproape până la
depărtare de 30 de mile de noi, şi care, din cauza drumurilor proaste nu pot
să ajungă aici duminica, aceştia să poată primi împărtăşania în timpul
săptămânii, pentru ca libertatea noastră evanghelică să nu fie îngrădită în
vreun fel din cauza greutăţilor.
Însă ca şi domnul pastor să se poată ocupa de parohia care i-a fost
încredinţată cu cât mai mare bucurie şi cu cât mai mult sârg, şi să poată trăi
liber de grija hranei celei de toate zilele, i se va acorda un salariu anual de o
mie de guldeni polonezi, care îi vor fi plătiţi anticipat la fiecare trei luni.
Termenele de plată sunt ziua de Sf. Ioan, de Sf. Mihail, de Crăciun şi de
Paşte. Toate neregulile vor cădea integral în responsabilitatea sa, dar ceea ce
a fost strâns de la comunitate şi de la străini în cutia milei se va pune la
dispoziţia collatores, căpitanului şi conducătorului coloniei, spre a dispune
de aceşti bani.
Pentru ca toate acestea să fie posibile, am semnat noi: collatores,
căpitanul coloniei şi conducătorul coloniei cu mâna noastră şi am confirmat
punând sigiliul nostru.
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Acestea s-au întâmplat în ziua de 1 iulie 1760, Valahia <Moldova>,
la St. Philipp.
Johann Rudolph von Oettyker locotenent-colonel al Armatei Regale
Poloneze şi commisarius generalis; Peter von Königfels maior al Armatei
Regale Poloneze; Johann Daniel Christiani căpitan al Coloniei germane din
Moldova; Johann Hennicke administrator al bisericii; Benjamin Prahl
administrator al bisericii.
<IV. 1760 iulie 1, Philipp, Moldova>. Scrisoare de recomandare a
Coloniei către domnnii Rath consilier superior şi Burg inspector, referitor
la hirotonire
Excelenţă etc.
Este o vorbă de îmbărbătare că cei care îl iubesc pe Dumnezeu
trebuie să facă tot ce le stă în putinţă, în orice situaţie, chiar dacă războiul
sau ameninţarea lui, chiar dacă teama şi spaima pe care le-am trăit în ultimii
ani i-au alungat pe mulţi dintre fraţii noştri întru credinţă din ţara lor,
făcându-i să se răspândească în ţări străine, chiar şi până aici în Valahia
turcească <Moldova>, căutându-şi pacea, liniştea şi siguranţa.
Este un fapt cunoscut că multe familii evanghelice s-au stabilit de
partea aceasta a Nistrului, deşi deţineau posesiuni în Podolia. Iar fraţii noştri
întru credinţă au cerut episcopului să se milostivească de ei şi să li se dea
voie să construiască o casă de rugăciune unde să îşi ţină lecţiile şi slujba.
Dar din păcate, ce răspuns! “Dar să ne păzească Dumnezeu, mai bine voi
permite deschiderea a zece şcoli pentru evrei decât o singură şcoală pentru
Biserica luterană”. Cuvintele acestea ne-au strivit bunele noastre intenţii şi
au distrus planul nostru.
După aceasta, împreună cu domnii collatores, care deţin pământ pe
aceste meleaguri, dimpreună cu seniorii obştii, am decis să trimitem o
delegaţie înălţimii sale Ioan Teodor, principe al Valahiei <Moldovei>,
pentru a-l întreba, printr-o petiţie, dacă va fi de acord să ia sub protecţia sa
pe creştinii evanghelici, pe care vicisitudinile războiului i-au obligat să îşi
părăsească gospodăriile, pentru a ajunge să trăiască în altă parte în securitate
şi să poată să îşi urmeze chemarea şi ocupaţiile fără să fie supuşi
molestărilor. Şi, înainte de toate să li se acorde libera, publica şi neîngrădita
exercitare a religiei protestate.
Domnul nostru Dumnezeu, care domneşte asupra lumii cu
înţelepciunea sa pe care nu o putem pătrunde şi care face ca inimile
principilor să şerpuiască asemenea unor râuri, a făcut să descoperim aici un
nou Cyrus, care a primit cererea noastră cu multă bunăvoinţă, iar pe
deputaţii noştri cu cea mai mare amabilitate şi condescendenţă, iar la
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audienţa de despărţire le-a înmânat o „cartă”, care ne-a făcut atâta onoare şi
era atât de avantajoasă, dovedind că mâna lui Dumnezeu ne apăra. În acelaşi
timp, ne-am luat libertatea de a prezenta planul nostru original
ambasadorilor Suediei şi Danemarcei de la Constantinopol, iar în răspunsul
plin de consideraţie pe care l-am primit, aceştia ne-au recomandat tocmai de
a ne adresa principelui, lucru pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu, îl
făcuserăm deja cu succes la Iaşi, reşedinţa înălţimii sale.
Admirăm cu fervoare şi cu adâncă admiraţie Providenţa Divină. Ea
ne dăruie o cauză nouă de a adora – în timp şi eternitate, această plină de
bunătate şi învăluitoare grijă a Părintelui nostru, care deschide drumul
pentru turma aceasta şi o poartă înainte printre toate vicisitudinile, având
grijă să nu ne lipsească nimic pentru a propaga Onoarea sa şi a salva
Adevărul. Fie ca Dumnezeu să îi dea pastorului nostru puterile Spiritului
Lui Sfânt, şi că ne va trimite un dascăl care să îi înveţe pe tinerii noştri aşa
cum trebuie şi cu sârguinţă. Între timp, îi închinăm lui Dumnezeu cele ce am
început a face, deplin încredinţaţi că ne va privi ca un tată şi va face ca
străduinţele noastre să prospere. Da, va face ca străduinţele noastre să
prospere! Şi că va aduce din nou Cuvântul lui pe aceste meleaguri prin
creşterea numărul evanghelicilor şi a unor pastori ai adevăratei Evanghelii,
căci recolta pare să fie foarte îndestulătoare şi mare, muncitorii însă foarte
puţini. În ceea ce priveşte cuvântul „evanghelici”, bunul nostru principe a
binevoit să îl folosească în scrisoarea scrisă către starostele nostru, – se
referea prin această denumire la protestanţi – „Sunt convins că sunt nişte
oameni buni, căci, în încercarea lor, lucrul cel mai important pentru ei este
lăcaşul de cult şi preoţii lor”. Hirotonirea pe care noi, subsemnaţii
collatores, căpitanul şi moderatorii, ne-o dorim, de asemenea, cu tot
respectul, din zelul nostru pentru Dumnezeu şi din iubire pentru Biserica Sa
este că îl veţi ajuta pe pastorul nostru care vă va aduce acestea cu toate
sfaturile şi informaţiile şi în tot ce priveşte îndeplinirea funcţiei lui şi
creşterea, bunăstarea, îmbunătăţirea comunităţii noastre, lucru pentru care
vă vom fi pururea recunoscători.
Excelenţei Voastre, prea devotaţii Dumneavoastră servitori: R.
Oettyker locotentent-colonel; P. Königfels maior; J. D. Christiany căpitanul
Coloniei.
Philipp, în Valahia turcească, 1 iulie 1760.
După „Nova Acta Historico-Ecclesiastica oder Samlung zu den
neuesten Kirchengeschichten”, B. II, 15r Theil, Weimar, 1761, p. 960-976.
Text în limba germană.
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Anexa 2
<I. După 1760 iulie 1, Philippi, Moldova>. O dare de seamă
privind acordarea dreptului public de exercitare a eerviciului religios
conformă cu ritul protestant; de asemenea cu privire la o biserică şi o
şcoală a coloniei protestanţilor din Philippi, Moldova, sau Valahia
Turcească, de către principele Ioan Teodor, domn al Provinciei; publicată
de curând la Magdeburg şi Leipzig, în Germania, într-o colecţie intitulată
„Geistliches Magazine”, partea I, anul 1761, p. 176 & seq.
În oraţia pe care a ţinut-o, domnul reverend Burg, şef al Bisericii
Protestante din Silezia, la hirotonirea reverendului domn John Jacob
Scheidmantal 39 ca prim oficiant al noii colonii protestante din Philipp, în
Moldova, nu a putut să îşi exprime îndeajuns cât de mare îi era bucuria şi
satisfacţia la auzul veştii atât de mult dorită că salvatoarea doctrină a
Evangheliei va pătrunde în aceste tărâmuri îndepărtate, în rândul valahilor
<supuşi> turcilor.
Trebuie să fie extrem de plăcut auzului fiecărui adevărat credincios
creştin că Domnul are bunăvoinţa să Îşi poarte lucrarea Sa binecuvântată în
acele meleaguri unde, în primul secol după binecuvântata Înviere a
Mântuitorului nostru, sunetul mântuitor al graţiei divine a fost auzit pentru
mult timp, până când lipsa de credinţă şi superstiţia poporului, care luase
calea celor rele l-a respins pe Hristos şi graţia divină, făcându-l pe
Dumnezeu să îşi întoarcă faţa de la ei.
Nu vreau în nici un fel să las nespus pentru cititori mei ceva din
toate cele care s-au petrecut cu ocazia acestui fericit eveniment. Dar, înainte
de toate, trebuie să luăm aminte la puternicul şi adevăratul braţ al prea
înaltului nostru Domn, care, prin înalta sa îndurare divină întru Hristos a
făcut în aşa fel încât să readucă pe acele meleaguri cuvântul Evangheliei
protestanţilor Săi şi a naţiilor drept-credincioase prin slujbe protestante
ţinute public.
Capii comunităţii protestante din Philipp scriu în scrisoarea lor că îl
recomandă către domnul reverend Berg în ceea ce priveşte hirotonirea
pastorului pe care l-au ales următoarele:
„Prea-sfinţite domnule reverend,
Prin aceasta ne exprimăm deplina încredere că, pentru cei care îl
iubesc pe Dumnezeu, toate lucrurile vor merge spre bine, chiar dacă
războiul, calamităţile, primejdiile sau teroarea i-au făcut pe atât de mulţi
dintre fraţii noştri întru credinţă să îşi părăsească ţările de origine şi să se
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răspândească în străinătăţuri, ajungând şi până în Valahia turcească, şi
aceasta în căutarea păcii, liniştii şi securităţii”.
Este foarte adevărat că multe familii protestante s-au stabilit de
această parte a Nistrului, printre ei aflându-se şi foşti locuitori din Podolia.
Dat fiind că numărul protestanţilor a crescut atât de mult în timp, s-a impus
nevoia de a cere episcopului să ne dea încuviinţarea de a construi un loc de
închinăciune şi de a aduce un pastor, aşa încât să putem să Îl preamărim pe
Dumnezeu după Cuvântul Său; rugăminte pe care am făcut-o într-o petiţie
foarte politicoasă! Dar ce răspuns am primit! „Ferească Dumnezeu – a spus
episcopul – mai degrabă le permit evreilor să construiască zece şcoli, căci
nu mi-ar face atâta rău cât o singură biserică luterană.” Acest răspuns a
părut, pe moment, să ne nimicească toate bunele noastre intenţii şi să
năruiască acest plan al nostru.
După aceasta, collatores, care au proprietăţi în apropiere, dimpreună
cu seniorii, au hotărât să trimită o delegaţie la înălţimea sa Ioan Teodor,
principele Valahiei <Moldovei>, pentru a-i cere printr-o petiţie, dacă nu
doreşte să îi ia sub protecţia sa pe creştinii evanghelici, care au fost forţaţi
de dezastrele războiului să îşi părăsească locuinţele şi să îşi caute un loc
unde să trăiască în siguranţă şi să îşi urmeze chemarea şi ocupaţiile fără să li
se pună în vreun fel beţe în roate; şi, înainte de toate, trebuie să li se acorde
dreptul de a-şi exercita religia protestantă în mod liber, public şi nestânjenit.
Domnul nostru Dumnezeu, care guvernează lumea după
înţelepciunea şi căile sale neştiute şi care, a rupt zăgazurile în inima
Principelui şi ne-a dat posibilitatea de a găsi un nou Cyrus, în faţa căruia
cererea noastră a fost primită favorabil, astfel că reprezentanţii noştri au fost
primiţi cu simpatie şi înţelegere, şi la încheierea audienţei le-a fost
prezentată o „chartă”, care conţine atâtea onoruri şi avantaje şi indică în
mod expres că degetul lui Dumnezeu a fost alături de noi.
În acelaşi timp ne-am adresat printr-o scrisoare şi rezidenţilor danezi
şi suedezi la Constantinopol, şi răspunsul lor favorabil ne-a îndrumat să
facem exact ce milostivul nostru principe din Iaşi a făcut deja.
Adorăm şi ne închinăm în faţa planului divin al Atotputernicului
nostru Tată şi acum şi pentru totdeauna pe Cel care ştie calea şi mijloacele
prin care răspândeşte adevărul în mijlocul poporului său. Oraşele Varşovia,
Danzig, Thoren şi Elbing, sunt printre ultimele locuri de unde ni s-au
alăturat colonişti până la această dată – în toate aceste oraşe s-a răspândit
milostenia Domnului şi binecuvântarea a fost că au putut veni întru ajutor şi
s-a putut construi o clădire şi o casă de rugăciune unde pot fi adăpostiţi
învăţătorii. Însuşi spiritul lui Dumnezeu a chemat pentru un nou profet
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Samuel, şi ne-a ajutat ca tinerii noştri să poată să se îndrepte spre mai multă
învăţătură.
Lăsăm toată această muncă începută în grija Dumnezeului nostru să
fie alături de noi şi să încurajeze munca mâinilor noastre pentru ca, după
cuvântul Evangheliei, să putem strânge o recoltă bogată, chiar dacă
muncitorii sunt puţini.
Acest cuvânt evanghelist l-a determinat pe preabunul nostru pricepe
să îi scrie starostelui următoarele cuvinte: “De aceea eu cred că
evangheliştii trebuie să fie oameni buni, pentru că se preocupă înainte de
toate de lăcaşul de cult, cei care îl deservesc şi preoţii lor”. Sperăm şi noi ,
collatores, căpitanul şi reprezentantul consistoriului că domnul pastor va
reuşi să îşi îndeplinească misiunea întru slava lui Dumnezeu şi va contribui
la bunul renume şi îmbunătăţirea situaţiei comunităţii noastre. Dorim să ne
exprimăm deplina gratitudine şi cel mai înalt respect şi fie să aveţi parte de o
viaţă lungă.
Cu deosebită stimă, domnule reverend,
R. Oettyker locotenent-colonel; P Königfels maior; J. D. Christiany
căpitanul Coloniei Philipp, în Valahia turcească <Moldova>, 1 iulie 1760”.
Donaţiile pentru sprijinirea respectivei Colonii vor fi primite de
către Messeurs Paul Amfinck şi Drusina, la Jeffery’s Square, St. Mary Ax.,
şi Mess(ieurs) Tonnies şi Amfinck Junior la Crutchet Friars, London.
II. <Aproximativ 1764> 40. Fericite încunoştinţări privind Regatul
lui Dumnezeu
Fiecare creştin, pe deplin cunoscător al frumuseţii şi perfecţiunii
religiei sale şi care, prin urmare, năzuieşte cuvenita dragoste şi respect
pentru ea, nu poate fi altfel decât copleşit de bucurie să vadă că în zilele
noastre salvarea cunoaşterii lui Dumnezeu se ridică din nou, asemenea unui
frumos răsărit, în acele ţări unde în timpurile prime ale Creştinismului,
răspândea splendoare, până când, din nefericire, a fost umbrită de norii
greşelilor şi necredinţei.
Începuturile acestui glorios eveniment sunt relatate cu precizie în
această relatare despre o Colonie protestantă care a fost întemeiată acum
patru ani şi jumătate în Moldova turcească, într-un loc numit Philipp, pe râul
Nistru, în apropierea limitei Podoliei. După cum apare fără umbra de
îndoială în relatarea făcută de dreptul reverend, domnul Burg, inspector în
Breslau, asupra hirotonirii domnului Scheidmantel, pastor al Coloniei,
inserată în „Nova Acta Historico-Ecclesiastica”, vol. II, partea 15, publicată
40
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în Germania, şi de asemenea în volumul pentru anul 1760, scos de o altă
publicaţie periodică, intitulată „Magazinul Spiritual”, tipărită la Magdeburg.
Respectiva Colonie se învecinează la Nord cu Podolia şi Rutenia, la
Est cu Basarabia şi la Sud este mărginită de Bulgaria. Este situată într-o
regiune fertilă cu un climat moderat, la circa 48 de mile engleze distanţă de
Kaminetz-Podolski.
La început era formată din protestanţi polonezi şi unguri, care au
fugit din ţările învecinate, cât şi din familii de germani, care, în timpul
ultimului război devastator, s-au retras pentru siguranţă în Polonia şi s-au
integrat printre noi.
Colonia, prin bunăvoinţa lui Dumnezeu, deţine o „cartă” emisă de
principele Moldovei şi de Consiliul său, şi conferă o perfectă libertate şi
linişte Coloniei, în egală măsură atât în ceea ce priveşte cele spirituale, cât şi
cele temporale, fiind îngăduit exerciţiul public al serviciului religios, cu
biserici şi şcoli, iar printre alte înlesniri, coloniştii au dreptul de a deţine
pământ şi a-şi construi biserici pe propriul lor teren, pe care ei trebuie să îl
binecuvânteze.
Deşi religia statornicită în această ţară este cea veche grecească
<ortodoxă>, Colonia este total scoasă de sub jurisdicţia sau autoritatea
Episcopului grec <ortodox>; perceptele credinţei celor din Colonie fiind
singurele standarde ale practicii lor religioase şi ale comportamentului lor.
Pe lângă rezidenţii Coloniei s-au mai alăturat congregaţiei lor şi un
număr considerabil de protestanţi din Podolia, Rutenia şi Ucraina, ca şi din
Iaşi, oraşul de reşedinţă al principilor Moldovei, comunicând cu ea şi
frecventând lăcaşurile sale de cult, în măsura în care distanţa le-o permite.
Nu puţini dintre ei, sunt atât de însetaţi şi înfometaţi după darurile Regatului
lui Dumnezeu, încât vin de la peste 150 de mile englezeşti, dat fiind că nu
au nici un alt prilej să participe la un serviciu religios adevărat în imediata
lor apropiere. Mulţi dintre ei chiar aleg să îşi încredinţeze copiii Coloniei,
pentru a fi instruiţi şi pentru a li se preda bazele religiei şi, în acelaşi timp,
pentru a îi feri de capcanele şi înşelătoriile practicate de emisarii Papei
pentru a-i îndepărta de la credinţa lor.
Această relatare imparţială şi adevărată din toate punctele de vedere
este voit inserată aici şi făcută publică pentru consolarea şi bucuria tuturor
celor care doresc mărirea Sionului şi care cunosc adevărata valoare a
preţiosul adevăr al Evangheliei.
British Library, Londra; 816, m. 22 (132-133). Text în limba
engleză.
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Dispute confesionale în Episcopia Aradului
în cea de-a doua jumătate a secolului al XVIII-lea
şi prima jumătate a celui următor
Preot Pavel Vesa
În secolul al XVIII-lea frământările religioase constituiau un fenomen
curent, care a atras după sine nenumărate cercetări şi investigaţii ale forurilor
superioare, precum şi elaborarea unor legi care fixau drepturile şi îndatoririle de
diferite confesiuni.
Noua confesiune unită, prin emisarii ei, dorea să dobândească cât mai
mulţi adepţi şi au luptat în acest scop deoarece numai astfel îşi putea forma şi
consolida dieceza de Oradea înfiinţată în 1777. Credincioşii ortodocşi însă nu
erau dispuşi să cedeze ceea ce le aparţinea necondiţionat, religia străbună, ei
văzând în uniţi un real pericol. Încercarea de convertire a credincioşilor ortodocşi
doar pe latura spirituală, prin explicarea faptului că forma exterioară a credinţei
era şi rămânea comună ambelor confesiuni, deosebirile constând doar încele
patru puncte dogmatice, era o întreprindere sortită eşecului încă de la început.
Pentru ei erau favorabile doar beneficiile palpabile sau promisiunile care aveau o
realizare în scurt timp1.
Ceea ce făcuseră în Ardeal episcopii uniţi Ioan Bob şi Ioan Lemeny
pentru catolicizarea românilor ardeleni, începând cu primul deceniu al secolului
al XIX-lea, în ţinuturile arădene, bănăţene şi bihorene se angaja să o facă
episcopul unit Samuil Vulcan de la Oradea (1806-1839).
Episcopia unită de Oradea îşi are obârşia în politica episcopului romanocatolic de acolo, cel mai mare latifundiar al Bihorului din secolul al XVIII-lea şi,
pentru o vreme îndelungată, purtător al demnităţii de prefect al judeţului Bihor.
Cu toate acestea, abia 6 sate au fost trecute la catolicism de episcopul romanocatolic în cursul perioadei 1700-1747. Sub episcopul Meletie Kovacs (17481775), vicar cu gradul de arhiereu de rit oriental, supus însă episcopului romanocatolic, între 1747-1770, au fost câştigate pentru noua confesiune unită, numai 13
sate, iar în sedisvacanţa ce a urmat, numai un singur sat. În 1774 existau în
comitatul Bihor un număr de 33 parohii cu 36 preoţi şi 6 381 suflete, iar în alte
comitate, existau parohiile Arad, Macău, Timişoara şi Zăbrani. După organizarea
Episcopiei unite, episcopul Moise Dragoş (1777-1787) a atras de la ortodocşi un
1

Iudita Căluşer, Episcopia greco-catolică de Oradea. Contribuţii monografice, Oradea,
2000, pp. 190-191.
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număr de 22 de sate, în vreme ce urmaşul său, Ignatie Darabant (1788-1805),
numai 10 sate2.
Într-un raport al episcopului Pavel Avacumovici din 1789, rezultă că au
fost trecute forţat la unire câteva sate bihorene, ca Rogoz, Prisaca, Feneriş,
Meziad, Pocola şi altele3. Ortodocşii bihoreni îşi consolidează poziţia după
înfiinţarea Consistoriului de la Oradea în 1793. În vara anului următor,
Consistoriul ortodox recent înfiinţat ţine o adunare la Marghita, prilej cu care sunt
consemnate mărturii despre disputele confesionale din zonă şi despre favorizarea
confesiunii unite de către autorităţile statului. Cu acest prilej s-a discutat situaţia
administratorului protopopesc Ioan Beoti, paroh în Lunca Bratului, acuzat de
instigare împotriva unirii în satul Abrahamul de Jos. Un localnic, Vasile
Popovici, în vârstă de 60 de ani, de confesiune ortodoxă, mărturisea că în sat mai
existau doar şase case de confesiunea ortodoxă, locuitorii celorlalte au trecut la
unire. Administratorul protopopesc Ioan Beoti, a mers la preotul din sat să-i ceară
documentele bisericii. Preotul l-a trimis la cantor în posesia căruia se aflau, iar
acesta l-a îndrumt către crâsnicul bisericii. Era clar că preotul nu dorea să-i dea
documentele bisericii. Întrebat preotul din Abrahamul de Jos dacă a mărturisit
unirea, acesta s-a jurat, în fel şi chip, că nu. Între timp, venind un funcţionar
cezaro-crăiesc, l-a apostrofat pe preotul I. Beoti şi la alungat din sat, pe motiv că
el nu mai are ce căuta acolo, preotul din sat zicând că el o să asculte numai de
preotul unit de la Oradea şi nu de cel ortodox de la Arad, pe atunci Pavel
Avacumovici (1786-1815)4.
Preotul din Petreu (protopopiatul Luncii), a fost acuzat de epitropul
bisericii şi alţi trei localnici că simpatizează foarte mult cu uniţii, preotul însuşi
trăgându-se dintr-o familie de uniţi din satul Tarcea. Suspectaţi că simpatizează
cu uniţii au fost şi preotul Danil din Făncica cu cântăreţul său şi preotul din
Crestur5.
În 1794, locuitorii din Giriş şi Nojorid s-au plâns că sesiile parohiale au
fost luate de la biserici şi de la preoţi şi trecute în posesia parohilor uniţi. La fel
enoriaşii din Bicaciu, în acelaşi an, au depus plângere că atunci când au cerut
subsidii de la stăpânul de pământ, capitlul romano-catolic, li s-a pus condiţia
2

Iacob Radu, Istoria Diecezei române-unite a Orăzii-Mari scrisă cu prilejul aniversării de
150 de ani de la înfiinţarea aceleia 1777-1927, Oradea, 1930, p. 55; Gheorghe Ciuhandu,
Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ. Pagini mai ales din istoria românilor crişeni
(1830-1840), Arad, 1935, pp. 94-95.
3
Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii româneşti din Transilvania, Banat, Crişana şi
Maramureş până în 1918, Cluj-Napoca, 1992, p. 251.
4
Mihai Georgiţă, Frământări confesionale în Bihor (sfârşitul secolului XVIII – prima
jumătate a secolului al XIX-lea), în „Acta Mvsei Porolisensis”, XXVIII-XXIX. IstorieEtnografie-Artă, 2006-2007, Zalău, 2007.p. 116.
5
Ibidem.
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trecerii la unire. Pentru a reobţine o posesie luată de tincani, fiul preotului din
Cociuba Mare, împreună cu alţi 16 enoriaşi, a trecut la unire. Uneori se întâmpla
ca preoţii trecuţi la unire să nu fie urmaţi de credincioşi. Astfel, cei din Copăceni,
la sfârşitul anului 1797, intervin pentru ca fostul lor preot paroh Blaga Popovici
să fie reprimit în Biserica ortodoxă. În urmă cu opt ani el a trecut la confesiunea
unită, nefiind însă urmat de credincioşi. În 1798, preotul din Agrişul Mic şi cel
din Dumbrăviţa au fost acuzaţi de apostazie, în locul lor sătenii cerând alţi preoţi.
Cu această ocazie au pierdut şi locaşul de cult. Aşa s-a întâmplat şi în Sfârnaş, iar
propunerile ca pe viitor numai autorităţile civile să decidă asupra acestor
chestiuni, altfel, rămân nesoluţionate6.
În consecinţă, episcopul Pavel Avacumovici şi mitropolitul Ştefan
Stratimirovici, în 1798, l-au acuzat la Curtea imperială pe episcopul Ignatie
Darabant că îi asupreşte pe ortodocşii de pe domeniul său din Bihor şi încearcă
să-i ademenească cu promisiuni şi ameninţări la confesiunea unită. Ca răspuns la
acuzele ce i s-au adus, episcopul unit cere autorităţilor comitatense să-i interzică
episcopului Pavel Avacumovici „de a mai umbla prin satele trecute la unire şi
când face vizitaţii canonice să observe dispoziţiunile mai înalte, de cari până
acum nu prea ţine”. Episcopul Ignatie Darabant mai aduce acuze şi protopopilor
Moise Arsici şi Ioan Clintoc din Velenţa şi lui Nicolae Poinar din Peştiş, că agită
preoţii şi credincioşii din parohiile de pe valea Crişului Repede, reuşind chiar să
determine pe unii să revină la confesiunea ortodoxă7.
Episcopul Ignatie Darabant, atât în 16 noiembrie 1798 cât şi în 2
decembrie 1798, se plânge de acţiunile întreprinse de ortodocşi. În cele din urmă
prin decretul Consiliului Locumtenenţial din 24 decembrie 1798, a fost numită o
comisie care să ancheteze acuzele reciproce ale celor doi episcopi. Preşedintele
comisiei a fost numit contele Iosif Eszterhazy, comite suprem al comitatului
Zemplen, iar membrii erau: contele Caietan Sauer episcop titular, prepozitul latin
din Oradea ca reprezentant al Primatului, arhimandritul Petru Ioanovici Vidac,
delegatul mitropolitului Ştefan Stratimirovici de la Carloviţ. La anchetă au asistat
şi episcopii Pavel Avacumovici cu Ignatie Darabant. Comisia şi-a ţinut şedinţele
în comuna Holod, în zilele de 21-28 ianuarie 1799 şi, cu această ocazie, au fost
audiaţi 35 martori, apoi s-a continuat până în 15 februarie luîndu-se în cercetare
plângerea episcopului unit împotriva protopopilor I. Clintoc şi N. Poinar pentru
tulburările de pe Crişul Repede, mai ales din comuna Auşeu, şi acuzele la adresa
episcopului I. Darabant, pentru trecerea comunelor Presaca şi Rogoz 8.
6

Ştefan Lupşa, Istoria bisericească a românilor bihoreni, vol. I (până la 1829), Oradea,
1935, pp. 98-103.
7
I. Radu, op. cit., p. 86.
8
Ibidem, pp. 87-88.
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La finalul anchetei, comisia a redactat un proiect de procedură, format din
15 puncte, referitor la trecerile de la o confesiune la alta, iar pe cei doi episcopi i-a
somat să se abţină pe viitor de la mijloacele abuzive şi nelegale în ce priveşte
propaganda confesională. Hotărârile comisiei se pare că au rămas fără nici un
rezultat. Protopopul Ioan Clintoc este acuzat în continuare că agită spiritele din
protopopiatul Luncii. La 7 martie 1799, episcopul Ignatie Darabant este şi el
acuzat că interzice parohului din Borz să slujească sfintele slujbe credincioşilor
din Uileac rămaşi ortodocşi, după ce în urmă cu patru ani unirea religioasă a fost
îmbrăţişată de o parte din enoriaşi9.
După ancheta din 1799, lucrurile se mai liniştesc pentru o perioadă de
timp. În cele din urmă disputele se reiau. Principalul promotor al disputelor
devenind episcopul Samuil Vulcan (1806-1839). În perioada 1700-1805, Biserica
ortodoxă din Bihor a pierdut de tot, sau numai în parte, 52 comune bisericeşti 10.
Această „moştenire” a episcopului Samuil Vulcan, o are mai întâi în Bihor, apoi
şi în părţile Aradului şi Banatului. Când episcopul Samuil Vulcan ajunge în
scaunul de episcop, nucleul diecezei de Oradea era format, în principal, din
localităţile bihorene. În 1824 a câştigat 72 de parohii din părţile sătmărene11,
precum şi atragerea unor comune din Banat12.
Propaganda unită, începută cu primul deceniu al secolului al XIX-lea se
leagă de Samuil Vulcan şi al celor doi „misionari” ai săi, Vasile Erdely şi
Alexandru Dobra, care au tulburat şi satele româneşti din Consistoriul eparhial al
Aradului. La Beliu, unul dintre cele mai sudice sate ale comitatului Bihor, exista
un centru pentru administrarea întinsului domeniu al Episcopiei romano-catolice
din Oradea, care, a avut meritul important la înfiinţarea, încă înainte de 1741, a
unei parohii unite în Beliu, de unde se putea întinde propaganda şi pe valea
Mureşului13.
Episcopul Samuil Vulcan a cucerit în Bihor, în timpul arhipăstoririi sale,
un număr de 15 sate (4 au trecu la confesiunea unită după 1830), în părţile
Aradului 19 sate, iar în Banat numai 9 sate, în total 43 de sate în 33 de ani. În
Bihor, în ordinea cronologică a trecerilor la confesiunea unită, avem: Fegernic
(1812), Sân-Lazăr (1814), Barozel (1815), Szeplak (1816), Chisag (1817),
Drăgoteni (1822), Topa de Criş (1825), Borodul Mare (1827), Sarsâg (1827),
9

M. Georgiţă, op. cit., p. 118.
După I. Radu, la urcarea în scaunul episcopal a lui Samuil Vulcan, eparhia unită
cuprindea un număr de 63 parohii şi 85 filii cu 26 232 suflete, Ibidem, p. 93.
11
Pentru parohiile sătmărene vezi: I. Radu, op. cit., pp. 94-97; I. Căluşer, op. cit., Anexa nr.
2 (Situaţia parohiilor greco-catolice cedate de Episcopia de Muncaci Episcopiei grecocatolice de Oradea în anul 1824), pp. 372-374.
12
I. Căluşer, op. cit., p. 191.
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Gh. Ciuhandu, op. cit., p. 108.
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Tria (1827), Sarcău (1828), Dumbrăviţa (1831), Derna de Sus (1833), Pocola
(1835) şi Păuleşti (1838)14.
De menţionat, că în anul 1804, în satul Presaca a fost trimisă o mare
comisie de anchetă, la cere ia parte, ca reprezentant al mitropolitului Ştefan
Stratimirovici, arhimandritul român Nestor Ioanovici, care, cu acest prilej a avut
un comportament energic întru apărarea Ortodoxiei15. Această atitudine avea să-i
aducă, mai târziu, multe neplăceri, mai ales atunci când candidează pentru
scaunul eparhial vacant al Arealului. Ortodocşilor din Presaca li se făceau tot
felul de şicane, motiv pentru care ei se adresează Consistoriului ortodox de la
Oradea. Se plângeau că preotul unit, pe cei cununaţi la ortodocşi îi mai cununa
odată, unor bolnavi nu li se administra Sfânta Împărtăşanie şi că a existat un caz
mai deosebit când, un mort a rămas neîngropat timp de opt zile. Ortodocşilor li se
interziceau îngroparea morşilor în cimitirul satului. Cazul din Presaca ajunge la
diferite foruri superioare, laice şi bisericeşti, însă nu s-a rezolvat nimic în favorul
ortodocşilor. În intervalul dintre 1800 şi 1834, propaganda unită, cu toate
încercările sale, de multe ori şi abuzive, nu a reuşit să lichideze Ortodoxia din
Presaca16.
În ciuda provocărilor de orice fel a propagandei unite, alături de
Consistoriul eparhial ortodox din Oradea se remarcă şi comunitatea bisericească
din oraşul de pe malurile Crişului Repede. Această comunitate era constituită din
românii băştinaşi şi comercianţi „greci”, care nu erau altceva decât aromâni, care
veniseră şi se stabiliseră acolo cu limba grecească, precum şi sârbi, nu prea
numeroşi. Toţi aceştia şi-au câştigat un deosebit prestigiu în Oradea. Încă de la
sfârşitul secolului al XVIII-lea, când exista interdicţia de a se construi bisericile
ortodoxe la oraşe cu turn, şi împotriva uneltirilor în acest sens ale episcopului
Moise Dragoş, ei obţin de la împăratul Iosif al II-lea aprobarea de a-şi putea
construi din material solid şi cu turn, frumoasa biserică ortodoxă cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului” din Oradea17.
În 1828, Consistoriul ortodox de la Oradea, denunţa Episcopiei Aradului
că propaganda catolică desfăşura o puternică activitate prozelitistă. Se menţiona
că la începutul anului 1827, un grup de locuitori din Tria s-au dus la episcopul
Samuil Vulcan pentru a interveni, în schimbul trecerii la unire, eliberarea din
14

Idem, op. cit., p. 95, 96-103; I. Căluşer, op. cit., p. 58.
Gh. Ciuhandu, Din viaţa lui Nestor Ioanovici episcopul Aradului. 1767-1830, Arad,
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temniţa comitatului a unor rude. Din alte surse documentare reiese că era vorba şi
de alte făgăduinţe şi chiar oferirea unor sume de bani şi o anumită cantitate de
vin, în interesul propagandei unite. Atunci când s-a cerut o anchetă de la comitat,
care să dovedească legalitatea sau ilegalitatea trecerilor, această cerere a
Consistoriului ortodox de la Oradea, a fost refuzată. În 1826, în această comună
au trecut la uniţi 86 capi de familie, reprezentând 361 suflete18.
În ce priveşte propaganda unită în părţile Aradului, spre deosebire de cele
bihorene, ea se înteţeşte numai după anul 1830, până atunci era sporadică şi
neînsemnată. Dacă analizăm aria de propagare a mişcărilor de renunţare la
confesiunea unită, vom constata că acestea au avut succes, mai ales în regiunile
învecinate cu Consistoriul eparhial arădean unde, emisarii acesteia, preoţi şi laici,
aveau mai uşor acces. Episcopul Maxim Manuilovici a făcut tot ce i-a stat în
putinţă pentru ca ortodocşii din această dieceză să nu simtă lipsa unui ierarh19.
Atât mişcarea pentru emancipare ecleziastică şi naţională, cât şi dorinţa de a avea
un episcop de neam român la Arad, au fost exploatate în această perioadă de
episcopul unit Samuil Vulcan de la Oradea care trecea drept un mare naţionalist,
sub pretext naţional încercând să-i atragă pe românii ortodocşi de sub jurisdicţia
ortodoxă a sârbilor şi să îi treacă sub ascultarea mitropolitului de la Strigoniu,
care pe atunci era şi superiorul episcopilor uniţi din Ungaria.
Demersul pozitiv al episcopului Iosif Vulcan în sprijinirea românilor
ortodocşi, integrat unui curent general de emancipare a românilor, indiferent de
confesiune, nu poate fi disociat de intenţiile sale privitoare la răspândirea unirii şi
în ţinuturile de la sudul învecinat al Episcopiei sale20.
Legăturile arădenilor cu episcopul unit de Oradea nu vor rămâne lipsite de
consecinţe. Se vor înteţi persecuţiile din partea ierarhiei sârbe faţă de cei bănuiţi a
fi în legătură cu prelatul unit, aşa cum sunt cazurile lui Dimitrie Ţichindeal,
Moise Nicoară şi Grigorie Gh. Chirilovici, protopopul Şiriei 21.
Sedisvacanţa episcopală a fost în mod deliberat prelungită pentru ca să se
poată desfăşura în voie acţiunea de propagandă unită. Profitând de această
împrejurare, episcopul Samuil Vulcan şi reprezentanţii săi, au intensificat
campania de a-i convinge pe ortodocşi de a trece la uniţi în schimbul unor
18

Gh. Ciuhandu, op. cit., pp. 96-98, Anexe, doc. 13, pp. 398-400.
Prima pastorală a episcopului Maxim Manuilovici în calitatea sa de administrator al
Episcopiei Aradului datează de la 25 noiembrie 1832 emisă din Vârşeţ pentru Crăciun şi
Anul nou, cf. Arhiva Parohiei Ortodoxe Române Arad-Micălaca Veche (în continuare: A.
P. O. R. Arad-Micălaca Veche), Protocolul circularelor, reg. 5 (1832-1852), f. 5-6v.
20
Luminiţa Wallner-Bărbulescu, Zorile modernităţii. Episcopia greco-catolică de Lugoj în
perioada ierarhului Victor Mihály de Apşa, Cluj-Napoca, 2007, p. 20.
21
Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi (1706-1918), Cluj-Napoca,
2006, pp. 89-94, 558-559.
19

59

favoruri. Le-a promis preoţi şi învăţători mai bine pregătiţi şi plătiţi de către stat,
care nu vor lua stole de la popor; preoţilor li se promiteau brâu roşu, numirea lor
în congregaţiile comitatului şi plată de la stat. Ţăranilor li se promiteau reducerea
robotelor şi a dărilor. Emisarii episcopului de la Oradea căutau să exploateze
toate nemulţumirile existente în rândul românilor ortodocşi, pe de o parte, pe de
alta, „unirea religioasă s-a înfiripat acolo unde populaţia românească cu o situaţie
materială precară a încercat să-şi îmbunătăţească nivelul de trai prin trecerea la
confesiunea greco-catolică”22. Împotriva misionarilor uniţi, la 5/17 aprilie 1834,
episcopul Maxim Manuilovici se plânge Comitatului Arad pentru a lua măsurile
ce se impuneau 23.
Centrul acţiunii de atragere la noua confesiune a fost Galşa, situată
aproape la mijloc între punctele strategice alese: Hălmagiu, Beliu, Arad şi
comunităţile de pe valea Mureşului. Hălmagiul era legătura cu ardelenii unde
noua confesiune catolică era destul de bine organizată încă din secolul al XVIIIlea; Beliul, un punct dintre cele mai sudice ale Bihorului, ţinut în care, încă în
secolul al XVIII-lea, reprezentanţii Bisericii unite au făcut destule probleme
episcopilor de la Arad. La Beliu exista şi un puternic centru administrativ ce
făcea parte din întinsului domeniu al Episcopiei romano-catolice de la Oradea,
care şi-a avut meritul înfiinţării în această localitate, încă înainte de anul 1741, a
unei parohii unite. De aici nu era departe valea Deznei sau zona de câmpie unde
mai multe comunităţi au trecut la noua confesiune. Aradul avea comunitate unită
doar din 1776, destul de slab reprezentată numeric. Determinată de acelaşi
principiu al înaintării geografice, propaganda uniată tindea să se strecoare, pe sub
Podgorie - pe la Galşa, Şiria, Covăsânţ - pe valea Mureşului în sus, pe de o parte;
pe de alta să-şi taie încă un drum din valea Deznei, pe la Dieci şi Crocna, spre
Obârşia, Roşia de Mureş, Corbeşti, Petriş, Juliţa din valea Mureşului. Astfel,
urma să se formeze un masiv pe care apoi să se sprijine întinderea propagandei în
Banat, unde din 1735 exista parohie unită la Timişoara, din 1770 la Zăbrani iar
din 1832 la Chizdia, Izvin, Lugoj şi Reşiţa şi parţial locuitorii din alte 12 comune
bănăţene. În 1815-1816 au existat mişcări pentru unire şi în Lipova24.
Documentele vremii atestă faptul că la 23 martie 1834, protopopul
Grigorie Gheorghe Chirilovici al Şiriei semnala, Consistoriului eparhial arădean,
că învăţătorul Nicolae Sălăjan din Galşa a provocat multă tulburare în favoarea
unirii, reuşind să-şi câştige destui adepţi. El a acţionat în strânsă legătură cu
22

Ana Grigor, Dispute confesionale în regiunea Aradului în prima jumătate a secolului al
XIX-lea, în “Banatica”, 13, II, Reşiţa, 1995, p. 71.
23
Gh. Ciuhandu, op. cit., Anexe, doc. 26, p. 419.
24
Idem, Urgia unionistă din judeţul Aradului şi reacţiunea ortodoxă în anii 1834-5. Pagini
din istoria diecezei Aradului, Arad, 1924, p. 6, nota 1; Idem, Centenarul din anul viitor al
oraşului Arad, în “Hotarul”, an I, 1933, octombrie, nr. 6, p. 2; I. Radu, op. cit., pp. 97-98.
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episcopul Samuil Vulcan, reuşind să convingă 261 de familii să treacă la noua
confesiune25.
Episcopul Samuil Vulcan de la Oradea a intervenit pe lângă autorităţile
comitatense arădene pentru a trimite o comisie la Galşa, în care pe lângă
reprezentanţii organelor politico-administrative să fie şi membrii din partea
confesiunilor ortodoxă şi greco-catolice. În urma conscripţiei realizate, s-a
constat că din 330 familii sau declarat unite 214 familii (64,84 %)26, rămânând
ortodoxe numai 47 familii (12,24 %)27, reprezentanţii a 69 familii (20,90 %)28 nu
s-au prezentat în faţa comisiei. Socotind că două treimi dintre locuitori s-au
declarat pentru unire, deputaţia a luat cheile bisericii29 şi şcolii de la ortodocşi şi
le-a predat reprezentanţilor Episcopiei unite care intrând în biserică au săvârşit un
mic serviciu religios iar poporul a făcut mărturisirea credinţei greco-catolice.
Credincioşii ortodocşi, pentru o bună bucată de vreme, au fost nevoiţi să
frecventeze biserica şi şcoala de la Mâsca30.
Situaţia existentă în Galşa i-a fost adusă la cunoştinţă şi mitropolitului
Ştefan Stratimirovici care, la 31 martie 1834, s-a adresat episcopului
administrator Maxim Manuilovici al Timişoarei, cerându-i să intervină la
oficialităţile arădene pentru a rezolva situaţia creată. În urma acestei solicitări s-a
încercat verificarea veridicităţii trecerilor la unire. Motivaţia lui Samuil Vulcan că
„trecerile” s-au făcut numai „din convingere cu privire la adevărurile credinţei
greco-catolice” au fost infirmate de corespondenţa din 1835 a episcopului
Gherasim Raţ cu preotul Teodor Popovici din Galşa, care relevă mijloacele prin
care s-a realizat unirea în Galşa, repectiv prin trecerea pe listele uniţilor a unor
persoane care erau decedaţi de mai mulţi ani, sau prin semnarea copiilor în locul
părinţilor31.
25

A. Grigor, op. cit., p. 73. Vezi şi Gh. Ciuhandu, Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim
Raţ, Anexe, doc. 19, pp. 413-414; doc. 23, p. 416; doc. 24, pp. 416-417; doc. 28, pp. 421422; doc. 30, pp. 425-426; doc. 38, pp. 437-439; doc. 39, pp. 439-440; doc. 40, pp. 440441; doc. 41, p. 441; doc. 42, pp. 441-442; doc. 63, p. 460; doc. 74, pp. 476-477; doc. 75,
pp. 477-479; doc. 80, p. 490; doc. 111, pp. 534-535; doc. 112, pp. 535-536; doc. 115, p.
539; doc. 116, pp. 540-541; doc. 121, pp. 546-547.
26
Gh. Ciuhandu, op. cit., Anexe, doc. 31, pp. 427-429 (Tabel din 19 aprilie 1834 cu uniţi).
27
Ibidem, Anexe, doc. 32, p. 430 (Tabel din 19 aprilie 1834 cu cei care nu au părăsit
Biserica ortodoxă).
28
Ibidem, Anexe, doc. 34, p. 433 (Tabel cu cei prezenţi în faţa comisiei la 19 aprilie 1834).
29
Ibidem, Anexe, doc. 33, pp. 431-432 (Inventarul din 19 aprilie 1834 al bisericii ortodoxe
din Galşa).
30
Idem, Urgia unionistă din judeţul Aradului, pp. 7-9; Idem, Episcopii Samuil Vulcan şi
Gherasim Raţ, p. 123; Idem, Unirea şi întoarcerea Galşei la Ortodoxie 1834-47.
Contribuţiuni la istoria diecezei Aradului, Arad, 1924, 35 p.
31
Biblioteca Academiei Române (în continuare: B. A. R.), Filiala Cluj-Napoca, Manuscrise
româneşti (în continuare: Mss. rom.), dosar 209, Corespondenţa episcopului Gherasim Raţ
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Paralel cu evenimentele de la Galşa, au fost semnalate mişcări pentru
unire şi în parohiile ortodoxe de la Buteni, Bârsa, Cermei, Cherechiu (Caporal
Alexa), Covăsânţ, Iercoşeni, Petriş, Satu Rău (Brazii), Susani, Şilindia,
Şomoşcheş şi Zarand32. Episcopul Maxim Manuilovici, se plângea că numai în
prioada 7 aprilie - 4 iunie 1834, propaganda reprezentanţilor episcopului unit
Samuil Vulcan de Oradea, a provocat tulburări şi în parohiile Şiria, Galşa,
Găvoşdia (Livada, lângă Sebiş), Ineu, Chier, Juliţa, Petriş, Secaş33. Preotul Ioan
Ardelean din Govojdia a trecut şi el cu numai 5 credincioşi, motiv pentru care a
fost suspendat din post, mai târziu, căindu-se şi revenind la Biserica ortodoxă, a
fost iertat şi repus în drepturi. Când la Păuliş s-au ivit conflicte datorate
propagandei unite, Consistoriul eparhial a trimis o comisie condusă de
protopopul Gheorghe Petrovici al Aradului şi Lazăr Adamovici, paroh şi asesor
consistorial34. Cu toate eforturile reprezentanţilor episcopului Samuil Vulcan de
la Oradea, în satele menţionate, nu s-au înregistrat treceri la noua confesiune
catolică.
Pe valea Mureşului au fost înregistrate doar trecerile de la Juliţa. Aici,
preotul Eftimie Popovici, „paroh şi namestnic” protopopesc pe lângă protopopul
Zaharia Protici al Vărădiei, s-a pus în slujba uniţilor. Din raportul protopopului
către episcopul Maxim Manuilovici din 2 aprilie 1834, reiese că în Juliţa au trecut
la uniaţie 106 numere de casă. Când a ajuns deputaţia în sat, s-au declarat uniţi
doar cei doi preoţi, Eftimie Popovici şi Ivantie Creţ (socru şi ginere) şi doar 93 de
case, la ortodoxie rămânând doar 21 case. Biserica şi şcoala au fost predate
uniţilor35.
În parohiile Târnova şi Chier, unde la 15/27 aprilie 1834 s-au înregistrat
cereri pentru a părăsi Biserica ortodoxă şi a trece la uniţi. În Târnova au mai
rămas doar două familii ortodoxe (Suba On - cu 6 membrii şi nobilul Grada

cu preotul Teodor Popovici, parohul ortodox din Galşa, mai târziu protopop în Şiria (18421866).
32
Gh. Ciuhandu, Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ, Anexe, doc. 52, pp. 450-451;
doc. 54, pp. 451-452; doc. 57, pp. 454-455; doc. 58, p. 455-456; doc. 59, pp. 456-457; doc.
64, p. 461; doc. 65, pp. 461-462; doc. 82, p. 493.
33
I. D. Suciu, Radu Constantinescu, Documente privitoare la istoria Mitropoliei Banatului,
vol. II, Timişoara, 1980, doc. 323, p. 640; doc. 324, p. 641; doc. 325, p. 641.
34
Gh. Ciuhandu, Urgia unionistă din judeţul Aradului, pp. 19, 20-21; vezi şi Idem,
Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ, Anexe, doc. 45, pp. 443-444.
35
Idem, Urgia unionistă din judeţul Aradului, pp. 19, 20-21; Idem, Episcopii Samuil
Vulcan şi Gherasim Raţ, Anexe, doc. 22, pp. 415-416; doc. 25, pp. 417-418; doc. 43, pp.
442-443; doc. 46, pp. 444-445; doc. 50, pp. 449-450; doc. 53, p. 451; doc. 55, pp. 452-453;
doc. 56, pp. 543-454; doc. 60, pp. 457-458; doc. 72, pp. 474-475; doc. 97, pp. 510-512;
doc. 119, pp. 543-544; doc. 120, pp. 545-546.
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Arsenie - cu 5 membrii) iar la Chier doar învăţătorul Gheorghe Şirianţ a mai
rămas ortodox 36.
În ţinutul Sebişului, la 7/19 mai 1834 au trecut 43 de familii din Minead,
unde numai 3 familii au mai rămas ortodoxe cu 14 suflete; 43 de familii, au trecut
în Neagra unde numai 16 au rămas ortodoxe; 46 familii au trecut în Igneşti unde
numai 7 familii au mai rămas ortodoxe. La 21 mai 1834 a trecut Chertişul cu
preotul şi cele 67 familii şi Berindia37 cu 39 familii (doar două familii au mai
rămas ortodoxe). La 25 mai trec parohiile: Sălăgeni, unde trece preotul cu 74
familii (una singură a rămas ortodoxă), Revetiş cu preotul şi numai 10 familii (16
familii au rămas în continuare ortodoxe) şi Roşia cu cei trei preoţi şi cele 69 de
familii (34 familii au rămas în continuare ortodoxe). La Dezna, preotul ortodox a
fost alungat din sat, astfel că enoriaşii ortodocşi au rămas fără asistenţă
religioasă38.
Pe valea Crişului Alb, la 23 mai 1834 s-au înregistrat trecerile a 147
familii de la Bocsig; la 24 mai 1834, 173 familii la Gurba şi 255 familii la
Chereluş. La 27 mai au trecut satele Minişul de Jos şi Minişul de Sus. În Mocrea
au trecut toate cele 112 familii iar la Şiria, din cele 788 familii, doar 299 (37,94
%) s-au declarat unite39.
Au trecut la uniaţie, în 1834, total sau parţial, un număr de 19 sate (Galşa,
Târnova, Chier, Minişul de Jos, Minişul de Sus, Mocrea, Şiria, Minead, Neagra,
Igneşti, Chertiş, Bocsig, Gurba, Chereluş, Berindia, Sălăgeni, Roşia, Revetiş şi
Juliţa), cu 14 775 suflete. Pe seama celor 19 parohii, guvernul ungar s-a grăbit să
înfiinţeze două protopopiate greco-catolice, al Galşei şi cel al Sebişului,
aparţinătoare de Episcopia greco-catolică de Oradea40. Dacă primul are o
existenţă îndelungată, cel de-al doilea a avut o existenţă efemeră.
În toată perioada propagandei unite din 1834, din rândul clerului de mir
ortodox s-au remarcat protopopii Grigorie Gh. Chirilovici al Şiriei, Zaharia
Protici al Vărădiei de Mureş, Grigorie Lucacic al Ineului şi Moise Ghergar, paroh
în Nădălbeşti şi namestnic protopopesc al Ineului. Prin rapoartele trimise
Consistoriului eparhial au adus la cunoştiinţa acestuia despre situaţia din parohiile
aflate sub jurisdicţia lor. În mai 1834, Consistoriul eparhial a dezbătut rapoartele
protopopilor despre propaganda uniată desfăşurată de preoţii uniţi, notari şi
funcţionarii comitatului care cutreierau parohiile ortodoxe făcând diferite
36

Idem, Episcopii Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ, Anexe, doc. 47, pp. 445-446; doc. 51, p.
450.
37
Satul Berindia era filie la parohia Revetiş.
38
Gh. Ciuhandu, Urgia unionistă din judeţul Aradului, pp. 32, 33; vezi şi Idem, Episcopii
Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ, Anexe, doc. 79, p. 489.
39
Idem, Urgia unionistă din judeţul Aradului, pp. 12-16.
40
Idem, Câteva momente din trecutul Episcopiei Aradului, Arad, 1929, pp. 19-20.
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promisiuni (variis promissis et vanis pollicitationibus per possessiones indefesse
peragendo). A fost constituită şi o comisie formată din arhimandritul Moise
Manuilovici de la mănăstirea Hodoş-Bodrog, notarul consistorial Dimitrie
Vlaicovici şi profesorii de teologie Gherasim Raţ şi Gavriil Giulani. Comisia
trebuia să viziteze satele încercând să convingă pe credincioşii ortodocşi să
rămână în credinţa strămoşească41.
În părţile Bihorului, cu toate că la Oradea funcţiona, încă din 1777, o
Episcopie unită, în răstimpul cuprins între 1777 şi 1805, au trecut la uniţi numai
32 de sate, mai târziu însă numărul lor a crescut. În timpul episcopului Samuil
Vulcan (1806-1839) au trecut satele: Fegernic (1812), Sân-Lazăr (1814), Borozel
(1815), Suplac (1816), Chioag (1817), Drăgoteni (1822), Topa (1825), Borod
(1827), Sarsig (1827), Tria (1827), Sarcău (1828), Dumbrăviţa (1831), Derna de
Sus (1833), Pocola (1835) şi Păuleşti (1838). În alte sate, unde s-au făcut
încercări de a atrage credincioşii ortodocşi la confesiunea unită, toate eforturile
propagandei catolice a rămas fără rezultatul aşteptat42.
În anul 1828, Consistoriul ortodox de la Oradea aducea la cunoştinţa
Episcopiei Aradului că propaganda catolică desfăşura o puternică activitate
prozelitistă. Se menţiona că la începutul anului 1827, un grup de locuitori din
Tria s-au dus la episcopul Samuil Vulcan de la Oradea pentru a interveni, în
schimbul trecerii la unire, eliberarea, din temniţa comitatului, a unor rude. Din
alte surse se mai vorbea şi de alte făgăduinţe şi chiar oferirea unor sume de bani
şi vin, în interesul reuşitei propagandei unite. Atunci când s-a cerut o anchetă de
la comitat, care să dovedească legalitatea sau ilegalitatea trecerilor, această cerere
a Consistoriului ortodox de la Oradea a fost refuzată. În 1826 au trecut la unire 86
capi de familie, reprezentând 361 suflete43.
În Pocola, din apropierea Beiuşului, în prima jumătate a lunii ianuarie din
1834, locuitorii se plâng Consistoriului ortodox de la Oradea împotriva preotului
Popa Ioan care era hirotonit pentru parohia din comuna Josani-Forău din
vecinătate. Nefiind mulţumit cu parohia în care a fost numit, dorea să ajungă
preot în Pocola, capelan pe lângă tatăl său, preotul Vasile. Pentru că nu era dorit
de pocolani, preotul Ioan a intrat în legătură cu preotul unit din satul vecin
Petrani, cerându-i să înştiinţeze Episcopia unită că, împreună cu 13 locuitori,
doreşte să treacă la confesiunea unită.. Drept urmare, preotul Ioan a mers la
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Idem, Urgia unionistă din judeţul Aradului, pp. 35-36.
I. Radu, Istoria Diecezei române-unite a Orăzii-Mari, p. 93; Gh. Ciuhandu, Episcopii
Samuil Vulcan şi Gherasim Raţ, p. 95.
43
Gh. Ciuhandu, op. cit., pp. 96-98, Anexe, doc. 13, pp. 398-400.
42

64

Sămbăşag unde a slujit Sfânta Liturghie împreună cu protopopul unit, spre
nemulţumirea pocolanilor şi a protopopului Teodor Balint de la Beiuş44.
Tot acum se înregistrează acţiunea protopopului unit de la Sâmbăşag,
care, împreună cu preoţii uniţi de la Petrani şi Delani, au fost la Pocola de au
sfinţit drept capelă, casa pădurarului Cârje Vasile, un angajat al domeniului
Episcopiei unite de la Oradea. Cu această ocazie, protopopul unit a umblat „cu
doi armaşi, cu mare revoluţie pân sat, ca, cu putere să-i facă unieţi, şi domnul
inspector (al domeniului) au slobozit pă birău, pă şumariu ca să-i jefuiască pe
bieţii săteni, care în ziua de astăzi au venit la mine în casă (jeluindu-se) că stau
săracii oameni să se ducă în lume dinaintea lor. Înălţata împărăţie şi slăvita
varmeghie voeşte pace, linişte între oameni, iar unaţie face zarvă, larmă între
oameni”. Mai târziu, pocolanii se plâng de preotul Vasile şi de fiul său, preotul
Ioan, că „pă noi 60 de casă cu sine voeşte a ne trage” la uniţi, provocând o serie
de nemulţumiri în parohie45.
Locuitorii de Presaca au cunoscut şi ei frământările confesionale încă din
anul 1800. În 1804, are loc o mare anchetă la care a participat, ca reprezentant al
mitropolitului de la Carloviţ, arhimandritul Nestor Ioanovici, viitorul episcop al
Aradului (1829-1830).În toataă perioada cuprinsă între 1800 şi 1834, ortodocşilor
li se făceau tot felul de greutăţi, motiv pentru care se adresează Consistoriului
ortodox de la Oradea. Se plângeau că preotul unit, pe cei cununaţi la ortodocşi, îi
mai cununa odată, că le mor bolnavii fără a le putea administra Sfânta
Împărtăşanie şi că a existat un caz mai deosebit, când, un mort a rămas
neîngropat timp de opt zile. Ortodocşilor şi se interziceau îngroparea morţilor în
cimitirul satului. Cazul din Presaca ajunge, în cele din urmă, la diferite foruri
superioare, laice şi ecleziastice, însă nu s-a rezolvat nimic în favoarea
ortodocşilor46.
Propaganda unită se desfăşura sistematic în toate ţinuturile aflate sub
jurisdicţia Episcopiei Aradului, mai ales că aceasta se afla de mai multă vreme
fără episcop. Într-o Pastorala redactată în „rezidenţia cea din Arad” la 24 mai
1834 cu prilejul sărbătorilor Înălţării Domnului şi Rusaliilor, episcopul Maxim
Manuilovici îşi exprima dorinţa de a efectua vizitaţii canonice în parohii din
cuprinsul Episcopiei Aradului.
„Mare ar fi bucuria mea, de am putea în persoană către iubirea voastră de
Hristos veni, şi de am putea pre toţi pre voi din gură după datorinţa mea cea
Arhipăstorească, în cunoaşcerea de Dumnezeu, în cinstirea de Dumnezeu şi în
44

Ibidem, p. 99, Anexe, doc. 18, pp. 412-413. Jalba comunităţii ortodoxe din Pocola către
Consistoriul ortodox din Oradea, contra uniaţiei.
45
Ibidem, pp. 99-103.
46
Ibidem, pp. 103-104.
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năravurile bune învăţa şi îndrepta. Şi ce acum cu multe lucrări deprins fiind după pofta
me a face nu tot acea voi face cât de curând, adică: mă voi sârgui, ca în scurtă vreme să
vin cătră voi cu părintească închinare de sănătate să vă cercetez, şi cu arhipăstoreasca
me îndreptare să vă învăţ”47.

Pentru a nu putea anihila propaganda unită în parohiile din cadrul
Episcopiei Aradului, episcopul Maxim Manuilovici a fost împiedicat de a vizita
parohiile ortodoxe48. Acolo unde totuşi a putut ajunge, episcopul a avut parte de
tot felul de neplăceri.Când a vizitat parohia Dezna, unde credincioşii ortodocşi lau aşteptat în biserică, domnul de pământ Tőrők Iştvan l-a ameninţat pe episcop
cu bătaia. După plecarea episcopului s-a răzbunat pe primarul satului pe care l-a
pus în lanţuri iar pe cel care a tras clopotele vestind sosirea episcopului, l-a bătut.
Parohienii din Dezna reclamau că domnul lor de pământ abia tolera cultul
ortodox. În urma celor întâmplate la Dezna, la 7/19 iunie 1834, Consistoriul
eparhial, în memoriul înaintat mitropilitului de la Carloviţ, a cerut acestuia să se
implice, prevalându-se de legea 27 din 1791 privind libertatea religioasă49.
Întâmplarea de la Dezna nu a fost un caz izolat. Asemenea lucruri s-au
întâmplat şi în alte parohii50. În această situaţie, episcopul a fost nevoit să se
rezume numai la trimiterea unor circulare în parohii51. În cea din 16 aprilie 1834,
adresată protopopilor şi preoţilor, după ce deplânge aceste „triste turburări cari să
întâmplă prin unire”, insista ca preoţii să sfătuiască pe credincioşi la statornicie în
credinţa ortodoxă52. Pentru că unii credincioşi motivau trecerea la noua
confesiune şi datorită faptului că unii preoţi ortodocşi, uneori, percepeau prea
mari stole de la enoriaşi, pe când propaganda unită punea în vederea servicii
religioase gratuite.
Problema a fost pusă cu câţiva ani înainte. Prin circulara din 26 octombrie
1832, în urma unei şedinţe consistoriale, protopopul Gheorghe Petrovici al
Aradului, cerea preoţilor ca serviciile religioase „mai vârtos cu prilejul cununiilor
47
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şi îngropăciunilor, să nu necăjiţi nici să cereţi mai mult decât e prescris”53. Se
pare că obiceiul cererii de plată peste normele stabilite s-a menţinut încă multă
vreme. Acesta poate este şi motivul pentru care, prin circulara din 13 aprilie
1834, adresată protopopilor, Consistoriul eparhial, pune în vedere stoparea
acestor abuzuri din partea preoţilor54.
Nici episcopul Samuil Vulcan nu stătea. În aceeaşi perioadă efectua vizite
canonice în parohiile arădene „cu bunătăţi şi spaime, cu ciurda de vite după sine,
cum a rămas în tradiţia poporului, spre a împărţi ţăranilor săraci, cari primeau, şi
cu droia de perzecutori şi de oficiali administrativi”. Mai mult, nemulţumit de
atitudinea episcopului Maxim Manuilovici, l-a denunţat pe acesta comitatului
chiar şi pentru circulara din 16 aprilie 183455. Ca episcop administrator, Maxim
Manuilovici s-a dovedit a fi un bun păstor care s-a străduit să-şi apere clerul şi
credincioşii ameninţaţi atât de primejdia deznaţionalizării prin maghiarizare sau
sârbizare, cât şi de pericolul prozelitismului uniat.
Disputele confesionale dintre ortodocşi şi uniţi au continuat şi în anii
următori. Preocuparea episcopului Gherasim Raţ a fost aceea de a reface unitatea
spirituală în parohiile destrămate prin trecerea unei părţi a credincioşilor ortodocşi
la confesiunea unită. Încă din iarna anului 1834-1835, profesorii arădeni, în
înţelegere cu orădenii, promovau ideea unei intervenţii la Viena pentru sprijin în
apărarea de propaganda unită şi exponenţii ei.
În primăvara anului 1835, Gherasim Raţ în înţelegere cu mitropolitul
Ştefan Stratimirovici (1790-1837), redactează şi înaintează la Viena a unei petiţii
a clerului şi poporului din eparhia Aradului, aşa cum rezultă din raportul de la 28
mai/9 iunie al episcopului. Cererea a fost trimisă la 4/16 iunie 1835 la Viena, în
copie mitropolitului care răspunde episcopului la 3 iulie 1835. Între semnatarii
petiţiei se numără Teodor Şerb, „notarul liberei cetăţi a Aradului”, apoi profesorii
Preparandiei şi ai Institutului Teologic, protopopi, preoţi parohi şi capelani,
învăţători şi directori şcolari, în total 147 de semnături56.
Petiţia57 prezintă starea de tensiune în care se afla Episcopia arădeană în
timpul propagandei unite susţinută de administraţia politică a judeţului Arad.
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„Dacă avem în vedere felul în care uniţii încearcă să-i facă pe ai noştri să devină
infideli cătră biserica lor şi să treacă la unire, atunci constatăm că nu doctina
Evangheliei, care atrage inima cătră Dumnezeu şi oferă sufletului fericire, ci mai
vârtos şi numai bunurile lumeşti sunt motivul trecerii la unire”. Se face amintire
de bani, „făgăduinţele şi silniciile” cu care s-a propagat unirea; de faptul că rămân
nebotezaţi; îşi îngroapă morţii fără asistenţă religioasă decât să o facă cu preoţii
uniţi; că preoţii uniţi botează „cu de-a sila” pe pruncii ortodocşilor, peste voia
părinţilor. Se cerea împăratului să-i oprească pe uniţi, pentru că erau „tulburătorii
păcii şi ai conştiinţelor creştineşti”, pentru ca poporul să nu se obişnuiască a se
juca cu credinţa sa, căci atunci vor face la fel şi cu fidelitatea către Majestatea
Voastră, când i se va da prilej”.
Petiţionarii cereau că dacă totuşi, uniţii vor cu adevărat să facă prozeliţi
împotriva cuvintelor clare ale lui Hristos, s-o facă faţă de iudei mai bine, iar pe
noi, pe creştini, să ne lase în pace. Iar dacă Majestatea Voastră vreţi să Vă
convingeţi despre persecuţiunile noastre şi să ne bucurăm cât mai degrabă de
dreptate şi de mila Majestăţii Voastre, înduraţi-Vă şi trimiteţi comisiune mixtă,
neinteresată, în care să fie de faţă şi bărbaţi de ai noştri, distinşi şi maturi, cari
cunosc limba poporului, ca nu cumva să apară că judeţul Arad face investigaţie,
el însuşi în contra sa”. În încheierea petiţiei se menţiona că trecerile la uniţi s-au
făcut numai în temeiul făgăduinţelor, să li se dea voie celor ce o vor, să revină
„fără de instrucţia religioasă de 6 săptămâni”, care trebuia să o dea preotul unit
celor ce doreau să părăsească confesiunea unită şi să revină la cea ortodoxă. Este
o dovadă despre situaţia ecleziastică din eparhia arădeană la începutul
arhipăstoririi episcopului Gherasim Raţ.
Răspunsul la petiţie îl primesc de la „consiliul crăiesc de locţiitoriu
unguresc în Buda” abia la începutul anului următor, în urma şedinţei din 20
ianuarie1836. Se propune „ca o deputaţie eşind pe la satele acele care mai au
cerut slobozenie de a se întoarce la legea sa în treaba legii să asculte pre
fieştecarele din ei dechilin […]. Dintre aceştia de vor putea unii arăta cu mărturii
cum că ei numai prin alţii sânt înscrişi întru uniţi, dar ei legea unită nici prin
mărturisire cu cuvântul nici prin faptă n-au primit cândva să să sloboadă a trece la
legea sa”58.
La numai câteva zile după vestea hirotonirii noului episcop al Aradului,
satele încep să se dezică de unire. În luna aprilie 1835 sosesc cerei la adresa
episcopului Gherasim Raţ, din părţile Sebişului, de la comunele Berindia, Chertiş
(Prunişor), Igneşti, Minead, Roşia, Sălăgeni. În cereri se apela „la cel de la
puternicul Dumnezeu rânduitul nostru părinte sufletesc”. Din toate satele se
plângeau că au fost amăgiţi din partea domnilor de pământ că, în caz de unire,
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vor face pe an numai 12 zile de urbariu; că din sămănături vor avea să deie numai
a zecea parte; că li s-a pus în vedere „slobozenia” de a fierbe rachiu pentru taxa
de 2 florini pe an; că li se va reduce dijma după miei; că plata preoţilor nu va mai
fi în sarcina lor. Dar, din toate aceste făgăduinţe nu s-a ales nimic. Din contră,
unde făgăduinţele nu au prins, oamenii au fost ameninţaţi că, neunindu-se, vor fi
alungaţi „şi pot merge cu legea lor grecească în Ţara grecească”. Ca motiv şi mai
puternic se invoca voia împăratului de a se face uniţi, oamenii ziceau că „n-au
avut încotro”. Ei se mai plângeau şi de ruşinea „ce i-a ajuns unindu-se: suntem de
ocară, deoarece pruncii nu ni-i putem însura din alte sate, şi nici fete de aicea nu
se mărită la noi, şi vom fi siliţi să ne dăm (în căsătorie) frate cu soră, în cele din
urmă fără de nici o lege (religie), dacă nu vom putea scăpa din legea unită”59.
Pentru a contracara prozelitismul unit, prin protopopi, episcopul
Gherasim Raţ, a trimis circulare şi scrisori către enoriaşi, iar la Viena nenumărate
proteste, cerând şi sprijinul mitropolitului de la Carloviţ. În timpul îndelungatei
sale arhipăstoriri aproape toate satele, care în 1834 au trecut la unire, au revenit la
Ortodoxie.
Într-o relatare din 20 ianuarie 1835 a preotului unit Eftimie Popovici este
descrisă starea de spirit a locuitorilor din Juliţa în cauza unirii. Cei trecuţi la noua
confesiune, după o scurtă perioadă simţindu-se amăgiţi, s-au revoltat asupra celor
vinovaţi de situaţia în care au ajuns. Preotul Eftimie menţionează că „acum de
curând în satul Juliţa întră oamenii cei uniţi, care mai ales asupra mea s-au pornit
cu mare larmă, hulindu-mă că prin mine au venit unirea întră oameni, eu zic că
nici într-un fel de unire nu se vor ţine, iar fetele lor nu le iau neuniţii, fiindcă toţi
oamenii neuniţi de preoţii lor îndemnaţi şi sfătuindu-i că nici într-un chip să nu
mai facă amestecătură”60.
În 1834-1835, unele sate, parţial sau în întregime, au revenit la
Ortodoxie61 demascând amăgirile pe care au avut de suferit din partea uniţilor. În
lunile iunie-decembrie 1834 au cerut aprobare pentru revenirea satelor: Berindia
şi Roşia (12 iunie)62, Revetiş (16 iunie)63, Neagra (13 iulie)64, Chereluş (24
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septembrie)65, Chertiş (25 decembrie)66. La 19 aprilie 1835 şi credincioşii din
Minead, mai târziu şi cei din Igneşti şi Sălăgeni, au cerut şi ei aprobarea pentru
revenirea la Ortodoxie67.
La 15/27 aprilie 1835, mai mulţi credincioşi din Buteni 68 se plâng
Episcopiei Aradului despre modul în care notarul Horky Istvan „a blestemat
religia noastră de veche credinţă rostind următoarele cuvinte: Curvească dracu cu
voi românii şi legea voastră, şi cu popii şi vlădicii şi mitropolitu vost, osândească
Dumnezeu pe voi românii şi legea voastră şi legea voastră, câini şi lotri; şi tot
atunci, Paştele, Biserica şi toţi Sfinţii noştri au fost înjosiţi şi negaţi cu înjurături
groaznice, adăugând că icoanele din biserica noastră nu sunt decât nişte
superstiţii muiereşti”. Asemnenea scene se puteau întâlni aproape în toate
parohiile unde uniţii nu-i puteau converti pe ortodocşi.
Despre trecerile forţate de la Galşa reiese foarte clar şi din corespondenţa
purtată de preotul paroh Teodor Popovici din parohie, mai târziu protopop de
Şiria, cu episcopul Gherasim Raţ69. Galşa, încă de la începutul propagandei unite
în zonă, devine centrul de greutate al mişcării noii confesiuni catolice în eparhia
Aradului, unde însuşi episcopul Samuil Vulcan de la Oradea făcuse eforturi
personale pentru o reuşită deplină.
În aprilie 1835, credincioşii din Galşa şi Târnova se plângeau împăratului
că uniţii îi îndeamnă să părăsească ortodoxia, argumentând „că aceasta era
învăţătura cea după evanghelie a uniţilor, prin care cei neînvăţaţi dintr-ai noştri
erau prinşi în mreajă, că propovăduiau a fi valahi români, iar pe limba lor rumâni,
învăţându-i că trebuie să-şi zică romani, iar ca caeastă credinţă a lor de acum este
sârbească, iar nu valahicească, ci aceea unită ar fi rumânească, adică valahă”70.
În anul 1840 în Galşa, funcţionau preoţii paroh Nicolae Alicuci şi fiul său
Moise, în calitate de preot capelan71. Pentru credincioşii uniţi funcţiona preotul
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Ioan Nagy. Între preoţii ortodocşi şi cel unit existau mari neînţelegeri. Preotul
unit se plângea că cei ortodocşi, oricând săvârşeau vreo slujbă religioasă,
sfeştanie, maslu sau altele, instigau împotriva noii confesiuni şi îndemna lumea
să revină la ortodoxie. Se ajunge chiar ca în şedinţa din 10/22 aprilie 1841,
Consistoriului eparhial să i se ceară ca, în urma anchetei Comitatului Arad, să-l
oblige pe preotul Nicolae Alicuci să renunţe la beneficiul său preoţesc şi să fie
atribuit altui cleric. Atitudinea episcopului este demnă, aducând la cunoştinţa
Comisarului regesc faptul că nu înţelege de ce Comitatul Arad a rânduit anchetă
împotriva preotului din Galşa, pe de altă parte arăta că strămutarea preotului la o
altă parohie nu o poate decreta, numai în urma unei anchete a Consiliului
Locumtenenţial împreună cu un reprezentant al Episcopiei Aradului.
În şedinţa din 18/30 decembrie 1841, chestiunea revine în discuţia
Consistoriului eparhial. Pentru că ancheta Comitatului a fost făcută fără
respectarea intimatului din 5 februarie 1799 (Nr. 3376) care prevedea că o astfel
de anchetă să fie făcută numai cu ştirea şi amestecul episcopului. Deoarece „nici
plângerile contra numitului preot n-au fost sincere” şi nici ancheta contra lui n-a
fost făcută după modalitatea prescrisă, episcopul făcând recurs la Consiliul
Locumtenenţial a cerut şi obţinut anularea anchetei. Acelaşi Consiliu, prin
intimatele nr. 23960, nr. 24281) anunţa faptul că a luat hotărârea schimbării
pedepsei de transfer din parohia a preotului Alicuci, cu condiţia să fie chemat în
faţa Consistoriului eparhial şi să fie sfătuit să nu mai instige locuitorii să revină la
ortodoxie.
În loc ca tulburările să înceteze, la 14 ianuarie 1842, Ignatie Herdeleni
face un raport Consiliului Locumtenenţial arătând că neînţelegerile preoţilor din
Galşa s-au reluat. Pentru că preotul unit Ioan Nagy îl reclama mereu pe cel
ortodox Ioan Alicuci, cerând ca acesta să fie transferat în altă parohie. În cele din
urmă, citaţi Ioan şi Moise Alicuci în faţa Consistoriului eparhial, le este
comunicat faptul că au fost transferaţi în parohia Giula iar preotul de acolo,
George Precup la Galşa, dîndu-li-se termen pentru mutare data de 1/13 mai 1845.
Cei doi cer parohia Covăsânţ, refuzând să se mute la Giula. În cele din urmă
acceptă şi parohia propusă de Consistoriul eparhial. Nici după preotului George
Precup, tulburările din Galşa nu încetează, şi acesta fiind acuzat că face slujbe
uniţilor.
Cazul preoţilor din Galşa este aproape tipic şi pentru celelalte localităţi în
care reprezentanţii confesiunii unite încerca să-şi câştige adepţi. Curentul de
revenire la ortodoxie, în majoritatea cazurilor, era meritul preoţilor ortodocşi,
care, în viziunea uniţilor, trebuiau transferaţi în alte parohii.
Uneori, tulburările erau provocate de ierarhia superioară. La 15 octombrie
1835, episcopul Samuil Vulcan de la Oradea, scria episcopului Gherasim Raţ că
preoţii ortodocşi din satele Berindia, Buhani, Govojdia, Minead, Neagra,
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Nădălbeşti şi Roşia ar fi săvârşit servicii religioase uniţilor72. Pentru anchetă este
însărcinat protopopul Grigorie Lucacic al Ineului, care, în raportul său din 8
februarie 1836, arată că aceştia „nici o slujbă duhovnicească la uniţi n-au
făcut”73.
În Şiria, în urma unor certre dintre preoţii Mihai Secula şi Iosif Milici, s-a
făcut atâta scandal încât s-a înfiripat confesiunea unită, cu largul concurs al
episcopului Samuil Vulcan de la Oradea. Neînţelegerile dintre cei doi preoţi
existau încă înainte de anul 1833, când preotul Mihai Secula a fost judecat iar
administrarea parohiei sale,pentru scurt timp, a fost încredinţată preotului Iosif
Milici. Spre sfârşitul anului 1834 M. Secula apelează la episcopul Maxim
Manuilovici, pe atunci administrator al Episcopiei arădene, însă nu se reuşeşte
împăcarea celor doi preoţi. Preotul I. Milici îl acuza pe M. Secula că a trecut la
confesiunea unită, iar credincioşilor în biserică le spunea: „acum eu sunt popa
vostru”, ridicându-i împotriva colegului său. Protopopul Grigorie Gh. Chirilovici
al Şiriei, în raportul său către Consistoriul eparhial arădean, menţionează că de
când în Şiria „este unire, nu-i nici vecernie, nici utrenie, nici liturghie unde să nu
se sfădească preoţii laolaltă, se aţâţă unul asupra altuia, fac semne cu ochii şi cu
faţa către altul încât oamenii îngreţoşându-se de purtarea lor, nici la biserică nu
merg”74.
Învăţătorul Nicolae Bota din Şiria sesizează şi el Coinsistoriul eparhial
despre nemulţumirile credincioşilor faţă de comportamentul preotului Iosif Milici
care îndemna poporul să treacă la confesiunea unită. Chemat în faţa
Consistoriului, acesta recunoaşte că a primit o scrisoare de la episcopul Samuil
Vulcan. Lucrurile se încurcă şi mai rău după ce o parte dintre credincioşi părăsesc
confesiunea ortodoxă trecând la uniţi. Credincioşii rămaşi ortodocşi, din pricina
stolelor ridicate, cereau servicii religioase fără plată75.
Nemulţumirile în sat sporesc în 1836, când, Avram, fiul lui Iosif Milici,
fără a îndeplinii condiţiile necesare intrării în cler, a fost hirotonit diacon, cerut
fiind de protopopul Chirilovici pe motiv că nu are nici unul în protopopiat.
Diaconul Avram Milici avea un comportament imoral, soţia sa cerând să fie
divorţată de el. Preoţii locului adeveresc faptul că diaconul ducea o viaţă imorală,
adeseori mergând la Sfânta Liturghie rostea cuvinte scandaloase care tulburau
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credincioşii, ca de pildă zicând: „eu popa racilor merg să fac slujba dracilor”.
Este pedepsit cu şase săptămâni la mănăstire „pe lângă post în zilele de miercuri
şi vineri numai cu pâne şi apă, şi numai în dumineci şi sărbători să iasă la
ascultarea slujbelor”. Episcopul Samuil Vulcan auzind de cele întâmplate, se
adresează Consistoriului arădean arătând că diaconul Avram Milici şi tatăl său,
preotul Iosif Milici au făcut „mărturisirea credinţei greco-catolice şi sunt membrii
ai clerului unit, să fie sloboziţi din arest, iar actele să i se comunice lui”. În cele
din urmă cei doi trec la confesiunea unită, organizând o parohie şi în Şiria76.
Despre starea de spirit din vara anului 1835 existente în localitatea
Târnova aflăm dintr-o scrisoare a episcopului Gherasim Raţ adresată, la 17/29
septembrie 1835, mitropolitului Iosif Raiacici de la Carloviţ. Când marea
majoritate a credincioşilor uniţi din Târnova doresc revenirea la ortodoxie, au loc
o serie de tulburări descrise de episcop în epistola sa. La Târnova, în mai-iunie,
un număr de „60 de nobili, care au scris şi s-au iscălit, precum că ei nu vor să fie
uniţi, cerând cheile bisericii de la paraclisier şi încuind lăcaşul, oprind pe toţi să
intre, cu gând să se împotrivească oricărei sile […]”. În acest timp, un grup de
credincioşi uniţi, din care făceau parte, între alţii, Porubschi, Cornea şi Daniil
Judele, au forţat intrarea în biserică, l-au bătut pe crâsnicul bisericii, l-au scuipat
pe preot, l-au tras „de plete şi de barbă, îl gonesc fără milă”77. Precedentul fusese
creat la 27 mai 1834, când, nobilul Ioan Raţ78, împreună cu alţi 55 de locuitori au
demascat „amăgirile unioniste” cerând o comisie „dezinteresată pentru
anchetare”79.
Prin circulara din 28 mai 1836, episcopul Gherasim Raţ, în conformitate
cu rezoluţia din 20 ianuarie 1836 a „consiliului crăesc de locţiitoriu unguresc” din
Buda, cerea celor care doreau a reveni de la credinţa unită „la legea noastră”,
timp de două săptămâni să fie supuşi unui proces de catehizaţie80. Chiar dacă
rezoluţia era destul de restrictivă, circulara episcopului lăsa să se înţeleagă faptul
că preoţii puteau acţiona sub protecţia sa. Este perioada când s-au înregistrat
numeroase jalbe în care românii cereau îngăduinţa de a reveni la legea
strămoşească.
Mai târziu, prin înaltul decret împărătesc din 21 februarie 1846 (nr. 12
955), s-a extins şi la ortodocşi dispoziţiile paragrafelor 6-11 ale articolului de lege
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III din 1844 referitor la trecerile religioase81. Decretul solicita organelor
administrative să supravegheze respectarea prevederilor legale privind mişcările
confesionale, iar în cazul că se face o trecere masivă, câte o comunitate
compactă, asemenea situaţii urmând a fi raportate de către organele locale
forurilor ecleziastice şi celor ale statului. Totodată se dispune anularea tuturor
trecerilor efectuate în mod ilegal, prin interpretarea eronată a dercretului imperial.
Încă înainte de anul 1846 s-au făcut demersuri din partea ierarhiei sârbe
de la Carloviţ pentru dobândirea libertăţii de revenire la Ortodoxie82. În 1846,
Iosif Raiacici, deja mitropolit la Carloviţ, umbla pe la Viena pentru a dobândi
extinderea efectului legii amintite şi asupra confesiunii ortodoxe. La 11 februarie
1846 scria episcopului de la Arad că împăratul „articolul al treilea de lege din
ultima sesiune dietală, adică din 1842/4, şi peste biserica noastră greco neunită sa milostivit a-l întinde prin rezoluţia preaînaltă regească din 9/21 Februarie”83.
Mai exact, trecerea de la confsiunea unită la cea ortodoxă se făcea pe baza unor
precepte identice cu ale celorlalte religii recunoascute din imperiu 84.
Mitropolitul Iosif Raiacici a hotărât ca în ziua de Buna Vestire (25 martie)
în toate bisericile din cuprinsul Mitropoliei Carloviţului trebuia să se înţeleagă
„doxologii lui Dumnezeu şi rugăciuni pentru viaţa şi îndelunga stăpânire a
81
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Majestăţii Sale şi a întregii Case Domnitoare”. La 11/23 martie 1846, episcopul
Gherasim a trimis fiecărui protopopiat o circulară despre hotărârile luate în
privinţa libertăţii confesionale şi despre ceremonia religioasă ce trebuia să aibă
loc în fiecare parohie. La sfârşitul Sfintei Liturghii, după Rugăciunea Amvonului,
trebuia citit de pe amvon „circulariul acesta […] a Excelenţei Sale Domnului
Arhiepiscop şi mitropolit”, apoi, urma să se rostească polichroniul
„preamilostivul împărat şi crai Ferdinand întâiu şi pentru toată casa austriacă”85.
Parohiile sărace „care cărţii de legi nu au, sau în care preoţii […] nu înţeleg limba
ungurească, în care acum legile sunt alcătuite” urmau să primească traducerea în
limba română.
Manifestaţiile de la Arad au început în biserica „Sf. Apostoli Petru şi
Pavel”, unde, episcopul este întâmpinat de preoţi, îmbrăcaţi în veşminte preoţeşti,
şi enoriaşi, după rostirea în biserică a „rugăciunilor premergătoare” pentru Sfânta
Liturghie, au ieşit în procesiune şi s-au îndreptat, în cântări şi rugăciuni, spre
biserica-catedrală „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” unde, după otpustul Sf.
Liturghii, au fost citite pastoralele mitropolitului şi a episcopului, atât în limba
română cât şi în cea sîrbă. Săvârşindu-se aici Sfânta Liturghie s-a citit de pe
amvon circulara episcopului Gherasim Raţ îmtreună cu pastorala mitropolitului,
atât în limba română cât şi în cea sârbă, vestindu-se poporului adunat, despre
prevederile Legii cultelor. După rugăciunile de la biserică, episcopul, împreună
cu preoţimea locală, cu învăţătorii şi alţi slujitori bisericeşti, au luat masa în
reşedinţa episcopească, iar comunitatea română şi sârbă, în restaurantul „Crucea
albă”, au primit pe străini. „În timp ce amândouă clopotele sunau, se goleau
pahare pentru sănătatea şi domnia îndelungată a Majestăţii Sale şi a întregei Case
domnitoare”86.
Manifestaţiile au fost umbrite de scrisoarea din 14 aprilie 1846 a lui Iosif
Faschó, locţiitorul de subprefect (viceşpan) al judeţului Arad, prin care arăta
episcopului că el nu avea cunoştinţă despre ordinul difuzat de Consistoriu în
cuprinsul eparhiei. După un schimb de „replici” epistolare între cei doi, la 18
aprilie, subprefectul trimitea episcopului o copie a raportului solgăbirăului din
Boroş-Ineu despre mijloacele neîngăduite prin care unii preoţi ortodocşi amăgeau
pe uniţi, menţionând în acest sens cazul preotului Isaia Popovici din Slatina de
Criş. Pentru a afla adevărul, Consistoriul eparhial a trimis pe protopopul Gavriil
Giulani pentru a efectua o anchetă la faţa locului. În raportul înaintat
Consistoriului, protopopul arăta că preotul Isaia Popovici era acuzat că ar fi
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săvârşit o sfeştanie în casa lui Ioan Popovici, socotit unit. El însă, cu 12 ani
înainte, când în satul Neagra s-a făcut unirea, el a fost trecut şi semnat ca fiind
unit de către altă persoană, el nefiind atunci acasă, ci la plug în Slatina. Mai mult,
el nici nu frecventa biserica unită şi nici nu a beneficiat vreodată de slujbele
preotului unit87.
Din raportul protopopului reiese că nici într-o parohie cercetată nu a
descoperit abuzuri din partea preoţilor ortodocşi. În şedinţa din 12/25 aprilie 1846
a Consistoriului eparhial, protopopul Gavril Giulani era îndrumat a relua
cercetările, ieşind „din nou în satele contaminate” pentru a aduna date despre
starea de spirit a locuitorilor. În sesiunea următoare a Consistoriului eparhial,
protopopul Gavril Giulani prezintă mărturia scrisă a opt locuitori din Neagra care
mărturiseau că preotul din Slatina, cu ocazia sfinţirii de către el a unei case „nu a
spus că prin slujirea sfeştaniei sale spală spurcata unire din casele lor”, dar nici nu
a silit pe nimeni să nu treacă la noua confesiune şi nici nu a adresat vreun cuvânt
de ocară la adresa uniţilor88.
În raportul prezentat Consistoriului la 14/26 mai 1846, protopopul
menţiona că în satele vizitate89, nu a constatat să fi avut loc tulburări sau
nemulţumiri din partea locuitorilor cu ocazia rugăciunilor pentru împărat de la
Buna Vestire. Asemenea rapoarte au fost trimise şi de protopopii Şiriei şi
Vărădiei de Mureş90.
Publicarea, deşi neoficială, a legii pentru libera revenire la ortodoxie n-a
produs efectul din amândouă părţile: poporul credincios ortodox a primit-o cu
entuziasm dar nici reacţiunea catolică nu a întârziat. Teama pentru o mişcare în
masă pentru revenirea la ortodoxie a proaspeţilor neofiţi ajunsese până la „prea
înalte locuiri”, se vede şi din scrisoarea mitropolitului Iosif Raiacici din 17 aprilie
1846, în care îşi exprimă teama ca nu cumva prin „traducerea articolelor de lege
în limba română, trimisă clerului parohial, să se nască confuzii, dacă unii din
aceştia ar îndrăzni să păşească la îndeplinirea lor”. Mitropolitul Iosif Raiacici
cerea episcopului Gherasim Raţ să emită o nouă circulară prin care să ceară
clerului să aştepte noi instrucţiuni despre cum trebuie să se procedeze în
asemenea situaţii 91.
Odată cu primirea circularelor începe procesul de revenire la credinţa
ortodoxă. Cele dintâi reveniri au fost în părţile Bihorului. Astfel, la 20 mai 1846,
episcopul Gherasim Raţ aducea la cunoştinţa mitropolitului de la Carloviţ, că în
protopopiatul Beiuşului, din 17 sate unite, un număr de 11 şi-au declarat dorinţa
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de a reveni la ortodoxie, iar celelalte aşteaptă să vadă efectul hotărârii regeşti.
Satul Pocola şi-a trimis delegaţii cu listă în care erau trecuţi toţi cei care vor să
revină. Chiar şi dintre preoţi se pregăteau să revină. La 3 iunie 1846, mitropolitul
răspundea episcopului Gherasim Raţ că a luat cunoştinţă de cele relatate despre
revenirea unor comunităţi la ortodoxie. Au fost înregistrare acţiuni de revenire la
ortodoxie şi în alte sate din ţinutul Beiuşului: Feneriş, Drăgoteni, Sămârtin,
Soituş92.
Izbucnirea revoluţiei de la 1848 a creat o seamă de fenomene care tindeau
la soluţionarea problemelor create anterior. Primele acţiuni ce interesau şi
Biserica au vizat înlăturarea unirii într-un număr de comune, acţiune, după cum
am văzut, era începută cu ceva timp înainte.
În comitatul Aradului mişcarea de revenire la Ortodoxie s-a înregistrat în
multe parohii din Podgorie, de pe valea Crişului Alb şi cea a Mureşului.
Palatinului Ştefan i s-a adus la cunoştinţă că în cele 19 sate ale comitatului Arad
unde s-a efectuat unirea în 1834, exista un curent de revenire la Ortodoxie. Pe
baza noilor norme legale au revenit, total sau parţial, mai multe localităţi arădene
trecute la unire.
Amintim cazul localităţii Galşa, unde, la 4 iunie 1846, un număr de 60 de
capi de familie au cerut adeverinţe de la protopopul unit Samuil Grama, să le
confirme trecerea de la confesiunea unită la cea ortodoxă. Cu toate că protopopul
a contestat legitimitatea solicitării, un număr de 220 capi de familie, la scurtă
vreme, cer şi ei eliberarea de atestat a apartenenţei lor la confesiunea ortodoxă.
Deoarece protopopul unit a contestat legitimitatea solicitării, localnicii s-au
adresat altei persoane care le-a întocmit certificate prin care ei erau declaraţi în
mod automat ortodocşi. În urma acestor demersuri, un număr de 220 de capi de
familie vor solicita eliberarea de atestate a aparteneţei lor la confesiunea
ortodoxă93.
Într-un raport din 24 martie 1848 al administratorului comitatului Arad,
Faschó József, către palatinul Ungariei, descria starea de spirit existentă în Galşa.
„În comuna Galşa, aparţinătoare moşiei asesorului şi delegatului dietal Bohus
János s-a ajuns la o stare de agitaţie atât de mare, încât [sătenii] au hotărât să pună
stăpânire cu forţa pe biserică. Majoritatea membrilor comisiei numiţi din partea
comitatului a decis chiar predarea ei. Au fost opriţi însă în intenţia lor de
dispoziţiile cele mai înalte. Încă la adunarea din septembrie 1847 s-au înaintat
actele Locotenenţei regale, dar n-a sosit nici o hotărâre decisivă. Se poate
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presupune că [sătenii] vor încerca să profite de această ocazie şi vor recurge la
acţiuni violente”94.
Românii ortodocşi din Galşa se prevalau de legea din 1846, motivând
totodată că „în uniaţie nu îşi găsesc linişte sufletească”, cerând, la 7 aprilie 1848,
şi retrocedarea bisericii şi a şcolii, ei fiind mai mulţi, iar greco-catolicii nu aveau
nici un copil de vârstă şcolară, pe când ortodocşii avea 40 de elevi95. Preotul a
reuşit să-i liniştească promiţându-le că plângerea lor o va anunţa vicecomitelui.
După două zile, în 9 aprilie, ei se pregăteau să ia biserica cu orice preţ. Neputând
face altceva, pretorul a luat cheile de la protopopul unit şi a sigilat biserica.
Credincioşii au declarat că aşteaptă răspuns până miercurea viitoare şi dacă nici
atunci nu li se va satisface cererea, vor „cuprinde” biserica cu puterea. Sub
presiunea credincioşilor, intoleranţa autorităţilor scade, şi la 17 aprilie, s-a
retrocedat gălşenilor ortodocşi vechiul locaş de cult 96.
Încercările ortodocşilor de a reintra în posesia locaşurilor de cult a dus la
îngrijorarea lui Hendrey Ferec de la Sebiş care, la 22 aprilie 1848 scria
vicecomitelui Aradului că în acele părţi „ordinea şi liniştea au rămas până de
curând într-o situaţie satisfăcătoare. Dar ele au fost tulburate acum, cu ocazia
apropierii sărbătorilor de paşti. Neliniştea a început deoarece neuniţii se
străduiesc să ocupe cu forţa bisericile de la uniţi. Eu am interzis ca populaţia în
fierbere să meargă la acele biserici. Totodată am atras atenţia şi preoţilor angajaţi
recent să nu facă slujbe bisericeşti pentru credincioşi în bisericile unite”97.
Mişcarea de revenire începută la Galşa, a fost urmată şi în alte parohii.
Încă în 1846, în comunitatea Revetişului s-au reîntors “50 de căşi şi au fost 38 de
toate neunite şi în suma de toate casele 88”, unite rămânând numai 24 de case. La
12 ianuarie 1848, Moise Ghergar, vicar protopopesc, cerea binecuvântarea
episcopului pentru a permite revetişenilor ortodocşi să-şi amenajeze şi sfinţească
o casă pentru noile cultului, pentru că ei “foarte sunt îndepărtaţi de alte sate cu
biserica dă legea noastră şi vor preot din legea noastră pe Tomuţa Simion”. În
vara aceluiaşi an, preoţii Lazăr Dobrei din Revetiş şi Teodor Dronca din Roşia,
prin protopopul Moise Ghergar atestau revenirea lor şi a credincioşilor uniţi din
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cele două parohii la Ortodoxie. M. Ghergar, considera că cei doi preoţi puteau
rămâne pe mai departe la altarul bisericii mai ales că „atâta timp cât ei au fost
uniţi nu au încercat să treacă cu de-a sila ortodocşi la uniţi”. La 10 martie 1848,
se propunea episcopului să-l hirotonească preot pentru parohia Revetiş pe tânărul
Andrei Tipei născut în Dieci şi absolvent al Institutului Teologic din Arad98.
La sfârşitul anului 1848 şi „credincioşii noştri din Cresta Miniş” s-au
întors la Ortodoxie, cerând episcopului Gherasim să le numească un preot
„statornic care în parohie să locuiască”. Parohia era administrată provizoriu de
preotul Ioan Popovici din Nadăş. Datorită faptului că nu era nici o cerere pentru
postul de preot din această parohie, la 14 ianuarie 1849, episcopul cerea
protopopului Teodor Popovici al Şiriei de a recomanda un preot pentru ocuparea
postului vacant99.
La Bocsig, după ce au revenit peste 40 de familii, la 7 februarie 1848, un
alt numeros grup de credincioşi au cerut episcopului binecuvântarea de a sfinţi o
casă pentru săvârşirea sfintelor slujbe, iar „de va fi cu putinţă şi un preot a
rândui”. La 23 martie 1848 ei revin cu o altă “rugare” episcopului, reînnoind
cererile, arătând că din 230 de case câte existau în localitate, locuitorii a 156 de
case s-au reîntors la Ortodoxie, iar locuitorii celorlalte 84 de case au rămas pe
mai departe uniţi. La 21 mai 1848 îl cer ca preot pe Nicolae Pap, capelanul din
Ineu 100. Mai târziu li s-a retrocedat şi biserica101.
La 20 martie 1848, odată cu sosirea vestei revoluţiei, întreaga comună
Chier, a declarat că se întoarce la Ortodoxie102. La 29 martie 1848, cei care
doreau să se reîntoarcă la ortodoxie se adresau comitatului Arad cerând
retrocedarea bisericii, a şcolii şi a două lanţuri de pământ, intrate, în urmă 1834 în
posesia greco-catolicilor, considerând că „atunci a fost just şi drept”. În petiţia
menţionată se arată că „cele 202 familii semnatare din cele circa 250 existente în
comună, nu ne-am regăsit liniştea sufletească în religia greco-catolică”,
considerând că, fiind deja peste 80 % ortodocşi, li se cuvine retrocedarea
bisericii, şcolii şi pământurile, aceasta „cu atât mai mult, cu cât biserica şi şcoala
98

A. N. D. J. Arad, Fond Episcopia ortodoxă română Arad, Actele revoluţiei de la 18481849, dosar 42/1848, f. 1. Scrisoarea din 12 ianuarie a lui Moise Ghergar către Gherasim
Raţ; Ibidem, dosar 114/1848, f. 3; Ibidem, dosar 133/1848, f. 1, 4. Scrisoarea din 20 aprilie
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pretinse de noi au fost construite de părinţii noştri ortodocşi”103. Comisia trimisă
la faţa locului raporta că invitând locuitorii să se declare cărei confesiuni doreau
să aparţină „au primit răspunsul unanim că ei ca şi până acum, vor să urmeze şi
pe viitor religia greco-neunită, de la care şi până acum au fost împiedicaţi numai
prin împrejurări deosebite”104. În cele din urmă, la 8 aprilie 1848, li se
retrocedează şi biserica105.
Considerând ocuparea bisericii din Galşa şi Chier de către ortodocşi ca
fiind un act abuziv, episcopul unit Vasile Erdelyi de la Oradea face o plângere la
Ministerul Cultelor din Buda, baronului Eötvös József, care va dispune, în 6 mai
1848, ca aceste locaşuri de cult să fie folosite prin rotaţie de credincioşii celor
două confesiuni106. La 13/25 mai 1848, episcopul Gherasim Raţ, răspundea
ministrului Eötvös József, că bisericile din cele două parohii au fost redate
ortodocşilor „de către o comisie comitatensă, în sensul articolului 7 din legea XX
1848, întrucât s-au reîntors în mod legal la credinţa ortodoxă”. Referitor la
slujirea alternativă, episcopul invoca prevederile canoanelor ortodoxe care „nu
admit aplicarea în practică a părţii ordinului cu privire la oficierea alternativă a
slujbelor bisericeşti”. În consecinţă, episcopul cerea ministrului să anuleze
ordinul prin care cerea slujirea alternativă în bisericile din Galşa şi Chier, iar pe
viitor îl ruga să nu mai ia hotărâri fără „să-mi comunicaţi plângerea episcopului
greco-catolic din Oradea, adusă împotriva credincioşilor mei”. La Galşa
restiutuirea bisericii a fost revendicată timp de 13 ani şi episcopul Gherasim nu
era dispus să cedeze în faţa cererii greco-catolicilor pentru „oficierii alternative a
slujbei bisericeşti” în aceeaşi biserică, aceasta din mai multe motive, aşa după
cum îi scria ministrului Eötvös Jósef. Episcopul Gherasim argumenta că „a. noi
suntem în privinţa credinţei în opoziţie cu biserica greco-catolică; b. casele de
rugăciuni ortodoxe antemiensale sunt sfinţite de către episcopul nostru şi astfel
acolo nu poate ţine slujbă bisericească nici un alt preot de altă religie; c. biserica
ortodoxă îi pomeneşte în rugăciune pe proprii săi enoriaşi, pe când greco-catolicii
îi invocă pe episcopii lor; nici din această cauză nu e poisibilă oficierea
alternativă; d. altfel s-ar naşte faţă de adversarii noştri de religie greco-catolică nu
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dragoste, ci ură, şi deci în locul liniştii stabilite s-ar produce din nou
nemulţumiri”107.
Nici după înfrângerea revoluţiei evenimentele din parohia Galşa nu s-au
liniştit, astfel că în 1852, în urma anchetelor făcute de autorităţile superioare,
comunitatea de credincioşi va adresa o cerere comitatului pentru restabilirea
liniştii conturbată de disputele confesionale, deoarece era un fapt constatat că
majoritatea locuitorilor era de confesiune ortodoxă108.
Locuitorii din Târnova, la 13 aprilie 1848, anunţau Consistoriul eparhial
arădean despre revenirea la Ortodoxie109. Enoriaşii din Târnova hotărăsc
părăsirea confesiunii unite încă în anul 1846, respectând prevederile legale de
trecere110. În urma revenirii a majorităţii locuitorilor, la 1 iulie 1850 a fost
înregistrat ordinul Comisariului guvernamental cezaro-crăiesc al districtului
Oradea către comisarul cercului Arad, în care se dispune ca preotul greco-catolic
din Târnova să restituie parohiei ortodoxe biserica, cărţile de cult şi matricolele
parohiale111. La 26 aprilie 1848, comunitatea Chereluşului cere aprobarea pentru
a reveni şi ea la Ortodoxie112.
Menţionăm atitudinea preotului unit Ivantie Mican din Juliţa faţă de clerul
ortodox. Credincioşii rămaşi ortodocşi din satul Juliţa au fost arondaţi preotului
ortodox Iosif Munteanu din Soroşag (azi Stejar). De Boboteaza anului 1847, când
a umblat cu sfinţirea caselor credincioşilor ortodocşi din Juliţa, preotul Iosif
Munteanu a avut numai de suferit din partea preotului unit Ivantie Mican. Peste
107

A. N. D. J. Arad, Fond Episcopia ortodoxă română Arad, Actele revoluţiei de la 18481849, dosar 110/1848.Scrisoarea din 13/25 mai 1848 a episcopului Gherasim Raţ către
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tot în sat a căutat să provoace o stare de spirit împotriva preotului din Soroşag,
ameninţându-l peste tot cu bătaia şi „că rupe crucea unde mă va întâlni”113.
Datorită comportamentului său, au determinat multe familii să revină la
ortodoxie.
La 14 mai 1848, deputaţia comitatului Arad s-a deplasat la Juliţa pentru a
verifica legalitatea trecerilor de la uniţi la ortodocşi. Comisia a constatat că din
172 familii numai 30 au mai rămas unite. Din raportul înaintat reiese că locuitorii
ortodocşi la 17 martie 1835 şi la 10 decembrie 1836 au cerut împăratului să li se
restituie biserica. Retrocedarea s-a făcut abia la 14 mai 1848 cu menţiunea că
ortodocşii aveau obligaţia de a restitui fondurile cheltuite cu ocazia reparaţiilor
efectuate la biserică114. La aceeaşi dată, locuitorii din Juliţa s-au adresat şi forului
diriguitor al districtului şcolar ortodox român din Oradea, anunţând că le-a fost
restituită biserica şi şcoala în cadrul unei ceremonii, solicitând şi numirea unui
învăţător ortodox „care să ştie scrie, să citească şi să vorbească, atât româneşte,
cât şi ungureşte, să se priceapă la slujbele bisericeşti şi să fie instruit”115.
La 22 iunie 1848, protopopul Ioan Cefan al Vărădiei se plângea că preotul
unit Ivantie Mican „nici astăzi nu încetează a tulbura poporenii miei din
Juliţa”116. În 1849, când moare preoteasa preotului greco-catolic Mican, acesta îl
forţează pe crâsnicul bisericii ortodoxe să tragă clopotul şi să scoată prapuri din
biserică pentru ceremonia înmormântării. Mai mult, preotul Mican folosea abuziv
pământul preotului ortodox Ioan Cefan, la fel şi cimitirul ortodox, „Protocoalele
parohiale precum şi obligaţiunile bisericii şi parohului de religiunea noastră”,
motiv pentru care acesta din urmă, în decembrie 1849 se plânge episcopului
Gherasim Raţ 117. Cu toate încercările preotului Mican de a atrage la noua
confesiune pe juliţani, aceştia, în marea lor majoritate, rămân pe mai departe în
Biserica ortodoxă.
În parohia vecină Bătuţa, preotul Gheorghe Popovici, pentru că a vrut pe
„poporeni să-i ducă la religia greco-catolică, încă în anul 1847, prin consistor de
slujbă şi venit suspendându-se”: A fost oprit şi de la venitul epitrafirului şi de la
113
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„toate slujbele”, parohia fiind încredinţată spre administrare preotului Zaharia
Neiculesc din Toc, urmând ca ulterior să fie numit un alt preot. Nici în anul 1849
parohia nu avea numit preot. În şedinţa consistorială din 18 iulie 1849,
protopopul Vărădiei de Mureş cerea ca preotul, care „s-a îndreptat”, „a-l slobozi
iar de nu, alt preot a se trimite”118.
În părţile Sebişului de pe valea Crişului Alb, Hendrey Ferecn, la 22 aprilie
1848, se arăta îngrijorat că „în cercul meu”, tocmai în preajma Sfintelor Paşti,
„neliniştea a început deoarece neuniţii se străduiesc să ocupe cu forţa bisericile de
la uniţi. Eu am interzis ca populaţia în fierbere să meargă la acele biserici.
Totodată am atras atenţia şi preoţilor angajaţi recent să nu facă slujbe bisericeşti
penmtru credincioşi în bisericile unite. Dar ce rezultat va avea interdicţia nu ştiu,
întrucât populaţia e agitată”119.
La 8/20 mai 1848, protopopul Moise Ghergar al Ineului descria notarului
Episcopiei Aradului, despre retrocedarea oficială de către delegaţia comitatensă a
bisericilor din Berindia, Revetiş, Roşia şi Sălăjeni, ca urmare a reîntoarcerii
locuitorilor la Ortodoxie. În ziua următoare va oficia şi retrocedarea bisericilor
din Igneşti, Minead şi Neagra120.
După revenirea la Ortodoxie şi reînfiinţarea parohiilor ortodoxe, era mare
nevoie de preoţi. Protopopul Moise Ghergar, în raportul său din 13 mai 1848
adresat episcopului Gherasim Raţ, arăta că în „împrejurările trecerii oamenilor de
la religia greco-catolică la a noastră dreptcredincioasă lege din satele Berindia,
Revetiş, Roşia, Sălăgeni, Igneşti, Minead şi Neagra” era mare nevoie de preoţi.
După revenirea locuitorilor din Berindia, la 25 mai 1848, învăţătorul Alexandru
Beltechi din Revetiş a cerut episcopului Gherasim Raţ să-l hirotonească pentru
parohia nou înfiinţată de acolo. După cum însuşi mărturisea, s-a „sârguit prin
toate ai povăţui ca să poată din lege g(reco) catolică eşi; şi lege strămoşească să o
dobândească”121. Parohia Mineadului a fost cerută de învăţătorul Ioan Dronca
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din Roşia care s-a implicat şi el în determinarea locuitorilor de a reveni la
Ortodoxie122.
În urma revenirii la Ortodoxie a unui n umăr de 84 de familii din cele 88
existente în Minişel, la 7 iunie 1848 au reprimit şi biserica123. La 14 ianuarie
1849, credincioşii cereau un preot „statornic” pe motiv că preotul Ioan Popovici
din Nadăş mai greu le putea asigura asistenţa religioasă124.
Dacă în parohiile Bocsig, Galşa, Juliţa, Minead, Minişel, Revetiş, Roşia,
Sălăgeni, Târnova, nu au existat probleme cu retrocedarea locaşului de cult, nu
acelaşi lucru s-a petrecut în alte parohii. Pentru că în unele dintre ele, deşi numai
un număr redus de locuitori au rămas pe mai departe uniţi, episcopul de la
Oradea s-a plâns guvernului din Pesta, pentru că majoritarii le-au luat şi biserica.
Acesta, căutând o soluţie de compromis, a recomandat episcopului Gherasim Raţ
al Aradului introducerea serviciului liturgic alternativ la Galşa şi Chier, lucru
refuzat însă de ierarhul arădean. Sub presiunea credincioşilor, intoleranţa
autorităţilor scade, şi la 17 aprilie biserica a fost retrocedată gălşenilor ortodocşi.
La Chier, în aceeaşi lună, s-a procedat în faţa delegaţiei comitatului Arad la
retrocedarea clădirii bisericii, a cărţilor şi a tuturor odăjdilor. Matricolele
parohiale (botezaţi, cununaţi, decedaţi) nu s-au putut preda, pentru că parohul
unit a lipsit din comună. S-au predat şi sesiile preoţeşti, numai casa parohială nu
s-a predat pentru că aparţinea uniţilor125.
După această perioadă, ca rezultat al operei episcopului unit Samuil
Vulcan de la Oradea, au mai rămas unite puţine sate. În a doua jumătate a
secolului al XIX-lea înregistrându-se înfiinţarea şi altor parohii greco-catolice126.
O situaţie statistică întocmită de autorităţile ecleziastice unite, privind
frământările religioase din 1846-1850, reflectă următoarea situaţie a enoriaşilor
care au revenit la confesiunea ortodoxă părăsind confesiunea unită127.
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Nr.
crt.

Localitatea

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Berindia
Bocsig
Galşa
Găvojdia
Târnova
Roşia
Sălăjeni
Minead
Neagra
Igneşti
Minişel
Chier
Juliţa
Prunişor

Anul

Număr familii sau
persoane

1846
1846-1847
1846-1847
1846-1847
1847-1848
1846-1847
1846-1847
1846-1847
1847
1846-1848
1847
1847-1848
1847-1850
1847

57 persoane
1 500 persoane
246 persoane
6 familii
731 persoane
117 familii
137 familii
42 familii
44 familii
42 familii
176 familii
676 persoane
194 persoane
104 persoane

Din datele de mai sus reise că s-au înregistrat masive treceri la
confesiunea ortodoxă mai ales în localităţile Bocsig, Târnova şi Chier. Din cele
14 parohii unite au trecut în total 2 352 de persoane şi un număr de 799 de
familii, astfel că cifra estimativă se ridică la 7 176 persoane128.
În timp ce în majoritatea parohiilor se înregistrau masive reveniri la
ortodoxie, în localitatea Nădlac, propaganda unită a peotului Ioan Creţu din Igriş,
a avut câştig de cauză. Situaţia materială precară datorită anilor secetoşi, a
recoltei slabe, „stolele şi birul” pe care erau obligaţi să le plătească preoţilor
ortodocşi, le îngreuna situaţia. În Nădlac, credincioşi uniţi existau încă din 1838
(20 suflete) şi erau afiliaţi parohiei de la Macău. În 1843 numărul lor creşte la 26
suflete. La 19 martie 1847, după amenajarea unei capele într-o casă, preotul Ioan
Creţu o sfinţeşte şi o dă cultului unit. Acum, mai mulţi credincioşi ortodocşi vor
trece la confesiunea unită, mulţi motivând faptul că în biserica ortodoxă se slujea
sfânta liturghie în limba sârbă nu în cea română. În martie 1847 se va declanşa o
anchetă condusă de protopopul Ioan Raţ al Aradului, însoţit de protopopul
Teodor Popovici al Şiriei, un asesor şi un notar consistorial 129. Cu toate acestea,
se ajunge ca în anul 1850, în Nădlac, să fie un număr de 481 credincioşi de
confesiunea unită, faţă de cei 2 909 ortodocşi 130.
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În părţile bihorene, o regiune puternic marcată de mişcările confesionale
din perioada anilor 1847-1848 a fost cea a protopopiatului Beiuş. Cele mai
puternice acţiuni s-au desfăşurat în localităţile Vintere, parohie unită din 1784, cu
un număr de 1 126 de enoriaşi, Dumbrăviţa Mică, Drăgoteni, Feneriş, Pocola, dar
şi în Nojorid, Pişcolt, Girişul de Criş, însă de mai mică amploare131.
În urma unei anchete condusă de prim-pretorul Komloşi Antal,
desfăşurată cu acceptul episcopului unit Vasile Erdelyi de Oradea (1843-1862), a
vicarului ortodox din dieceza Aradului şi a Consistoriului ortodox din Oradea. În
urma cercetărilor desfăşurate în localităţi, s-a ajuns la concluzia că părăsirea
confesiunii unite de către credincioşi şi trecerea lor la confesiunea ortodoxă, a
fost o procedură consecinţa procedurii greşite în legătură cu publicarea legilor din
anul 1848. Locuitorii din Vintere au declarat că s-au prezentat în grup preotului
unit pentru a-şi manifesta dorinţa de a reveni la confesiunea ortodoxă. Au existat
şi cazuri când unii locuitori care nu au părăsit niciodată confesiunea ortodoxă, dar
în evidenţele întocmite figurau că au cerut să treacă din nou la ortodocşi. Fiind
întrebaţi locuitorii dacă ştiu ce deosebire este între religia unită şi cea ortodoxă,
nu s-a găsit nici unul să ştie să răspundă, în general declarând că ei urmează
confesiunea în proprietatea căruia va rămâne biserica132.
După revenirea la ortodoxie, parohiile Feneriş, Drăgoteni, Sânmartinul de
Beiuş, Şoimuş şi Petreasa133, toate din cadrul protopopiatului Meziadului, au
rămas „fără păstor şi fără mângâietor”: La 16 aprilie 1848, protopopul Pavel
Novac al Meziadului, ruga pe episcopul Gherasim Raţ să le „a le rândui” câte un
preot, pentru aceste parohii vacante, el personal cerând transferul în parohia
Dragoteni „fiindcă acolo este casă bună parohială, că la Mezieş şi aşa n-am
nimic, că păste un an va săvârşi Roman teologia şi atunci voi fi silit a-i preda
Mizieşu, că acum plătesc 80 de florini chiria pă an”134.
Revoluţia de la 1848 a adus cu sine modificarea liniei tactice adoptată de
cele două Biserici, ortodoxă şi greco-catolică, în sensul renunţării la disputele
confesionale promovate, care după părerea intelectualilor epocii au ţinut naţiunea
română împărţită şi au împiedicat progresul acesteia. Astfel, în această perioadă,
dorinţa de unificare a celor două Biserici a devenit covârşitoare, fiind considerată
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Amănunte la: I. Radu, op. cit., p. 113; I. Căluşer, op. cit., pp. 200-207.
Ibidem, pp. 101, 202.
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Localitate contopită cu Şoimuş.
134
A. A. Arad, doc. nr. 157/1848, în Documente privind revoluţia de la 1848 în Ţările
Române. C. Transilvania, vol. II, doc. 46, p. 74.
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ca una dintre căile prin care cele două Biserici se puteau elibera de sub influenţele
străine135.

135

Keith Hitkins, Conştiinţă naţională şi acţiune politică la românii din Transilvania 17001868 (Introducere şi îngrijirea ediţiei de Pompiliu Teodor. Traducere de Sever Trifu şi
Codruţa Trifu), Cluj-Napoca, 1987, p. 132.
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Intelectuali nădlăcani – familia Lugojan
Gabriela Adina Marco
Biblioteca „Tudor Arghezi”,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Alături de preot, învăţătorul făcea parte din elita intelectuală a
satelor. Învăţătorii de la şcolile confesionale ortodoxe erau atât educatorii
copiilor, cât şi îndrumători morali şi culturali ai adulţilor, pentru că se punea
mare accent pe ridicarea populaţiei prin cultură.
Samson Lugojan şi-a început activitatea la Nădlac din anul şcolar
1865/1866 1. S-a născut în 2 iunie 1846 în Furdea, comitatul Caraş 2. După
terminarea claselor primare, a urmat 4 ani şcoala de grăniceri, apoi s-a
înscris la cursurile preparandiale. A absolvit Institutul Pedagogic din Arad
în anul 1865/1866. Imediat după absolvire şi după ce a depus examenul de
calificare pentru funcţia de învăţător, a fost „instalat” ca dascăl la Nădlac,
unde a funcţionat neîntrerupt până în anul 1901, când s-a pensionat. Pe
lângă faptul ca era învăţător, Samson Lugojan a fost şi cântăreţ în strană,
după cum era obiceiul vremii. Acesta le-a insuflat şi copiilor săi dragostea
pentru cântarea bisericească.
Samson Lugojan s-a căsătorit cu Iuliana Mărginean la data de 21
noiembrie 1869. Aceasta moare la 14/27 octombrie 1909, la vârsta de 60 de
ani. Împreună au avut copii pe: Ioan, născut la 1 octombrie 1870, Eufrosina,
născută la 17 septembrie 1872, moartă la 12 februarie 1875, Trifon, născut
la 27 mai 1874, Rozalia, născută în anul 1876, Ioan, născut în anul 1877,
Elena, născută la 24 mai 1880, moartă la 16 noiembrie 1880, în vârstă de
doar 7 luni, Vasile, născut la 8 octombrie/4 noiembrie 1882, Cornelia,
născută la 21 noiembrie/3 decembrie 1884, Virgil născut la 26 februarie/12
martie 1886. Patru dintre copiii lor, ajunşi la maturitate 3, Trifon, Ioan,
Alexandru şi Virgil, au avut toţi preocupări intelectuale. Ioan, Alexandru şi
Virgil au îmbrăţişat şi ei cariera didactică, ca şi părintele lor. Alexandru a
1

Arhiva Parohiei Ortodoxe Române din Nădlac, fondul Oficiul Parohial Ortodox Român
(A. P. O. R. Nădlac în continuare), registrul nr. 58/1899-1901, ff. 23-24.
2
Vasile Stanciu, Compozitorul Trifon Lugojan, în Mitropolia Banatului, anul XXXVIII, nr.
5/1988, p. 86, Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale (S. J. A. N. Arad), fondul
Protopopiatul Arad, dosarul nr. 16/1878, f. 132.
3
A. P. O. R. Nădlac, dosarul nr. 22/1891-1900, f. 101.
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fost învăţător la Labaşinţ în anul 1910 4. Cel mai celebru dintre fiii lui
Samson Lugojan a fost Trifon, profesor la Institutul Teologic din Arad.
Pe întreaga perioadă cât a stat la Nădlac Samson Lugojan a
funcţionat ca învăţător la şcoala centrală, la clasele inferioare („docinte la
clasa inferioară” 5).
În 1871 6 învăţătorii din Nădlac primesc drept salar arenda de pe 2/4
sesii de pământ şi 200 florini în bani. Inspector şcolar era Mihai Şerban;
catihet era George Şerban; învăţători erau Mihai Chicin pentru clasele
superioare şi Samson Lugojan pentru clasele inferioare, iar „curatorul şcolii”
era Alexandru Petrovici.
Peste doi ani, în 18737, învăţătorul Samson Lugojan primeşte drept
salar arenda de pe 2/4 sesii de pământ (32 de jugăre de pământ în
extravilan), „cvartiru” (locuinţă), în bani 200 florini, 6 „orgii” de lemne
(27,50 florini). Totalul se ridica la aproximativ 340 florini. Aceeaşi situaţie
este întâlnită în anul 1877 8 şi în anul 1878 9, când salarul total se ridica la
aproximativ 530 florini.
Din cauza vârstei destul de înaintate şi a bolii, Samson Lugojan cere
să fie înlocuit permanent la catedră de către fiul său Ioan, încă din anul
1888. În şedinţa comitetului parohial din data de 17/29 ianuarie 1890
Samson Lugojan cere să fie înlocuit de fiul său Ioan Lugojan, „candidat de
învăţător” pentru că „Dsa este morbos şi voesce a face cura” 10.
În decembrie 1892 din nou solicită înlocuirea cu fiul său, iar cererea
sa este rezolvată favorabil. Din data de 1 ianuarie 1893 11 de la Arad se
acceptă ca Ioan Lugojan să fie suplinitor pe timp nelimitat pe lângă tatăl său,
Samson Lugojan. În 4/16 septembrie 1896 12 suplinitor e numit învăţătorul
Emilian Lucuţia. Ca salariu acesta primeşte suma de 30 florini lunar şi
locuinţă la şcoală gratuită. Banii sunt luaţi din salarul titularului Samson
Lugojan.
4

Arhiva Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Arad (A. A. O. R. Arad în continuare), dosarul
nr. 40-III-1910, f. 1.
5
S. J. A. N. Arad, fondul Protopopiatul Arad, dosarul nr. 4/1877, f. 25.
6
A. P. O. R. Nădlac, dosarul nr. 28/1871-1919, f. 1.
7
Ibidem, f. 3.
8
Ibidem, f. 18, dosarul nr. 21/1874-1890, f. 16; S. J. A. N. Arad, fondul Protopopiatul
Arad, dosarul nr. 4/1877, f. 324.
9
A. P. O. R. Nădlac, dosarul nr. 28/1871-1919, f. 19; S. J. A. N. Arad, fondul
Protopopiatul Arad, dosarul nr. 16/1878, f. 132.
10
A. P. O. R. Nădlac, registrul nr. 55/1879-1894, f. 123.
11
Ibidem, f. 192.
12
S. J. A. N. Arad, fond Episcopia Ortodoxă Română Arad, grupa IV, acte şcolare, dosarul
nr. 285/1892, ff. 3, 10, A. P. O. R. Nădlac, registrul nr. 56/1894-1898, f. 135.
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Pentru anul şcolar 1899/1900 Samson Lugojan a primit următorul
salar : 250 florini în bani, la care s-a mai adăugat o jumătate de sesie de
pământ (sau echivalentul în bani, 400 florini), 3 stânjeni de lemne (18
florini), locuinţă gratuită plus o anumită sumă de bani în cazul participării la
diferite reuniuni învăţătoreşti.
La data de 24 septembrie 1900 Samson Lugojan prezintă comitetului
parohial cererea sa de pensionare, argumentând cu vârsta sa înaintată şi cu
desele absenţe din cauza bolilor 14. Începând cu data de 27 noiembrie/10
decembrie 1900 15 în locul bătrânului învăţător e numit ca suplinitor Ioan
Pinter – „cleric de cursul al III”. Salarul primit de suplinitor este „cartel liber
cu încălzit” şi 25 florini sau 50 coroane/lună din „contul salarului lui
Samson Lugojan”.
Până la data de 17 februarie/2 martie 1901 16 Samson Lugojan a
ocupat funcţia onorifică de director şcolar local şi diriginte al corpului
învăţătorilor din Nădlac. De acum înainte pe acest post este numit preotul
Nicolae Chicin. La data de 9/22 septembrie 1901, odată cu începerea noului
an şcolar bătrânul învăţător Samson Lugojan e pensionat, iar învăţătorul
Traian Faur devine suplinitor.
Comitetul parohial nădlăcan cere să se organizeze concurs pentru
ocuparea postului rămas vacant la şcoala inferioară centrală. Ca salar se
propune 800 cor., lemne de încălzit sala de clasă şi locuinţa învăţătorului,
locuinţă gratuită, remuneraţie pentru conferinţe. Până la ocuparea postului
rămâne ca suplinitor Traian Faur cu un salar de 50 florini/lună.
Într-un document comemorativ din anul 1909 Samson Lugojan este
menţionat ca învăţător pensionat şi membru al comitetului parohial. Un alt
document 17, datat 25 octombrie/7 noiembrie 1917, îl consemnează pe
învăţătorul pensionar Samson Lugojan. În primăvara anului 1931 iarăşi se
vorbeşte în documente de învăţătorul pensionar Samson Lugojan 18.
Ioan Lugojan, fiul învăţătorului Samson Lugojan şi Iuliana
Mărginean, s-a născut la data de 1 octombrie 1870. A absolvit Preparandia
13

13

A. P. O. R. Nădlac, registrul nr. 58/1899-1901, f. 23-24.
S. J. A. N. Arad, fond Episcopia Ortodoxă Română Arad, grupa IV, acte şcolare, dosarul
nr. 248/1896, f. 226, dosarul nr. 534/1900, f. 1.
15
A. P. O. R. Nădlac, dosarul nr. 5/1897-1900, f. 369; S. J. A. N. Arad, fond Episcopia
Ortodoxă Română Arad, grupa IV, acte şcolare, dosarul nr. 534/1900, f. 4.
16
S. J. A. N. Arad, fond Episcopia Ortodoxă Română Arad, grupa IV, acte şcolare, dosarul
nr. 534/1900, f. 40.
17
A. P. O. R. Nădlac, dosarul nr. 16/1917, f. 176.
18
Ibidem, registrul nr. 60/1915-1943, f. 66.
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din Arad în anul 1887/1888 19. Acesta a funcţionat la şcoala centrală
inferioară alături de tatăl său, Samson Lugojan, fiind numit suplinitor în
anul 1892/1893 20. Neoficial a funcţionat pe o perioadă mai lungă, fiind
„învăţător ajutător” pe lângă tatăl său între 1 septembrie 1891 şi 1 februarie
1893, dar şi în alte perioade. Începând cu luna octombrie 1894 21 este numit
din nou suplinitor pe lângă tatăl său, pe o perioadă nedefinită, deşi de la
Arad nu e recunoscut.
Deşi în 29 august 1893 preotul Vincenţiu Marcovici îl caracterizează
pe învăţătorul suplinitor Ioan Lugojan ca având „purtare exemplară” 22,
începând cu 1895 părinţii încep să facă reclamaţii împotriva sa. Aproape în
permanenţă cât a funcţionat la şcoala tatălui său, împotriva lui Ioan Lugojan
se primesc reclamaţii de la părinţii elevilor care învăţau în şcoala sa, fiind
acuzat că bate şi batjocoreşte copiii. La 17/29 decembrie 1895 23 o
„plânsoare privată” împotriva lui Ioan Lugojan ajunge la episcopie şi
consistoriul diecezan „pentru ulterioară afacere competentă”. „Jelbitorii” cer
destituirea învăţătorului şi revenirea lui Samson Lugojan, pentru că pe
„pruncii lor umblători la şcoală … i-ar bate şi batjocori” în permanenţă. La
data de 29 decembrie 1895/10 ianuarie 1896 24 din nou se plâng părinţii,
dând şi exemple: Visarion, de 6 ani, fiul lui Pavel Stroia a fost bătut de
învăţător, încât copilul nu mai doreşte să umble la şcoală; Demetriu, de 9
ani, fiul lui Ioţia Chicin a fost bătut, încât i-au căzut unghiile; Sofia, de 6
ani, fiica lui Paia Faur îi este frică a mai merge la şcoală. De asemenea
învăţătorul mai e acuzat că vine beat la şcoală, cu hainele „în neorânduială”.
Reclamanţii cer înlăturarea lui Ioan Lugojan, ameninţând că vor ieşi din
religia ortodoxă, iar copiii îi vor retrage de la şcoală dacă nu revine Samson
Lugojan ca învăţător.
La 21 februarie 1896 25 un grup de nădlăcani cer ca Ioan Lugojan să
iasă din şcoală pentru că „părinţii pruncilor pe care iau batjocorit fără milă
nu pot să-şi trimită pruncuţii în şcoala Dsale numai foarte cu greu pentru că
lie frică la pruncuţi de el ear alţii nicidecât. … Ioan Lugojan ne-au bătut
pruncii noştri micuţi aşa cât mai multe zile de cătră bătaia lui am fost
19

Teodor Botiş, Istoria Şcolii Normale şi a Institutului Teologic Ortodox Român din Arad,
Edit. Consistoriului, Arad, 1922, p. 475.
20
A. P. O. R. Nădlac, registrul nr. 55/1879-1894, f. 192; dosarul nr. 14/1920-1927, f. 183,
registrul nr. 56/1894-1898, ff. 39, 40, 92.
21
Ibidem, dosarul nr. 22/1891-1900, f. 49, 74-75, registrul nr. 56/1894-1898, f. 53-54.
22
Ibidem, dosarul nr. 22/1891-1900, f. 37.
23
Ibidem, registrul nr. 56/1894-1898, f. 83.
24
Ibidem, dosarul nr. 22/1891-1900, f. 69.
25
S. J. A. N. Arad, fond Episcopia Ortodoxă Română Arad, grupa IV, acte şcolare, dosarul
nr. 285/1892, f. 25, 40.
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năcăjiţi şi nu mai ştim că ce se va mai întâmpla cu ei; la unii leau dat pălmi,
pe alţii eau lovit peste degite de leau picat şi unghiile şi altele”.
La data de 12/24 aprilie 1896 26 de la Nădlac ajung din nou la
episcop reclamaţii împotriva lui Ioan Lugojan, reclamanţii ameninţând cu
trecerea la greco-catolici. Pentru calmarea spiritelor Ioan Meţianu îl numeşte
pe Ioan Lugojan învăţător în Şiria, iar Samson Lugojan va continua cursurile
singur.
Începând cu anul şcolar 1897/1898 este angajat ca învăţător la şcoala
elementară de stat din Nădlac 27. Aici ajunge s ocupe funcţia de director
şcolar. La această şcoală a funcţionat până în perioada interbelică.
Trifon Lugojan 28 s-a născut în localitatea Nădlac la data de 27 mai
1874, din părinţi învăţători. A fost fiul învăţătorului nădlăcan Samson
Lugojan, care i-a insuflat tânărului Trifon dragostea pentru cântarea
bisericească, fiind şi cântăreţ în strană, cum era obiceiul vremii.

Trifon Lugojan

26

Ibidem, f. 16.
A. P. O. R. Nădlac, dosarul nr. 22/1891-1900, f. 126, registrul nr. 58/1899-1901, f. 12.
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T. Boiş, op. cit., p. 397; V. Cosma, Muzicieni români, Lexicon, Bucureşti, 1970, p. 281.
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Diploma obţinută la Conservatorul din Leipzig
Trifon Lugojan şi-a făcut studiile la şcoli de prestigiu. Cursurile
şcolii primare le urmează în localitatea natală, apoi studiază la şcoli
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„superioare” din Braşov, Caransebeş şi Seghedin. La Braşov l-a avut ca
profesor de muzică pe celebrul muzicolog român Gheorghe Dima. Între
1894 şi 1897 urmează cursurile Institutului Teologic din Arad, unde a fost
coleg de generaţie cu Procopie Givulescu, viitorul protopop al Radnei şi cu
Teodor Botiş, care a urmat cursurile ca particular, viitorul profesor
preparandial 29. Acesta din urma a ajuns director al Institutului Pedagogic,
iar în anul 1922 a publicat monografia Institutului Pedagogic şi a
Institutului Teologic din Arad.
Conducerea Episcopiei Ortodoxe Române a Aradului dorea ca la
Institutul Teologic să fie angajat un profesor cu o pregătire temeinică în
domeniul muzicii. Astfel, lui Trifon Lugojan i se acordă în anul 1900 o
bursă de 1200 coroane pe timp de doi ani pentru a studia muzica la
Leipziger Komservatorium, cu condiţia ca după încheierea studiilor să
revină ca profesor la Arad. Aici i-a avut ca profesori pe Emil Paul la teoriesolfegii, armonie şi compoziţie; pe Heinrich Klesse la canto şi pian şi pe
Robert Rolland la vioară 30.
Trifon Lugojan a avut trei fraţi 31: Ioan, Alexandru şi Virgil – toţi cu
preocupări intelectuale. Ioan Lugojan a fost învăţător şi director la şcoala
elementară de stat din Nădlac, după ce o perioadă a fost suplinitorul tatălui
său la şcoala confesională ortodoxă română de aici. Alexandru şi Virgil au
îmbrăţişat şi ei cariera didactică şi preoţească. Alexandru a fost învăţător în
localitatea Labaşinţ, protopopiatul Lipova, documentat în anul 1910 32.
Trifon Lugojan a trecut la cele veşnice la data de 11 ianuarie 1948 la
Arad. În suplimentul săptămânalului oficios al Eparhiei Aradului, Biserica
şi Şcoala, intitulat Calea Mântuirii 33 se scrie că duminică, 11 ianuarie, „a
decedat prof. Trifon Lugojan maestru cântărilor bisericeşti din episcopia
Aradului”, la vârsta de 74 de ani. A fost înmormântat la cimitirul Pomenirea
din Arad, marţi, la data de 13 ianuarie. La slujba de înhumare au fost
prezenţi, pe lângă familia îndoliată, episcopul Aradului Andrei Magieru,
profesori şi elevi de la Academia de Teologie şi Şcoala de cântăreţi şi un
numeros public. Răspunsurile liturgice au fost date de corul catedralei
ortodoxe din Arad, Armonia condus de profesorul I. Lipovan şi corul
teologilor condus de profesorul P. Bancea. Printre cei care au rostit câteva
cuvinte de rămas bun s-au numărat preotul consilier Caius Turicu, Dr. P.
Deheleanu şi Dr. Al. Stoinescu. În articolul dedicat acestui trist eveniment
29
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de săptămânalul Biserica şi Şcoala se spune despre Trifon Lugojan că „a
fost un muncitor neobosit, un mare iubitor de cântare sfântă, un suflet
ales” 34.
Cariera didactică. După terminarea studiilor preparandiale Trifon
Lugojan ajunge învăţător în localităţile Dumbrava şi Târgovişte din
comitatul Caraş. Din anul şcolar 1896/1897 până în 1900 a fost profesor
suplinitor la catedra de muzică la Institutul Teologic din Arad. Între 1902 şi
1934 a fost titular la catedra de muzică instrumentală, pedagogie, cântare
bisericească şi tipic la Institutul, şi mai apoi Academia Teologică şi la
Institutul Pedagogic din Arad.
Cu prilejul sărbătoririi a 100 de ani de existenţă a Institutului
Pedagogic Ortodox Român din Arad (1912) Trifon Lugojan a participat la
ceremoniile aniversare organizând un concert artistic care a fost susţinut „în
faţa unei săli arhipline” 35. Printre cei prezenţi se numără episcopul Aradului
Ioan (I.) Papp, vicarul episcopesc al Oradiei, Vasile Mangra, viitorul
mitropolit al Ardealului, protosincelul şi viitorul episcop de Oradea Roman
R. Ciorogariu, pe atunci directorul Institutului Teologic, Vasile Goldiş,
secretarul consistorial şi numeros public.
În 1917 Trifon Lugojan a fost nevoit să părăsească temporar
activitatea la catedră, deoarece a fost concentrat în armata Austro-Ungară. În
absenţa sa, muzica a fost predată de către profesorul Aurel Cosma. În
decembrie 1918 a fost eliberat din serviciul militar, dar se îmbolnăveşte şi
nu poate să-şi reia activitatea didactică. Este suplinit de profesorul Iacob
Lazăr (semestrul I) şi de elevul Pavel Anuichi (semestrul II) la studiu
cântării şi al tipicului bisericesc şi de Aurel Cosma (semestrul I) şi Ştefan
Miu (semestrul II) la catedra de muzică.
Un alt important merit al lui Trifon Lugojan a fost întemeierea
corului teologilor de la Institutul arădean. A fost dirijor al Reuniunii române
de muzică şi cântări din Arad între 1903-1940, iar între 1934-1946 a fost
director al Şcolii de cântăreţi bisericeşti din Arad. A dirijat şi corul
învăţătorilor din Săceni, pe perioada cât a activat în această localitate.
Cariera muzicală. După perfecţionarea „în arta muzicală” de la
Conservatorul din Leipzig36, Trifon Lugojan şi-a dedicat activitatea
compunerii de muzică religioasă şi aranjarea pe note a cântecelor bisericeşti
păstrate din străbuni doar oral. A tipărit pe note toate cântecele bisericeşti
(pe cele 8 glasuri), precum şi numeroase pricesne, acatiste, Paraclisul Maicii
34

Biserica şi Şcoala, anul LXXII, nr. 3 din 18 ianuarie 1948, p. 16.
V. Stanciu, op. cit., p. 84.
36
A. A. O. R. Arad, dosarul nr. 83-III-1910, f. 6.
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Domnului, plus alte 70 de cântece religioase ce se cântau la Şcoala de
duminică. A aranjat pe note tot ceea ce era necesar stranei, a compus, a
prelucrat, a armonizat, a cules colinde şi alte melodii bisericeşti. Aproape
întreaga sa muncă de compozitor şi aranjor de muzică religioasă a văzut
lumina tiparului. Majoritatea au fost tipărite prin Tipografia Diecezană din
Arad.
În muzica corală se remarcă: Liturghia pentru cor mixt, în sol major
(1901); Calea mândrei (1904), cor bărbătesc pe motive poporale, versuri de
M. Eminescu, Arad, editura P. Smintion, (1904); Învierea (1904), cor
bărbătesc pe versuri de M. Eminescu, Arad, editura P. Smintion, (1904).
Printre cântările celor opt glasuri liturgice tipărite se numără: Strana
(cele 8 glasuri – heruvice, irmoase, pricesne), Arad, Tipografia Diecezană,
(1905); Cântări bisericeşti pentru slujbe ocazionale din Molitvelnic, Arad,
Tipografia Diecezană, (1907); Cele opt glasuri (după Episcopul I. I. Papp),
Arad, Tipografia Diecezană, (1912); Cântări bisericeşti. Irmoase şi
pricesne, Arad, Tipografia Diecezană ortodoxă română, (1913); Cântări
bisericeşti. Cele opt glasuri la vecernie; Cântări bisericeşti. Cele opt glasuri
la utrenie, Arad, Tipografia Diecezană, (1927); Cântări bisericeşti. Cele opt
glasuri la liturghie, Arad, Tipografia Diecezană, (1927).
Activitatea componistică a lui Trifon Lugojan a cuprins şi
următoarele lucrări: Cântări bisericeşti. Irmoase şi pricesne şi alte cântări
mai însemnate la praznicele împărăteşti, Arad, Tipografia Diecezană,
(1927); Cântări bisericeşti la sărbătorile Maicei Domnului. Troparele şi
condacele Sfinţilor celor mari şi cele obişnuite la înmormântarea mirenilor,
Arad, Tipografia Diecezană, (1928).
Principala slujbă religioasă este Sfânta Liturghie. Aceasta nu putea
să rămână în afara preocupărilor muzicale ale lui Trifon Lugojan. Se
remarcă din activitatea sa publicistică: Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur
pentru cor bărbătesc (sol major), Arad, editura Librăriei Diecezane [1928];
La muntele Sinaiului, concert religios din Liturghia în sol major pentru cor
mixt, Arad, Tipografia Diecezană, [1928]; Carte de rugăciuni şi cântări
bisericeşti, Arad, Tipografia Diecezană ortodoxă română, [1938];
Răspunsurile liturgice cu ecteniile corespunzătoare (unison) cum se cântă
în Eparhia Aradului, Arad, editura Diecezană, 1939.
Printre celelalte slujbe şi cântări religioase armonizate de Trifon
Lugojan se pot enumera: Carte de rugăciuni şi cântări bisericeşti pentru
şcolari, Librăria Diecezană Arad, (1917); Acatistul Domnului nostru Iisus
Hristos şi Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, după rânduiala
din Eparhia Aradului, Arad, editura Diecezană, (1940); 24 Colinde
redactate pentru 2-3 voci, Arad, editura Diecezană, (1939); Cântări
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funebrale pentru cor mixt (1941); Parastasul cum se slujeşte în Eparhia
Aradului, Arad, editura Diecezană, (1941); Răspunsurile liturgice la
Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur armonizate pentru 3 voci, Arad, editura
Diecezană, (1941); Înmormântarea mirenilor, cum se slujeşte în Eparhia
Aradului (Panahida cea mică şi Prohodul), Arad, editura Diecezană,
(1942); Compoziţii pentru cor mixt şi bărbătesc (Cuprinde piese pentru 2-3
voci egale, cor mixt, cu solo); 70 Cântări religioase cum se cântă în
Eparhia Aradului, Arad, editura Diecezană, 1942; Colinde (1943)
armonizate pentru 3 voci egale (27 de piese); Coruri mixte (1943), versuri
populare (20 de piese laice şi colinde).
Activitatea componistică a lui Trifon Lugojan a fost analizată de
publicaţiile de specialitate ale vremii. G. M. Cordoneanu, în revista
România muzicală, apreciază „cultura muzicală ce posedă domnul
Lugojan”, remarcând totodată că opera compozitorului arădean este
alcătuită din „lucrări serioase şi pot sta alături de oricare compoziţiuni de
felul lor” 37. Istoriografia muzicii româneşti a recunoscut meritele
nădlăcanului Trifon Lugojan, acesta fiind inclus în rândul celor care şi-au
adus contribuţia la dezvoltarea muzicii româneşti de dincolo şi de dincoace
de Carpaţi 38.
Luptător pentru Unire. În anul 1918, pe fondul înfrângerilor suferite
de Puterile Centrale, s-a creat cadrul internaţional favorabil împlinirii visului
secular al românilor – unirea tuturor provinciilor locuite de români într-un
singur stat.
După ce la data de 12 octombrie 1918, în cadrul conferinţei de la
Oradea a Partidului Naţional Român s-a proclamat autodeterminarea
românilor transilvăneni, în data de 30 ale aceleiaşi luni a luat fiinţă Consiliul
Naţional Român Central (CNRC). Acest organism de conducere al
românilor transilvăneni a avut sediul în oraşul Arad. O dată cu înfiinţarea
CNRC a luat fiinţă şi un organism militar care avea ca principal obiectiv
menţinerea ordinii publice din Transilvania. Este vorba de Garda Naţională
Românească (GNR). „Cătanele întoarse de pe fronturi intrau în Gărzile
Naţionale. Păstrându-şi uniforma, în locul pajurei perfide, puneau tricolorul
nostru, iar gulerul de la tunică era împodobit cu panglică tricolor. Cazărmile
de honvezi (armata ungurească) erau ocupate acuma de flăcăii noştri, care
de data aceasta serveau cauza neamului lor, iar deasupra cazărmilor, foste
ungureşti, falnic fâlfâia acum drapelul românesc” 39.
37

V. Stanciu, op. cit., p. 85.
Iosif Sava, Luminiţa Vartolomei, Mică enciclopedie muzicală, Edit. Aius, Craiova, 1997,
p. 187.
39
Ioan Scurtu, Alba Iulia 1 decembrie 1918, edit. Sport-Turism, Bucureşti, 1988, p. 114.
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În fiecare oraş s-a alcătuit un Consiliu Naţional local, „compus din
tot ce românii aveau mai ales” 40. În acele zile de toamnă şi iarnă ale anului
1918 aceleaşi activităţi sunt întâlnite în toate localităţile locuite de români
din întreaga Transilvanie.
La şedinţa din data de 15 noiembrie 1918 a CNRC, evaluând
situaţia, arădeanul Iustin Marşieu cere proclamarea imediată a unirii
Transilvaniei cu România 41. 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.
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 delegaţii la Marea Adunare
Naţională. Şi prin viu grai se făceau apeluri pentru participarea unui număr
cât mai însemnat de români la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia
convocată pentru data de 1 decembrie 1918, stil nou.
În întreaga Transilvanie s-au desfăşurat alegeri de delegaţi care să
participe la momentul istoric de la Alba Iulia. Alegerile 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 localitatea Săceni, din comitatul Caraş, cel care a organizat
Consiliul Naţional Român comunal a fost Trifon Lugojan, pe acea vreme
învăţător în localitate. În toamna anului 1918 a fost secretarul adunării
naţionale locale care s-a desfăşurat la data de 16/29 noiembrie. La Marea
Adunare Naţională de la Alba-Iulia a participat în calitate de delegat
superior al cercului electoral Făget-Birchiş 42.
În cadrul şedinţei delegaţilor de la Alba Iulia Trifon Lugojan, a
votat, alături de ceilalţi delegaţi, Rezoluţia potrivit căreia „Adunarea
Naţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească,
adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia în ziua de 18
noiembrie/1 decembrie 1918 decretează unirea acelor români şi a tuturor
teritoriilor locuite de dânşii cu România…” 43. La această Rezoluţie, citită,
40

Ibidem, p. 113.
Alexandru Roz, Consiliul Naţional Român Central şi Gărzile Naţionale Române din
Arad 1918 (acte şi documente), vol. I, edit. Dacia, Cluj-Napoca, 1993, pp. 15-22.
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1918 la români documentele Unirii, Unirea Transilvaniei cu România, 1 decembrie
1918, vol. VIII, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 178, document 210.
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Biserica şi Şcoala, anul XLII, nr. 47, din 18 noiembrie/1 decembrie 1918.
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printre alţii, de către Vasile Goldiş în faţa mulţimii, a aderat întreg poporul
român prezent la Alba Iulia. Aceasta a fost primită cu urale şi strigăte de
„Trăiască România Mare!”
Virgil Lugojan s-a născut la 26 februarie/12 martie 1886 şi a murit
la Arad la 25 septembrie 1952. Cunoştea limbile română şi maghiară. După
absolvirea a şapte clase la şcoala din Nădlac, a urmat Institutul Pedagogic
din Arad, absolvind în anul 1909/1010 44. Pentru anul şcolar 1910/1911
Virgil Lugojan e învăţător suplinitor timp de 6 luni la şcoala din GiulaVărşand, protopopiatul Nădab 45. În iulie-august 1922 a absolvit cursurile de
6 săptămâni pentru pregătire teologică, după care se înscrie la cursurile
Institutului Teologic din Arad ca particular. Este hirotonit diacon la data de
21 octombrie/3 noiembrie 1922 şi ca preot duhovnic în 22 octombrie/4
noiembrie 1922. Imediat este numit administrator provizoriu la parohia
Comiat 46, protopopiatul Lipova. În anul 1925/1926 îşi finalizează studiile
teologice la institutul arădean 47.
În martie 1942 Virgil Lugojan este inspector pentru disciplina
Muzică, „controlor de muzică şi cântare la şcolile primare din judeţ” 48. Este
rugat de către episcopia arădeană să controleze şi cantorii, care sunt
îndrumaţi să formeze coruri care să cânte pe trei voci după „compoziţia lui
Trifon Lugojan”, fratele inspectorului.
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T. Botiş, op. cit., p. 493.
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46
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O rectificare la tiparul sigilar din 20 noiembrie 1849 al
comunei Agriş, comitatul Arad
Augustin Mureşan, Ioan Popovici,
Complexul Muzeal Arad
Localitatea Agriş 1, comitatul Arad este atestată documentar în anul
1214 . De-a lungul anilor este menţionată în documentele vremii, cu diferite
denumiri: 1332-1337, Egreg; 1406-1409, Alegregh, Egregh, Felsewegregh;
1475, Egreg; 1494, possessio Alsoegregh; 1561, Also şi Felsewgregh; 1913,
Almásegres, Agrişu Mare 3.
De la această aşezare cunoaştem un tipar sigilar datat: 20/11.1849, în
prezent păstrat în colecţia de sigilii a Serviciului Judeţean Arad al Arhivelor
Naţionale. 4. El a fost prezentat de reputata specialistă în sigilografie Maria
Dogaru, într-un documentat studiu cu privire la sigiliile săteşti din fostul
comitat Arad, publicat în anul 1980 5. Descriind acest sigiliu comunal,
autoarea menţionată, îl prezintă astfel: „imaginea din sigiliile (sigiliul subl.
ns.) comunei Agriş, reprezentând un cuptor, iar alături o nicovală şi un
topor, credem că indică existenţa în această localitate a unui atelier de
fierărie” 6. Acelaşi sigiliu este descris într-un mod asemănător de aceeaşi
autoare şi în valoroasa sa lucrare apărută în 1984, care tratează colecţiile de
2

1

Satul Agrişu Mare aparţine azi de comuna Târnova, 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, pp.
532-1011; Gheorghe Toduţă, Vasile Grec, Nicolae Lujanschi, Localităţile judeţului Arad,
Arad, 1972, p. 156; Ion Iordan, Petre Gâştescu, D. I. Oancea, Indicatorul localităţilor din
România, Edit. Academiei R. S. R., Bucureşti, 1974, p. 68; Atlasul localităţilor judeţului
Arad, Edit. Suncart, Cluj-Napoca, 2005, p. 208.
2
Coriolan Suciu, Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania, I, Bucureşti, 1967, p.
27; Alexandru Roz, Kovách Géza, Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Arad,
Arad, 1997, p. 16.
3
Alexandru Roz, Kovách Géza, op. cit., pp. 16-17
4
Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale, Colecţia de sigilii (tipare sigilare), inv.
nr. 76.
5
Maria Dogaru, Sigilii săteşti din fostul comitat Arad, în „Cercetări numismatice”, III,
1980, p. 220 şi p. 219, fig. 12.
6
Ibidem, p. 220. Acest sigiliu autoarea îl include în categoria sigiliilor având în emblemă
elemente reflectând ocupaţiile locuitorilor şi uneltele de muncă folosite în diverse activităţi
economice, vezi ibidem, p. 102.
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matrice sigilare ale Arhivelor Statului, arătând că: „Imaginea gravată pe
suprafaţa matricei sigilare a comunei Agriş, reprezentând un cuptor iar
alături o nicovală şi un topor, indică credem, existenţa în această localitate
a unui atelier de fierărie” 7. În anul 2009, apare noul volum de Îndrumător
arhivistic al Direcţiei judeţene Arad, în care matricea sigilară a comunei
Agriş, inclusă între sigiliile care au în emblemă ocupaţiile locuitorilor şi
evoluţia uneltelor este prezentată astfel: „Imaginea gravată pe suprafaţa
matricei sigilare a comunei Agriş, înfăţişează un cuptor, iar alături o
nicovală şi un topor, fapt ce indică credem, existenţa în această localitate a
unui atelier de fierărie” 8. De observat faptul că Maria Dogaru, în descrierile
făcute de două ori asupra sigiliului, arăta că, în imaginea din sigiliu este „un
cuptor, iar alături o nicovală şi un topor”, iar în finalul descrierii sublinia, că
„crede că indică existenţa în localitate a unui atelier de fierărie”. Aproape
aceeaşi descriere este făcută şi în Îndrumătorul Arhivistic, menţionat mai
sus. Tiparul sigilar a fost descris şi de noi, în acelaşi an (2009), în lucrarea
sigilii săteşti şi comunale din comitatul Arad 9, în felul următor: „tipar
sigilar rotund (30 mm), confecţionat din alamă, gravat în incizie. Înălţimea
totală a piesei sigilare este de 45 mm. În imagine: o construcţie (fierărie)
prevăzută cu un cuptor deasupra căruia ies flăcări, iar alături o nicovală şi
un topor înfipt într-un butuc. Legenda: AGRIS KÖZSEG PECSÉTJE
20/11.849. Tiparul sigilar a fost confecţionat la 20 noiembrie 1849.
Semnificaţia: existenţa în localitate a unui atelier de fierărie”. După
apariţia lucrării, primul care şi-a exprimat părerea asupra semnificaţiei
emblemei tiparului sigilar a fost un localnic din satul Agrişu Mare, care ne-a
convins că, în câmpul sigilar este reprezentat un cuptor de var 10. Aceaşi
opinie o are şi Horia Truţă în studiul său despre meserii tradiţionale din
7

Idem, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, Direcţia Generală a Arhivelor
Statului, Bucureşti, 1984, p. 103.
8
Eugeniu Criste (coordonator), Lucian Petraş, Ştefan Marinescu, Mirela Văduva, Mircea
Timbus, Andrei Caciora, Ioan Popovici, Îndrumător Arhivistic, vol. II, Edit. Gutenberg
Univers, Arad, 2009, p. 186.
9
Augustin Mureşan, Ioan Popovici, Sigilii săteşti şi comunale din comitatul Arad şi
împrejurări (secolele XVII-XIX), Edit. Gutenberg Univers, Arad, 2009, p. 34, fig. 4.
10
Părere exprimată de dl. Mircea Pisău, originar din satul Agrişu Mare, comuna Târnova,
judeţul Arad. În discuţia amabilă cu acesta, i-am răspuns că:”vom face o rectificare
sigilografică asupra semnificaţiei emblemei sigiliului din 20 noiembrie 1849 al comunei
Agriş, dar acum primează un articol privind rectificări la sigiliile satului Rogoz, (azi Rogoz
de Beliu, jud. Arad), care a fost publicat deja, vezi Augustin Mureşan, Rectificări la sigiliile
din secolul al XVIII-lea ale satului Rogoz, comitatul Bihor, în „Administraţie românească
arădeană. Studii şi comunicări”, vol. IV, „Vasile Goldiş” University Press Arad – 2012, pp.
86-91.
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nordul masivului Highiş în care acest autor se referă printre alte meserii
tradiţionale şi la exploatarea pietrei calcaroase şi arderea ei de către
locuitorii din Agrişul Mare în cuptoare de var 11. Acest autor în studiul său
subliniază, că această preocupare a locuitorilor, este ilustrată şi pe tiparul
sigilar al comunei, confecţionat din alamă, la 20 noiembrie 1849. Imaginea
piesei, de formă rotundă, cu diametrul de 30 mm şi gravată prin incizie, cu
o înălţime totală de 45 mm, conţine o construcţie, de forma unui cuptor,
deasupra căruia ies flăcări, alături de un topor înfipt într-un butuc.Textul
ştampilei este următorul: Agriş közseg pecsétje 20/(11 n. n.) 1849, adică
Sigiliul comunei Agriş, 20/11.1849 12. După cum vedem, acest autor dă o
interpretare corectă a elementelor din emblemă şi nu mai menţionează
nicovala. Astfel, au apărut două opinii: prima prin care „se credea” că
elementele din emblemă simbolizează o fierărie 13, iar a doua, că este „un
cuptor de var”. Considerăm că interpretările greşite ale elementelor incluse
în câmpul sigilar al sigiliilor rurale şi nu numai, trebuiesc revăzute şi
corectate. Ele sunt probleme importante de sigilografie peste care nu trebuie
trecut uşor, ci din contră, supuse analizei ştiinţifice. Din acest considerent care nici nu este singular - necesitatea reexaminării sigiliilor rurale ni se
pare deplin justificată. Până la o analiză completă a tuturor sigiliilor rurale
din Crişana, credem că este binevenită o rectificare a acestui tipar sigilar
11

Vezi Horia Truţă, Meserii tradiţionale din nordul masivului Highiş, în „Administraţie
românească arădeană. Studii şi comunicări din Banat-Crişana, vol. V, „Vasile Goldiş”
University Press, Arad - 2012, p. 260.
12
Ibidem, p. 266. În valorosul său studiu despre meserii tradiţionale din nordul masivului
Highiş, acest autor prezintă exploatarea forestieră în zonă, susţinîndu-şi argumentaţia şi cu
ajutorul sigilografiei rurale. Astfel, autorul arată faptul că „exploatările forestiere apar
înscrise în câmpul sigilar al unor primării (primăriile nu au câmp sigilar, ci sigiliile au câmp
sigilar, aici vorbim de sigilii de localităţi, ale unor sate şi comune, nu ale unor primării), fie
sub forma unui copac (Drauţ), pe care îl descrie amănunţit şi corect, la nota de subsol 27.
Dintr-o neatenţie, a autorului sau tehnoredactării, în text, a apărut o eroare pentru sigiliul
localităţii Arăneag (1822), unde se arată că, în câmpul sigilar este reprezentat, un „topor
înfipt într-un butuc”, ceea ce nu este adevărat (acest sigiliu are în imagine pe o terasă, un
copac peste care este aşezată o secure, pe orizontală, vezi Augustin Mureşan, Ioan
Popovici, op. cit., p. 37), în timp ce la nota 28, sigiliul este interpretat, corect. La tiparul
sigilar al comunei Agriş, în text, apare o altă greşeală, deoarece acest sigiliu la prezentare
este confundat cu sigiliul Arăneagului, dar la nota 29, este menţionat corect. Această
îndreptare am făcut-o pentru a nu se perpetua alte greşeli, şi nu din dorinţa noastră de a
polemiza, ci este consecinţa cunoaşterii semnificaţiei fiecărui izvor sigilar.
13
Trebuie să recunoaştem că, în descrierea elementelor gravate în câmpul sigilar am fost
influenţaţi de interpretarea dată anterior de unii autori, iar noi am fost preocupaţi de aflarea
materialului din care a fost confecţionat tiparul sigilar şi dimensiunile lui, trecând uşor cu
vederea cunoaşterea semnificaţiei corecte a emblemei.
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datat 20/11.1849 al comunei Agriş, comitatul Arad. La prima vedere a
câmpului sigilar, fără a face o analiză a emblemei avem impresia că ar fi
vorba de un atelier de fierărie. Dar, privind cu atenţie elementele din
emblemă, observăm că deasupra construcţiei ies flăcări dense, iar în dreapta
ei apare şi un butuc gros, în care este înfipt un topor (pentru tăiat lemne),
elemente care ne indică, fără nici o îndoială, un cuptor de var, pe când la o
fierărie, avem de-a face cu alte elemente, precum: nicovala, foalele de
suflat, ciocanul, cleştele etc.

Fig. 1. Tiparul sigilar al comunei Agriş (20/11.1849)
Revenind la tiparul sigilar al comunei Agriş (fig.1) de care ne
ocupăm pentru lămurirea problemei şi cunoaşterea semnificaţiei acestuia,
facem o descriere amănunţită a emblemei 14, care până acum nu a fost făcută
încă, nici completă, nici corectă. În câmpul sigilar: într-un scut
(convenţional) cu partea superioară, în formă de acoladă, pe o terasă, un
cuptor de var, în funcţiune, dotat cu o gură de umplere, zidit din 7 rânduri
14

Pentru a face o comparaţie cu emblema gravată pe tiparul sigilar din 1838 al satului
Şoimuş-Buceava, vezi Augustin Mureşan, Ioan Popovici, op. cit., p. 51, fig. 40. Despre
opinia noastră cu privire la faptul că în emblema tiparului sigilar al satului Şoimuş-Buceava
se află reprezentat un cuptor de var, şi nu o cetate sau un turn de semnalizare, cum
interpretează unii autori, vezi ibidem, p. 51.
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din piatră, deasupra căruia ies flăcări dense, flancat de poalele unui deal
stâncos şi abrupt, şi de un topor înfipt într-un butuc gros pe care se taie
lemnele de foc. Legenda, s-a scris cu litere majuscule, ca mai sus 15.
Interesant este faptul că, acest sigiliu este datat având gravată în legendă:
ziua, luna şi anul (20/11. 849, adică 20 noiembrie 1849) 16. La marginea
spaţiului sigilar s-a gravat un cerc perlat.
În dreapta cuptorului de var, reprezentat în funcţiune nu se distinge o
nicovală, ci doar o secure care este înfiptă într-un butuc gros de lemn. Deci,
nu poate fi vorba de o fierărie. Ţinând cont de elementele incluse în
emblema sigilară: o porţiune de deal, un cuptor de var, toporul şi butucul ele
au o semnificaţie deosebită. Dealul se referă la locul de exploatare a pietreide-var, reprezentate prin carierele de calcar din perimetrul satului sau din
apropiere 17. Toporul şi butucul amintesc de uneltele de muncă, întrebuinţate
la acea dată, pentru tăierea unei cantităţi mari de material lemnos folosit la
arderea pietrei calcaroase, pentru obţinerea varului. Cuptorul în funcţiune,
simbolizează producerea varului în localitate. În emblema sigiliului el este
redat parcă aidoma cuptoarelor de var existente la acea vreme în localitate
construite din blocuri de piatră, având gura de umplere semicirculară. În
fine, toate aceste elemente incluse în emblema sigiliului semnifică faptul că,
în localitate existau şi funcţionau la acea dată, cuptoare pentru producerea
varului. Agrişul, timp de secole, a fost unul dintre cele mai importante
centre ale producţiei de var din judeţ 18. Dintre cele 52 de cuptoare atestate
pe la 1870, azi s-au păstrat doar cinci, dintre care numai unul aproape
complet 19. Opiniem că, partea superioară a scutului, terminat în formă de
acoladă, ar face aluzie la cârceii de viţă-de-vie, aceasta cultivându-se şi în
hotarul acestui sat.
15

Pentru textul legendei, vezi ibidem, p. 34.
Este o datare mai rar folosită, deoarece în majoritatea cazurilor se grava doar numai anul
confecţionării tiparului sigilar.
17
Calcarul, se exploata din cariera de la poalele dealului Cioaca, la vest de Agriş. Alte
amănunte despre modul de exploatare a pietrei de var, vezi la Horia Truţă, op. cit., p. 268.
Despre forma, dimensiunile şi materialele din care erau construite cuptoarelor de var de la
Agriş, vezi ibidem, pp. 269-270.
18
Meleaguri arădene Ghid turistic (lucrare elaborată de Mihail Toacsen, Eugen Glück,
Simion Palcu, Arad, 1972, p.105. Această ocupaţie de ardere a pietrei de var de către
locuitorii din Agriş, este amintită şi de istoricul maghiar , Fabian Gabor, Aradvármegye
leirasa historiai geographiai és statistikai tekintelben, II, Buda, 1935, pp. 109-110. Alte
date despre locul de extragere a pietrei de var şi a tehnologiei arderii ei în cuptoare la
Agrişul Mare, vezi la Horia Truţă, op. cit., pp. 266-270 ş.a.
19
Meleaguri arădene Ghid turistic, Arad, 1972, p. 105.
16
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În sigilografie ca şi în alte ştiinţe auxiliare ale istoriei s-au efectuat
noi cercetări. Dar, „ aceasta nu înseamnă că ştim totul, că n-a mai rămas
nimic de cercetat. Alături de partea luminată, mai e încă o parte de
penumbră” 20. Ea trebuie îndepărtată şi scos adevărul la lumină.
În acest sens, 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 şi-au dedicat
munca altor ştiinţe auxiliare ale istoriei” 21. Considerăm, că părerile diferite
şi rectificările 22 din domeniul sigilografiei, fie ele şi în cazul sigiliilor care
oglindesc realităţile lumii rurale, trebuiesc făcute în folosul cercetării
ştiinţifice pentru a pune corect în lumină adevăratele simboluri reprezentate
pe aceste mărturii ale trecutului istoric.

20

Vezi Prefaţă la lucrarea lui Constantin C. Giurescu, Probleme controversate în
istoriografia română, Edit. Albatros, 1977, p. 6.
21
Maria Dogaru, Îndreptări la lucrarea “Sigiliile mărturii ale trecutului istoric”, Bucureşti,
1976, în “Revista Arhivelor”, LVI, vol. XLI, nr. 1/1979, pp. 72-73.
22
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.
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Un studiu istorico-urbanistic al cvartalului mărginit de
străzile Crişan, Tudor Vladimirescu, Mircea V. Stănescu şi
Bulevardul Revoluţiei
Dan Demşea
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Un istoric al zonei luată în studiu:
Date geomorfologice şi de floră
Din punct de vedere cronologic, o parte a acestor informaţii
geomorfologice le preced pe cele cu caracter arheologic. Ca atare,
depunerile de aluviuni sau creşterile de sol din holocen (etapa de climă
actuală, începând cu sfârşitul mezoliticului şi începutul neoliticului), putând
conţine urme ale aşezărilor omeneşti, succed pe de-o parte florei iniţiale iar
pe de-altă parte, sunt concomitente şi contemporane aşezărilor omeneşti din
neolitic, epoca metalelor, epocii daco-romane, epocii medievale şi, într-o
oarecare măsură începutului epocii moderne.
Cercetările recente de vegetaţie de la răspântia mileniului întâi spre
cel de-al doilea mileniu, postulează existenţa următorului covor vegetal dealungul râului Mureş: a) pe suprafaţa luncii Mureşului, a unor pâlcuri de
tulpini subţiri de sălcii şi mesteceni; b) iar pe terasa imediat superioară –
unde este situată locaţia noastră perimetrală – b.1.) o pădure cuprinzând un
amestec de ulm, gorun şi frasin. Extinderea aici a sălaşelor a dus la tăierea
terenului împădurit şi stabilizarea, în secolul al XVIII-lea, a suburbiei „so
genannte Wallachey”, evoluând de la păşuni şi locuri de cosit spre
împrejmuiri cu garduri; pe alocuri, b.2.) mocirle cu stuf, insule de teren
uscat, stejerişuri pe teren uscat şi fânaţe pe teren humusoid. Începând din
secolul al XVIII-lea, mai precis după anul 1750, asanările au fost combinate
cu drenurile şi canalele colectoare ale dejecţiilor de la grupurile de
gospodării; b.3.) pe alocuri, păşuni generoase pe curături (recte terenuri
defrişate). Zona cuprinsă între actuala stradă Ghiba Birta şi canalul Mureşul
Mort – ultimul constituind limita nordică a „oraşului german” – începuse să
fie amenajată odată cu achiziţia acestor terenuri de către înalţii funcţionari
comitatensi, la începutul secolului al XVIII-lea (Orczy şi Edelspacher).
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Date de istorie veche şi medie
Anul 1553 constituie momentul atestării documentare a fortificaţiei
şi a satului Arad, pe locul municipiului actual, de o parte şi alta a axei
rutiere Timişoara-Oradea, la nord de Mureş, în jurul porţii Oradiei, a cetăţii
otomane Arad. Istoricul Márki Sándor pomenea de construirea unei cetăţi
între anii 1553-1555 (Márki, I, p. 179; apud Alexandru Roz, Kovách Géza,
Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Arad, 1997, p. 42).
Dat fiind faptul că pe locaţia perimetrală luată în studiu nu există
sondaje, săpături arheologice şi nici descoperiri întâmplătoare certe (cu
exepţia unui sondaj efectuat de către muzeograful arădean Otto Greffner
prin anii ’70 ai secolului al XX-lea, mărturisite de către acesta din urmă
drept neconcludente) – după cum ne-a informat recent arheologul Florin
Mărginean de pe lângă Complexul Muzeal Arad – ne-am mărginit la câteva
semnalări cu caracter arheologic provenind din din zona adiacentă
perimetrului urban luat în studiu, repertoriate şi valorificate publicistic în
cursul anului 1999. Descoperirile respective sunt databile începând din
paleoliticul superior până la mijlocul secolului al XVI-lea, ultimele
provenind din zona fostei cetăţi otomane, din preajma actualei fabrici textile
Teba. Spre exemplu, sunt relativ frecvente descoperirile de nivel hallstattian
(respectiv din prima epocă a fierului), la adâncimi de aproape 3 metri, cum a
fost cazul pe str. Gheorghe Lazăr nr. 1-3. Este de aşteptat ca acest nivel
stratigrafic să se regăsească în perimetrul intrat în atenţia noastră; deasemenea, nivelul secolelor III-IV d. Hr. Căci, de pildă, săpăturile edilitare
de lângă fosta Gară Electrică (situată la 500 m nord-est de perimetrul nostru)
au dus la descoperirea unei căni ceramice mari, datată în intervalul secolelor
III-IV d. Hr.
Date de istorie premodernă
Pentru secolele XVI-XVII ar trebui să abordăm, atât cât se poate,
aspectele de ordin arhitectural-stilistic ale zonei studiate. În acest interval
avem de-a face cu o arhitectură ţărănească, prezentă de-alungul străzii
principale (cu rol de piaţă şi obor, zilnice, care erau supravegheate – şi cu
multă probabilitate taxate – de către autorităţile otomane);
În secolul al XVIII-lea între casele tărăneşti ori chiar pe locul
acestora au apărut edificiile funcţionărimii şi burgheziei. Partea nordică a
zonei făcea parte din „Bujacul Mic”, la rândul său fiind parte integrantă din
„Marea Insulă a Aradului”, mărginită la nord de canalul Mureşul Mort iar la
sud, de canalul Tököly (Lakatos, II,.p. 4) numit de ulterior printr-o nouă
trasare sinuoasă Mureşul Mic.
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Secolul al XVII-lea nu a oferit suficientă stabilitate aşezării civile
Arad, situată pe locul actualului centru urban. Incendierile consecutive
expediţiilor militare ale principilor transilvăneni pornite dinspre Oradea
(Czigány István, A török kori Arad és az azt követő időszak, în Aradi vár
története,1998, p. 54-56), au constituit principala cauză a nedepăşirii
stadiului de târg pentru satele din împrejurimi (din Crişana şi Banat).
Perioada modernă
Înfiinţarea oficiului cameral chezaro-crăiesc pe teritoriul intravilan şi
extravilan al opidului (târgului) cameral privilegiat al Aradului (la începutul
secolului al XVIII-lea), cât şi deplasarea graniţei imperiului habsburgic de la
linia Mureşului la linia Dunării, după încheierea păcii de la Passarowitz
(1718), au creat condiţii de spor demografic şi aşezarea imigranţilor de o
parte şi alta a axei rutiere (Arad-Oradea) şi a axei navale a râului Mureş
(Deva-Szeged). Arhitectul-inginer J. Reiner a prelungit Strada Mare (Haupt
Gasse) după anul 1768, spre nord-est, pe direcţia axei rutiere spre Oradea.
Probabil că sub îndrumarea sa a fost desfiinţată ramificaţia vestică a
canalului Mureşul Mort, care pornea din râul Mureş. Presupunem că urma
acestui braţ de canal desfiinţat ar trebui să se afle între actuala stradă Tudor
Vladimirescu şi strada Ştefan Augustin Doinaş /vezi harta cadastrală a
municipiului Arad, din anul 1887/.
Terenul din apropierea canalului Mureşul Mort era mai înalt 1-2
metri faţă de cel din zona vechii cetăţi otomane. Printre altele, din acest
motiv, arhitectul Pikuley Lajos (proiectantul hărţii, din anul 1828, a oraşului
Arad) a preconizat – fără a pune în practică un astfel de proiect – crearea
unui nou centru urban pe locul actualei pieţe Acad. Caius Iacob, situată
dincolo de ductul est-vest al canalului Mureşul Mort. Conform hărţii din
anul 1828, existau doar două grupuri de case, ambele fiind situate la Strada
Mare (sau Piaţa Mare).
Balanţa a înclinat în favoarea opiniei dominante, reprezentată de
burghezia şi aristocraţia locală, care prefera să se instaleze pentru locuire
într-o zonă lipsită de igrasie, în perimetrul creat chiar de către Pikuley Lajos,
situat între străzile Coşbuc, Bulevardul Revoluţiei şi canalul Mureşul Mort.
Parcul-pădure („Păduriţa oraşului”, identificată cartografic în
perioada administraţiei dualiste drept „Város Liget”) pentru recreere era
aproape, fiind donat după anul 1826 pentru oraş de către baronul Orczy.
Centrul acestei zone îl constituia „piaţa Bujacului” (numită după primirea
diplomei de oraş liber regesc pentru Arad din partea împăratului Franz I al
Austriei drept „piaţa Franz”, apoi „Ferencz tér” iar după 1918 „piaţa Mihai
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Viteazul”). Aici se afla, într-o fază incipientă în anul 1836, Spitalul
Comitatens arădean (actualmente Spitalul Clinic Municipal).
Denumirea iniţială a pieţii este originată de „Pusta Bujacului” (locul
de fermaj al Oficiului cameral arădean), situată pe malul stâng al Canalului
„Mureşul-Mort”, teren şi venit cedat în anul 1826 de către împăratul
Francisc I prin Erariu oraşului Arad, în vederea înălţării în rang, fapt
consfinţit prin diploma de oraş liber regesc, în anul 1834. Din acest motiv
perimetrul iniţial, vizat de noi pe locaţia actuală parcului de agrement
„Pădurice”, purta numele „Bujacul Mic”, el fiind situat de pe atunci în
intravilan, la nord de actualele străzi Tudor Vladimirescu şi Ştefan Augustin
Doinaş. Numele acestui loc de fermaj „Bujacul Mic” din secolul al XVIIIlea dispărea odată cu plantarea unor arbori de către baronul Orczy şi
îngrădirea lui pentru ocrotirea faunei de agrement adusă acolo.
În proximitatea vestică a actualului cartier Şega cât şi a fostului sat
„Şeg” – menţionat pentru prima dată în anul 1177 d. Hr. (Al. Roz, Kovach
G., Dicţionarul, 1997, p. 47, citat după Borsa Iván, III Béla 1177 évi
könyvalaku privilegiuma az aradi káptalan számára, în „Levéltári
Közlemények”, Budapesta, 1962, fără citarea paginii) – se afla un alt loc
apătos, destinat iniţial pentru fânaţă, numit încă din secolul al XVIII-lea
„Bujacul Mare”, cumpărat de către baronul Forray de la Sigismund Lovasz.
Pe hărţile secolelor XVIII şi XIX se poate observa această „translaţie” spre
vest a denumirii „Bujac” (Cf. Dan Demşea, Vechile fermaje, în volumul
monografic colectiv Cartierul Bujac, Arad, 2011, p. 26-33). În zilele noastre
o bună parte a acestui loc constituie cartierul Bujac.
Perimetrul luat de către noi în studiu număra puţine case.
Predominau locurile de casă şi grădinile. Încercăm o prezentare cronologică
pe etape a imobilelor (case şi terenuri).
Anii 1850-1860:
Porţiunea de „Haupt Gasse”, în intervalul 1856-1860 (când s-au
desfăşurat lucrările de creare a foilor de Carte Funduară), studiată de noi,
număra şase case, a căror curte şi grădină se întindeau sub forma unor fâşii
relativ înguste până în şanţul identificat de noi pe harta cadastrală (anul
1887).
Porţiunea străzii actuale Crişan număra două case şi patru locuri de
grădină.
Porţiunea străzii actuale T. Vladimirescu nu avea case deoarece
strada nu exista.
Porţiunea străzii actuale Mircea V. Stănescu nu avea case deoarece
strada nu exista.
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Anii 1861-1887
Pe bulevard au apărut 8 case. Pe str. Crişan a apărut o a treia casă. Pe
str. T. Vladimirescu nu existau case deoarece strada nu exista. Str. Mircea
V. Stănescu nu avea case deoarece strada nu exista.
Anii 1888-2007
Analiza noastră urmăreşte, în principal, să releveze evoluţia
parcelară şi arhitectural-stilistică a perimetrului urban indicat în titlul de mai
sus ca rezultat al cercetării în teren.
Strada Crişan (numită între momentul ei iniţial, anul 1830, şi anul
1919, când este instaurată administraţia statului român: Karolina). Noi
abordăm doar latura străzii care cuprinde clădirile cu numere cu soţ.
Regimul ei dominant de înălţime a fost dictat de casele de raport P+1,
construite sau reconstruite între anii 1900-1914.
Strada Crişan nr. 6;
Pe această parcelă a existat o casă, probabil cu parter, supraînălţată
după anul 1880, în urma stingerii efectelor crizei economice europene.
Faţada se remarcă prin elementele ei eclectice (precum sunt, de pildă,
sprâncenele ferestrelor).
Astăzi se prezintă corespunzător unei case de raport, cu două nivele
(P+1) şi curte. Casa scărilor, aşa cum se prezintă ea astăzi, este databilă între
anii 1912-1914, dată fiind maniera stilistică a balustradei de fier forjat a
scării de acces la etaj: secessionul geometrizant (un unicat în felul ei). Un alt
element constructiv, care ne-a permis restrângerea datării casei scărilor la
cei doi ani de dinaintea declanşării Primului Război Mondial (ultimul fiind
considerat «terminus ante quem»), l-a constituit renunţarea la folosirea
treptelor de marmură roşie (de Moneasa) şi înlocuirea lor cu trepte de
ciment roşu, bucerdat. Motivul pare să ţină de domeniul evidenţei dacă
postulăm, în primul rând, faptul absorbirii capacităţilor şi forţelor
constructive, între anii 1911-1913, de către şantierul Palatului Cultural
arădean.
Strada Crişan nr. 8;
Pe această parcelă („loc de casă”) exista o grădină, aparţinătoare de
proprietarul iniţial, care posedase parcelele începând de la actualul nr. 6
până la actualul nr. 14, acesta din urmă fiind situat în colţul actualei pieţi
Mihai Viteazul.
Edificiul se prezintă astăzi sub forma unei case de raport, cu două
nivele (P+1), databilă între anii 1908-1909. Elementul de datare îl constituie
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– după părerea noastră – casa scărilor. Scara de acces la etaj, are balustrada
executată în fier forjat, în maniera secessionului flamboaiant. Treptele,
contemporane cu balustrada, sunt realizate în marmură roşie (de Moneasa),
fiind bordurate de un rând de plăci de faianţă albă (în vederea protejării
tencuielii casei scărilor). Nivelul de călcare la parterul casei scării este
realizat în mozaic mărunt de marmură albă şi neagră, fiind bordurat cu plăci
de faianţă neagră.
La etaj, uşa principală de intrare în apartament are tâmplăria de lemn
realizată în treimea sa superioară, pentru ancadramentele ferestruicilor, în
maniera secessionului curbiliniu.
În fundul curţii, o clădire scundă, cu parter şi mezzanin – prevăzut cu
balcon îngust care serveşte intrării în încăperi – se remarcă doar prin
balustrada secession curbiliniu a scării şi balconului, asemănătoare cu cea a
casei scării, deci putând fi datată între anii 1908-1909.
Balconul dinspre stradă, situat la etaj, este străjuit distal de câte un
bovindou (bow-window) semicircular. Atât feroneria balconului cât şi
stucatura faţadei sunt realizate cu motive decorative rectangulare, aparţinând
ca atare secessionului geometrizant, ambele fiind databile ulterior anului
1909.
Strada Crişan nr. 10;
Casă de raport, cu două nivele (P+1), databilă 1880-1890. Feroneria
balustradei scării de acces la etaj are decor eclectic. Treptele sunt realizate
în marmură roşie (de Moneasa). Parterul casei scărilor este realizat în
mozaic de tip veneţian, cu fragmente mărunte, având în câmpul central o
floare stilizată, cu petale roşii, alternate de altele, de culoare neagră.
Elementul adăugat ulterior, între anii 1900-1909, îl constituie uşa de
wind-fang, batantă, cu detalii de tâmplărie (sticlă colorată verde şi rozviolaceu) şi binale, care ne îndrituiesc spre o atare datare.
Faţada este decorată cu stucatură clasică (acant, baluştri etc). Cele
două balcoane de la etaj comportă o feronerie forjată, eclectică târzie, cu
aspect aerisit.
Poarta de intrare, de lemn, are în treimea sa superioară forma
semicirculară, ornată de feronerie forjată, eclectică.
Strada Crişan nr. 12
Pe această parcelă („loc de casă”) exista, în anul 1887, o grădină.
Actuala casă de raport, cu două nivele, are faţada şi poarta de intrare
decorate eclectic, cu elemente rococo, ceea ce ar data-o între anii 1890111

1899. Poarta este străjuită de câte o sferă de marmură roşie, pentru a îngrădi
şi limita accesul vehiculelor cu gabarit prea mare.
Sprâncenele ferestrelor de la etaj, deosebit de bogat ornamentate, au
în câmpul lor central câte un amoraş. Sub ferestrele parterului se află,
multiplicată, scoica baruca.
Balconul de la etaj are feronerie bombată, realizată în aceeaşi
manieră eclectică, folosind elemente rococo.
Strada Crişan nr. 14
Pe locul acestei parcele, situată pe colţul sud-vestic al cvartalului
luat în studiu exista o grădină întinsă peste actuala stradă Tudor
Vladimirescu, până pe locul actualului edificiu al spitalului dermatovenerologic. Proprietarul acesteia fusese moşierul Johann Pappus şi soţia sa,
Suzana, născută Szikora. Din anul 1861, proprietar devenea marele
comerciant de fierărie şi produse de metale neferoase, Carol Andrényi.
Arhitectul a proiectat casa după croirea străzii Tudor Vladimirescu
(în intervalul anilor 1895-1905. Unele elemente decorative de la etajul casei
scărilor au fost realizate în jurul anului 1932, când noul proprietar, medicul
Gheorghe Kapbebo se intabula pe întregul imobil). Acesta din urmă a ţinut
seama de aşezarea modestului său palat pe colţul pieţii Mihai Viteazul. Ca
atare a retranşat intrarea principală într-un careu mărginit de un gard scund,
de zid, peste care a fost montat grilajul de fier forjat eclectic. Gardul
continuă pe str. T. Vladimirescu, fiind prevăzut cu o poartă pentru vehicole.
Poarta pentru vehicole cât şi cea pietonală, de intrare în această mică zonă
verde, sunt realizate în fier forjat. Uşa de intrare are, în faţă, câteva trepte de
acces, iar feroneria ferestrelor sale conţine emblema proprietarului: „K G”.
La etaj se fac remarcate câte o fereastră hublou, cu grilaj de fier,
decorat sumar, în manieră art-deco, flancând balconul semirotund de
deasupra intrării de pe colţ, realizat în fier forjat.
Holul, în semicerc, de la intrarea principală, este placat vertical cu
marmură albă, având o treaptă de marmură albă pe întreaga sa lungime
semicirculară.
Bulevardul Revoluţiei
Pe această porţiune de bulevard (de la nr. 46 nr. 56) nu a sporit
numărul caselor. Începem prezentarea lor de la nr. 56.
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Bulev. Revoluţiei 56
Pe locul acelei case care purta nr. 1 în cea de-a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, avocatul Sever Ispravnic a dispus construirea pe
cheltuiala sa, în anul 1907, un edificiu secession, cu două etaje, pentru
locuinţe şi prăvălii la parter. Edificiul, impozant, este bine păstrat, având
numeroase elemente de arhitectură de zid şi tâmplărie realizate în maniera
secessionului flamboaiant. De reţinut starea bună a pardoselii de faianţă
policromă a gangului de acces la parterul casei scărilor. Actuala clădire
aparţine S.C. IMRU SRL începând din anul 2007.
Bulev. Revoluţiei 54
Alături de nr. actual 56, la nr. 2 vechi (azi nr 54) comerciantul
Kneffel deschidea un depozit de materiale de construcţii, în anul 1898. În
1966 vechea clădire a fost demolată, construindu-se un bloc de apartamente.
Bulev. Revoluţiei 50-52
La nr. 3 vechi (azi nr. 52), locuinţa a devenit, începând din anul
1945, sediul Băncii Federala Zorile. Iar din anul 1961 până în 1966, sediul
Uniunii Raionale a cooperativelor de Consum, având hala principală a fostei
fabrici de gheaţă şi băuturi spirtoase „Flora” drept depozit pentru livrări la
cooperativele de consum din zonă. Probabil în anul 1970, odată cu
demolarea acestei hale-depozit, terenul a devenit curte de acces dinspre
strada Tudor Vladimirescu pentru Oficiul Poştal nr. 1.
La nr. 4 vechi (azi nr. 50), edificiul secession, cu două etaje,
construit în 1910 – după cum se vede pe inscripţia pe cimentul mozaicat,
mărunt, la intrarea în gangul dinspre bulevard – a fost apartamentat
începând din anul 1950 pentru mai mulţi chiriaşi ai statului. Din 1966
devenea sediu al Uniunii locale a Cooperativelor de Consum. După 1990 a
fost închiriat, printre altele, Oficiului pentru protecţia consumatorului. Iar
uniunea Judeţeană a cooperativelor de Consum a fost mutată în fundul
curţii. Întregul ansamblu locativ se prezintă relict, interesant pentru o
conservare a acestuia în continuare.
Bulev. Revoluţiei 46-48
La nr. 5 vechi (azi nr. 48), casa cu parter, la stradă, a intrat în
proprietatea fabricii de gheaţă, în anul 1903, (a lui Alexandru Reusz). Din
anul 1926 (?) se asocia cu fabrica de rom şi lichior „Flora”. Antetul cu
veduta vechii fabrici de gheaţă a fost păstrat după contopire cu „Flora”, cu
deosebirea că numele Reusz a fost înlocuit cu „Flora”. În anul 1938, firma
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va absorbi făbricuţa de lichior „Zwack” de pe str. M. Stănescu nr. 1, uninduşi terenurile care erau învecinate. Va mai funcţiona câtva timp după
etatizare. Pe locul ei va apărea în anul 1970 jumătate din noul edificiu al
Oficiului Poştal nr. 1, placat cu faianţă verde.
La nr. 6 vechi (46 nou), în lipsa vechii file de carte funduară nr. 214,
– probabil sistată – am studiat noua carte funduară nr.16.681. Ultimii
proprietari erau tocmai directorii (administratorii) fabricii „Flora”, în
decembrie 1947, Dr. Reusz Nicolae şi ing. Reusz Andrei. Edificiul a fost
demolat pentru ridicarea celeilalte jumătăţi a Oficiului Poştal nr. 1, în jurul
anului 1970.
Str. Mircea V. Stănescu
La nr. 1 a funcţionat fabrica de lichior „Zwack” (1893-1938) apoi
„Flora” (1939-1948).
La nr. 1-3 a funcţionat Banca sovieto-română. Ulterior, pe locul
numărului 3 a fost construit un bloc de locuinţe pentru artişti.
La nr. 5 există o casă de locuit, cu parter, iniţial a medicului
Kabdebo, având elemente decorative secession, încadrabile în jurul anului
1900.
La nr. 7, casa de locuit are un etaj, fiind încadrabilă cronologic în
jurul anului 1900.
Str. Tudor Vladimirescu
La fostul nr. 8 a funcţionat începând din 1903, fabrica lui Reusz
Alexandru.
În dreptul numerelor 2, 4 şi 6 au existat parcele pe care au fost
construite blocuri de locuinţe şi o grădiniţă, cu câte un spaţiu de agrement în
jur, începând din anul 1974.
Concluzii şi propuneri
În ultimul sfert al secolului al XIX-lea perimetrul studiat de către noi
devenise cartierul de lux al oraşului. Ritmul parcelărilor şi ieşirilor din
indiviziune nu a scăzut nici între cele două războaie mondiale. După anul
1948, concentrarea demografică de aici crescut prin „naţionalizarea”
imobilelor-locuinţă şi intrarea în proprietatea statului român a
amplasamentelor industriale (respectiv fabrica „Flora”).
Ar fi extrem de necesară identificarea prin sondaje a unui traseu
vechi de canal sau a unei denivelări care traversa grădinile, pe locul fostelor
fabrici „Zwack” şi „Flora”, regăsibilă cartografic pe una din filele hărţii
cadastrale a perimetrului studiat (anul 1887, sc. 1:1440).
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Matrice sigilare aparţinând Prefecturii Judeţului Gorj
(1862-1926)
Laurenţiu-Ştefan Szemkovics
Arhivele Naţionale Istorice Centrale – Bucureşti
La Arhivele Naţionale Centrale din Bucureşti, în colecţia de matrice
sigilare 1, se află şase piese care au aparţinut, în perioada 1862-1926,
Prefecturii judeţului Gorj. Aceste matrice, care imprimau sigiliul 2 pe
documente, au forma rotundă 3, sunt confecţionate din alamă, sunt gravate în
excizie4 şi le vom analiza, în bună măsură, cu ajutorul sigilografiei 5 şi
heraldicii 6. În câmpul sigilar 7 al acestor vestigii se disting:
1

Denumim matrice sigilară obiectul confecţionat din material dur care, având gravate o
reprezentare şi un text ce-l individualizează pe posesor, serveşte la realizarea amprentei
sigilare; Damian P. Bogdan, O străveche matrice de pecete românească, în Studii şi
Materiale de Istorie Medie, I, 1956, p. 245; Maria Dogaru, Sigiliile mărturii ale trecutului
istoric. Album sigilografic, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976, p. 5.
2
Sigiliul este amprenta rămasă pe suportul documentului (în ceară, hârtie, soluţie de aur,
tuş sau fum) în urma aplicării matricei sigilare ce poartă o emblemă şi un text menit a
individualiza posesorul; sigiliul este principalul mijloc de garantare a secretului şi de
asigurare a autenticităţii actului; Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei. Arhivistică,
cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie, colectiv de autori,
Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 213-218.
3
Sigilile rotunde, cu forma considerată fundamentală, reprezintă autoritatea; LaurenţiuŞtefan Szemkovics, Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc. I. Sigiliile emise de
cancelaria domnească a Ţării Româneşti (1390-1856) – Trésor sfragistique roumain. I. Les
sceaux emis par la chancellerie princière de la Valachie (1390-1856), Edit. Ars Docendi,
Bucureşti, 2006, p. 64.
4
Gravarea sigiliilor se poate face în adâncime (incizie), pentru sigilarea în ceară sau cocă,
ori în relief (excizie), pentru sigilarea în tuş sau fum; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 128.
5
Sigilografia a fost fondată în secolul al XVII-lea de Dom Mabillon, părintele erudiţiei
moderne şi dezvoltată în secolul al XIX-lea de către Louis-Claude Douët d'Arcq, un mare
arhivist şi istoric care, împreună cu echipa sa, a scos lucrarea Collection des sceaux des
Archives de l'Empire. Franceză la origine, această disciplină nu a întârziat să se extindă în
toată Europa, pretutindeni unde, încă din Evul Mediu, se impunea obiceiul de a valida
documentele cu sigiliu; Jean-Luc Chassel, Les sceaux dans l'Histoire, l'Histoire dans les
sceaux, în Les sceaux, sources de l'histoire médiévale en Champagne. Actes des tables
rondes de la Société française d'héraldique et de sigillographie (Troyes, 2003-Reims, 2004)
sous la direction de Jean-Luc Chassel, Paris, Société française d'héraldique et de
sigillographie, 2007, p. 9.
6
Heraldica este disciplina auxiliară a istoriei care studiază stemele, blazoanele etc.; Florin
Marcu, Marele dicţionar de neologisme, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2000, p. 422.
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A. Stema unită a Principatelor Române 8, reunind stemele heraldice
ale Moldovei şi Ţării Româneşti, apare în emblema primei piese.
I. Matrice sigilară rotundă (38 mm), din alamă, gravată în excizie,
având în câmp un scut 9 de tip francez modern 10, despicat 11, încărcat în
cartierul din dreapta, tăiat albastru 12 şi aur 13, cu acvila 14 cruciată 15,
7

Câmpul sigilar este suprafaţa pe care se gravează emblema şi legenda unui sigiliu;
Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 71.
8
Vezi şi Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1977, p. 145-157.
9
Scutul = partea centrală a unei steme, simbolizând arma de apărare a cavalerilor
medievali, pe care aceştia îşi reprezentau blazonul. Scutul are forme variate după epocă şi
aria geografică unde a apărut; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 211.
10
Scutul de tip francez modern este un scut dreptunghiular cu baza în acoladă, inventat şi
răpândit de Bara la sfârşitul secolului al XVI-lea; Théodore Veyrin-Forrer, Précis
d'Héraldique, édition revue et mise à jour par Michel Popoff, Larousse/SEJER, 2004, p. 15,
17, fig. 21.
11
Despicat = termen care indică împărţirea în două părţi egale, printr-o linie verticală, a
unei suprafeţe, scut, cartier sau mobile; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 99; W. Maigne,
Abrégé méthodique de la science des armoiries suivi d'un glossaire des attributs
héraldiques, d'un traité élémentaire des ordres des chevalerie et de notions sur les classes
nobles, les anoblissements, l'origine des noms de famille, les preuves de noblesse, les titres,
les usurpations et la legislation nobiliaires, Paris, Garnier frères, Libraires-Éditeurs, 1860,
p.14.
12
Albastru (azur) = culoare utilizată în alcătuirea stemelor, reprezentată convenţional prin
linii orizontale plasate la distanţă egală. Semnifică loialitate, fidelitate, frumuseţe (A. de la
Porte, Trésor héraldique d'après d'Hozier, Ménétrier, Boisseau, etc., Paris, Leipzig, H.
Casterman, Tournai, 1861, p. 11). Începând cu secolul al XX-lea, culoarea albastră
simbolizează Europa în seria celor cinci inele olimpice, iar din 1955 devine culoarea
Consiliului Europei (mai târziu, a Comunităţii Europene); Michel Pastoureau, Albastru.
Istoria unei culori, traducere din franceză de Em. Galaicu-Păun, Cartier, 2006, p. 224, nota
271.
13
Aur = metal utilizat în alcătuirea stemelor; este reprezentat convenţional prin puncte
plasate la egală distanţă între ele (Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 49); simbolizează
bogăţie, forţă, credinţă, puritate, constanţă, bucurie, prosperitate, viaţă lungă; G. Eysenbach,
Histoire du blason et science des armoiries, Tours, MDCCCXLVIII, p. 370; H. Gourdon de
Genouillac, Les Mystères du blason de la noblesse et de la féodalité. Curiosités –
bizarreries et singularités, Paris, E. Dentu, Éditeur, Libraire de la Société des Gens des
Lettres, 1868, p. 16.
14
Acvila = pasăre heraldică de prim rang (cea mai intens folosită). Simbolizează curaj,
hotărâre, zbor spre înălţimi. Conform cerinţelor artei heraldice, acvila trebuie reprezentată
văzută din faţă, cu capul spre dreapta şi aripile deschise. Este elementul central al stemei
heraldice a Ţării Româneşti. Figurează şi în stema Transilvaniei; Dicţionar al ştiinţelor
speciale, p. 17; stăpâna tunetului şi a trăsnetului, căci loviturile date cu ghearele sunt
precum fulgerele, iar asupra prăzii se năpusteşte ca trăznetul; simbol al regelui solitar
şi necruţător; în tradiţia populară este simbol al focului, al incendiului şi al devastării;
purtător al luminii; reprezintă persoana şi puterea regelui, dar şi capitala şi imperiul
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încoronată 16, cu capul conturnat 17, redată din faţă, cu aripile 18 deschise şi cu
zborul în jos, iar în cel din stânga, tăiat roşu 19 şi albastru, cu o întâlnire 20 de
zimbru, reprezentată cu capul animalului văzut din faţă, având între coarne 21
o stea 22. Scutul este timbrat 23 de o coroană 24 princiară, fără tocă, compusă
dintr-un cerc împodobit cu pietre preţioase 25, surmontat de opt cruciuliţe
treflate (dintre care cinci sunt vizibile), intercalate de perle 26, din vârful
acestuia; Jean-Paul Clébert, Bestiar fabulos. Dicţionar de simboluri animaliere, Edit.
Artemis-Cavallioti, Bucureşti, 1995, p. 334-340.
15
Acvilă cruciată = pasăre heraldică purtând în cioc o cruce; Dicţionar al ştiinţelor
speciale, p. 17.
16
Încoronat = se spune despre animale sau despre figuri umane care au o coroană pe cap;
W. Maigne, op. cit., p. 233.
17
Conturnat = se spune: 1) despre animale sau despre capete de animale care privesc spre
stânga scutului; 2) de chevron atunci când vârful este întors spre partea stângă a scutului;
W. Maigne, op. cit., p. 229.
18
Aripi = simbol al avântului; indică facultatea cunoaşterii, o eliberare şi o izbândă;
Jean Chévalier, Alain Ghéerbrant, Dicţionar de simboluri. Mituri, vise, obiceiuri, gesturi,
forme, figuri, culori, numere, Edit. Artemis, Bucureşti, I, p. 141-143.
19
Roşu = culoare utilizată în alcătuirea stemelor, reprezentată convenţional prin linii
verticale plasate la distanţă egală. Semnifică curaj, dârzenie, îndrăzneală, dragoste,
sacrificiu, bunătate, vigilenţă şi justiţie; A. de la Porte, op. cit., p. 11; Dicţionar al ştiinţelor
speciale, p. 201.
20
Capul cerbului, al bourului, al berbecului sau al unui alt animal, care apare din faţă în
scut, adică arătând ochii; Cte Alph. O'Kelly de Galway, Dictionnaire archéologique et
explicatif de la science du blason, tome I, Bergerac, Imprimerie générale du sud-ouest,
1901, p. 403.
21
Corn = simbol al puterii; Jean Chévalier, Alain Ghéerbrant, op. cit., I, p. 367-369.
22
Stea = simbolul manifestării centrale a luminii, a focarului unui univers în
expansiune. Ea este, ca şi numărul cinci, simbol al perfecţiunii; Jean Chévalier, Alain
Ghéerbrant, op. cit., III, p. 257-264.
23
Timbrat = termen care indică poziţia unei mobile faţă de scut. Este propriu coifului cu
cimier şi lambrechini; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 230.
24
Coroană = simbol al perfecţiunii; simbolizează o demnitate, o domnie, accesul la un
rang şi la nişte forţe superioare. Simbol al victoriei, este un mod de a răsplăti o faptă
deosebită sau merite excepţionale. Coroana este un ornament al scutului care
simbolizează demnitate, rang nobiliar, suveranitate. După formă, întâlnim coroane
închise şi coroane deschise; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 90; Jean Chévalier, Alain
Ghéerbrant, op. cit., I, p. 371-375.
25
Pietre preţioase = aurul semnifică topazul; argintul, perla; roşu, rubinul; albastru, safirul;
purpura, ametistul; verde, smaraldul; negru, diamantul; Jean Claude Favre, Abrégé
méthodique des principes de la science héraldique, Chambert, Louys du-Four, Imprimeur
de S.A.R., MDCXLVII, p. 32.
26
Perla = în Europa era folosită în medicină la tratarea melancoliei, a epilepsiei, a
demenţei. La greci, perla era simbolul iubirii şi al căsătoriei. Ea simbolizează
sublimarea instinctelor, capătul luminos al evoluţiei. Perla este rară, pură, preţioasă.
Datorită formei sale sferice, perla este asociată cu perfecţiunea; mai simbolizează
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cărora pornesc opt arce ornate cu perle care se reunesc în partea de sus şi se
termină printr-un glob crucifer 27, cu cruce labată 28 (cu braţele de formă
concavă 29). Sub scut este gravat anul 1862. În exergă 30, mărginită de un cerc
liniar la exterior, legenda: PREFECTURA JUDEŢULUI GORJIU. 31

cunoaşterea; Jean Chévalier, Alain Ghéerbrant, op. cit., III, p. 66-69; Hans Biedermann,
Dicţionar de simboluri, vol. II, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 2002, p. 327-328.
27
Glob crucifer = sferă suprapusă de o cruce care se găseşte în vârful coroanelor închise, în
mâna unor personaje sau deasupra unor scuturi; este însemn al puterii suverane, atribut al
suveranităţii. În heraldica românească globul crucifer este întâlnit în stemele Ţării
Româneşti, în armele Moldovei şi în armeriile statului român; Dicţionar al ştiinţelor
speciale, p. 127.
28
Silviu Andrieş-Tabac, Tipologia crucii heraldice, în Analecta Catholica, IV, 2008,
Chişinău, 2010, p. 110, fig. 37.
29
Claude Wenzler, Le guide de l’héraldique. Histoire, analyse et lecture des blasons,
Éditions Ouest-France, Édilarge SA, Rennes, 2002, p. 187, fig. 338, 339, 340.
30
Exergă = spaţiul de la marginea câmpului sigilar, de obicei cuprins între două sau mai
multe cercuri (ce pot fi liniare, şnurate, perlate, etc.), în care se gravează textul legendei;
Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 111.
31
Arhivele Naţionale Centrale, colecţia Matrice sigilare, nr. 1439.
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B. Stema României din 1867 32, pe care o redăm mai jos aşa cum a
fost descrisă în legea de la acea vreme, apare, cu mici modificări, în câmpul
sigilar al următoarelor două piese.
Art. 1. Armele României se fixează după cum urmează:
Art. 2. Scutul are forma unui pătrat lung. Partea interioară rotunjită
la ambele unghiuri şi terminată la mijlocul bazei printr-un vârf. Scutul se
împarte în 4 secţiuni, prin două linii încrucişate în mijloc. În secţiunea din
dreapta de sus, pe albastru, în cea din stânga de jos, pe galben, figurează
aquila română cu capul spre aripa stângă şi cu o cruce de aur în gură,
simbolul Ţării Româneşti.
În secţiunea din stânga de sus, pe albastru, şi în cea din dreapta în
jos, pe roşu, figurează capul de bour cu o stea între coarne, simbolul
Moldovei. În ambele secţiuni superioare ale scutului, în stânga şi în dreapta
liniei despărţitoare, figurează soarele şi luna. Pe scut va fi coroana regală.
Art. 3. În mijlocul scutului României figurează scutul M. S.
Domnitorului, scartelat, având secţiunea de sus din dreapta şi cea de jos din
stânga în alb (argint), iar cea din stânga de sus şi cea din dreapta de jos în
negru. Scutul are drept suporţi în stânga un leu, iar în dreapta o femeie în
costumul femeilor dace, care ţine în mâna stângă arma Dacilor, numită arpi.
Art. 4. Pe suport este aşezată o eşarpă albastră pe care este scrisă
deviza familiei Hohenzollern: „Nihil sine Deo”.
Art. 5. Pavilionul este de culoare roşie (pourpre), căptuşit cu
hermină, având deasupra coroana regală.
32

Promulgată prin Legea pentru fixarea şi stabilirea armelor României, publicată în
Monitorul, jurnal oficial al României, no. 75 din 2/14 aprilie 1867, p. 450-452; Supliment
Monitorul Oficial no. 75, p. 453-454; ibidem, no. 77 din 5/17 aprilie 1867, p. 467; vezi şi
Ştefan D. Grecianu, Eraldica română. Actele privitoare la stabilirea armerielor oficiale cu
planşe şi vocabular, Bucuresci, Institutul de arte grafice Carol Göbl, 1900, p. 11-16, 44-45;
P.V. Năsturel, Steagul, stema română, însemnele domneşti, trofee. Cercetare critică pe
terenul istorii (cu numeroase figuri în culori), Stabiliment de arte grafice „Universala”,
Bucureşti, 1903, p. 95-100; Constantin Moisil, Stema României. Originea şi evoluţia ei
istorică şi heraldică, Bucureşti, 1931 (extras din Boabe de grâu, II, 1931, nr. 2, p. 65-85),
p. 18-19; idem, Stema României, în Enciclopedia României, vol. I, 1938, p. 69; Dan
Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, p. 159-160; idem, Evoluţia armeriilor
Ţărilor Române de la apariţia lor şi până în zilele noastre (sec. XIII-XX), traducere din
limba franceză Livia Sîrbu, Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2005, p. 402-406; Maria
Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare ale Arhivelor Statului, Bucureşti, 1984, p. 46; eadem,
Stemele României moderne, în Magazin Istoric, 1993, p. 3-5; eadem, Din heraldica
României, JIF, 1994, p. 61; Cristache Gheorghe, Maria Dogaru, Simbolurile naţionale ale
României, Editura Sylvi, Bucureşti, 2003, p. 123-128; Laurenţiu-Ștefan Szemkovics,
Matrice sigilare aparţinând Ministerului de Interne şi unor structuri poliţieneşti (18311931), Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor, 2012, p. 33.
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II. Matrice sigilară rotundă (42 mm), din alamă, gravată în excizie,
având în emblemă un scut francez modern, scartelat 33, încărcat în cartierul
1, pe albastru, cu acvila cruciată, redată din faţă, cu capul conturnat, cu
aripile deschise şi orientate în jos, flancată 34 în partea stângă superioară de
soare 35 cu 16 raze, în 2, pe albastru, cu capul de bour 36 cu stea între coarne,
flancat în partea dreaptă superioară de semilună 37, în 3, pe roşu, cu capul de
bour cu stea între coarne, în 4, pe aur, cu acvila cruciată, redată din faţă, cu
capul conturnat, cu aripile deschise şi orientate în jos. Peste tot, armele
familiei de Hohenzollern: scut polonez, dreptunghiular, cu marginea
superioară şi cea inferioară în acolade orientate cu vârful în sus, respectiv, în
jos, sfertuit, având în cartierele 1 şi 4 argint 38, în 2 şi 3 negru 39. Scutul mare,
aşezat cu vârful pe două arabescuri 40, timbrat de o coroană închisă, fără
tocă, compusă dintr-un cerc împodobit cu pietre preţioase, surmontat de opt
cruciuliţe (dintre care cinci sunt vizibile), intercalate de perle, din vârful
cărora pornesc opt arce ornate cu perle care se reunesc în partea de sus şi se
termină printr-un glob crucifer, cu cruce labată (cu braţele de formă
33

Scartelat = scut împărţit în patru părţi egale printr-o linie orizontală şi una verticală,
perpendiculară pe prima; florin Marcu, op. cit., p. 775.
34
Flancat = termen ce indică poziţia paralelă cu laturile scutului a unor mobile;
Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 119.
35
Soarele = astru reprezentat cu o faţă umană, înconjurat de 12 sau 16 raze, alternând cele
drepte cu cele ondulate; este simbolul luminii, al bogăţiei şi al abundenţei. El este de
asemenea desemnat ca emblemă a divinităţii. În iconografia creştină, indică adevărul; Cte
Alph. O'Kelly de Galway, op. cit., p. 424.
36
Bour = purtător al lumii; simbol al abundenţei (datorită cornului); Jean-Paul Clébert,
op. cit., p. 294-306.
37
Lună = figură naturală, din categoria aştrilor, reprezentată conform regulilor heraldice,
printr-un disc de argint cu figură umană. În heraldica românească acest astru este, de obicei,
înfăţişat sub formă de crai nou (semilună) figurat. Poziţia obişnuită a semilunii este culcată
la orizontal, cu coarnele în sus; când este redată orizontal cu coarnele în jos se blazonează
răsturnată; când este înfăţişată vertical cu coarnele îndreptate spre flancul drept se defineşte
semilună întoarsă; iar când este în poziţie verticală, cu coarnele spre stânga, se descrie
conturnată. Simbolizează veşnicie, nemurire, strălucire; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p.
159.
38
Argint = metal utilizat în alcătuirea stemelor, reprezentat convenţional prin câmp alb,
respectiv suprafaţă liberă. Simbolizează puritate, nevinovăţie, sinceritate; H. Gourdon de
Genouillac, op. cit., p. 16-17.
39
Negru = culoare utilizată în alcătuirea stemelor, reprezentată convenţional prin linii
verticale suprapuse pe linii orizontale. Semnifică ştiinţă, modestie, durere, prudenţă;
Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 173.
40
Arabescul = poate fi pus în legătură cu pânza de păianjen şi, de asemenea, cu
labirintul, al cărui itinerar complex are menirea să conducă de la periferie spre centrul
local (simbolul centrului invizibil al fiinţei); Jean Chévalier, Alain Ghéerbrant, op. cit., I,
p. 121-122.
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concavă), are ca tenanţi 41: la dextra o femeie dacă redată din faţă, cu capul
întors spre stânga şi privind la coroana care timbrează scutul, stând pe un
arabesc, purtând veşminte lungi, ţinând în mâna dreaptă sica aşezată în
pal 42, cu mâna stângă pe marginea de sus a scutului, iar la senestra un
leopard lionat 43, stând cu piciorul stâng posterior pe un arabesc, cu cel drept
sprijină partea de jos a scutului, ţinând cu laba stângă anterioară scutul de
flancul stâng, pătrunzând în dreptul liniei orizontale despărţitoare, iar pe cea
dreaptă o ţine pe marginea de sus a scutului. Sub scut, deviza 44 „ NIHIL
SINE DEO” 45 (NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU). Întreaga compoziţie este
inclusă sub un pavilion 46, căptuşit cu hermină 47, dotat cu franjuri şi ciucuri,
prins, în partea de sus, sub o coroană închisă asemănătoare cu cea care
timbrează scutul, dar de dimensiuni mari decât aceasta. În exergă, mărginită
de un cerc liniar la exterior, legenda: * ROMÂNIA * PREFECTURA
DISTRICT(ului). GORJIU. 48

41

Tenant = element exterior al scutului, reprezentat printr-un personaj uman care sprijină
scutul; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 229.
42
Palul este obţinut prin trasarea a două linii verticale în centrul scutului; Dicţionar al
ştiinţelor speciale, p. 186.
43
Leopard lionat = leopard rampant, adică ridicat pe labele inferioare şi are capul văzut din
faţă; G. de L. T***, Dictionnaire héraldique, contenant tout ce qui a raport à la science du
blazon, avec l' explication des termes; leurs etymologies, & les exemples nécessaires pour
leur intelligence, suivi des Ordres de Chevaleries dans le Royaume et de l'Ordre de Malthe,
Paris, Chez Lacombe, MDCCLXXIV, p. 20.
44
Deviza = inscripţie conţinând o maximă morală, o exclamaţie, o formulă de credinţă, un
angajament; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 100.
45
Maria Dogaru, Din heraldica României, JIF, 1994, p. 73.
46
Pavilion = ornament exterior al scutului sub formă de mantou, prevăzut în partea
superioară cu un baldachin. Este alcătuit din purpură, căptuşit cu hermină, brodat cu
franjuri şi ciucuri din fir de aur. Simbolizează cortul sub care membrii familiilor
domnitoare îşi adăpostesc armele. Uneori acesta este reprezentat chiar şi în armele de stat,
fără baldachin, semnificaţia păstrându-se totuşi; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 183.
47
Hermină = blană utilizată în alcătuirea stemelor, în special la căptuşirea pavilioanelor şi
mantourilor. Este reprezentată convenţional printr-o suprafaţă albă semănată cu codiţe
negre. Este blana folosită de obicei la reprezentarea armelor de stat. Simbolizează măreţie,
suveranitate; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 131.
48
Arhivele Naţionale Centrale, col. Matrice sigilare, nr. 2338.
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III. Matrice sigilară rotundă (42 mm), din alamă, gravată în excizie,
având în emblemă un scut francez modern, scartelat, încărcat în cartierul 1
cu acvila cruciată, redată din faţă, cu capul conturnat, cu aripile deschise şi
orientate în jos, flancată în partea stângă superioară de soare, în 2 cu capul
de bour cu stea deasupra coarnelor, flancat în partea dreaptă superioară de
semilună, în 3 cu capul de bour cu stea între coarne, în 4 cu acvila cruciată,
redată din faţă, cu capul conturnat, cu aripile deschise şi orientate în jos.
Peste tot, armele familiei de Hohenzollern: scut polonez, sfertuit, având în
cartierele 1 şi 4 argint, în 2 şi 3 negru. Scutul mare, aşezat cu vârful pe două
arabescuri, timbrat de o coroană închisă, fără tocă, compusă dintr-un cerc
împodobit cu pietre preţioase, surmontat de opt cruciuliţe (dintre care cinci
sunt vizibile), intercalate de perle, din vârful cărora pornesc opt arce ornate
cu perle, aplatizate la orizontală în partea de sus, care se reunesc în partea
superioară şi se termină la mijloc printr-un glob crucifer, cu cruce labată (cu
braţele de formă concavă), are ca tenanţi: la dextra o femeie ţinând în mâna
dreaptă o sica dacică, aşezată în pal, iar la senestra un leopard lionat. Sub
scut, deviza „NIHIL SINE DEO” (NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU). Întreaga
compoziţie este inclusă sub un pavilion căptuşit cu hermină, dotat cu
125

franjuri şi ciucuri, prins, în partea de sus, sub o coroană închisă
asemănătoare cu cea care timbrează scutul, dar de dimensiuni mari decât
aceasta. În exergă, mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda: x
ROMÂNIA x PREFECTURA DISTRICT(ului). GORJIU. 49

C. Stema României din 1872 50, pe care o redăm mai jos aşa cum a
fost descrisă în actul normativ al vremii, apare, cu mici modificări, în
emblema următoarelor două piese.

49

Idem, nr. 2339.
Promulgată prin Legea pentru modificarea armelor ţării, publicată în M. Of. al României
nr. 57 din 11/23 martie 1872, p. 337; Ştefan D. Grecianu, op. cit., anexa de la p. 49; P.V.
Năsturel, op. cit., p. 103-110; Constantin Moisil, Stema României. Originea, p. 19-20;
idem, Stema României, p. 69-70; Dan Cernovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România,
p. 161; idem, Evoluţia armeriilor, p. 406; Maria Dogaru, Colecţiile de matrice sigilare, p.
46; eadem, Stemele României moderne, p. 3-5; eadem, Arta şi ştiinţa blazonului. Album,
Bucureşti, 1994, p. 36-37, poziţia 43; eadem, Din heraldica României, p. 61-62; eadem,
Tipare sigilare aparţinând suveranilor României din perioada 1866-1947, Bucureşti, 1999,
p. 10-11; Cristache Gheorghe, Maria Dogaru, op. cit., p. 128-129.
50
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Art. I. Armele României se fixează cum urmează:
Art. II. Scutul sau pavăza are forma vechilor scuturi româneşti,
adică a unui pătrat lung rotunjit la ambele unghiuri de jos şi terminat la
mijlocul bazei printr-un vârf, iar de la mijlocul laturilor înălţimii, scutul se
ascute şi apoi creşte iarăşi spre unghiul de sus.
Linia de sus a capului (chef) este uşor înălţată în semicerc orizontal
de la un unghiu spre celălalt.
Scutul se împarte în patru secţiuni, prin două linii încrucişate la
mijloc.
În I-a secţiune din dreapta sus, pe albastru, figurează aquila romană
cu capul spre aripa dreaptă, cu o cruce în gură, cu coroana Domnească, sabia
şi toiagul, simbolurile principatului Ţării Româneşti, toate de aur. În dreapta
aquilei sus un soare mişcând (mouvant), asemenea de aur.
În a II-a secţiune, din stânga de sus, pe roşu, figurează capul de bour
cu o stea cu 6 raze între coarne, simbolul principatului Moldovei, toate de
aur. În stânga bourului sus, o lună mişcând (mouvant), asemenea de aur.
În a III-a secţiune din dreapta jos, pe roşu, figurează leul ridicat,
coronat, coada furcată (queue fourchée), cu o stea cu 6 raze între picioare şi
ieşind dintr-o coroană de Ban, toate de aur; simbolul banatului Craiovei 51.
În a IV-a secţiune din stânga de jos, pe albastru, figurează 2 delfini,
cap la cap şi coadele depărtate în sus, care sunt simbolul ţărmurilor Mării
Negre, toate de aur. Pe scut va fi coroana regală.
Art. III. În mijlocul scutului României figurează scutul Măriei Sale
Domnitorului, scartelat, având în secţiunea I-ia din dreapta sus şi în cea din
jos din stânga alb (argint); iară în cea din stânga de sus şi în cea din dreapta
de jos negru (sable).
Scutul României are suporţi 2 lei de culori naturale, privind scutul şi
cu coadele trecând între picioare: simbolul Daciei.
Art. IV. Sub suporţi este aşezată o eşarpă albastră, căptuşită cu roşu,
pe care este scris cu aur deviza familiei de Hohenzollern: Nihil sine Deo.
Art. V. Pavilionul este de culoare purpurie, căptuşită cu hermină
(cacom) având deasupra coroana regală. …
Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie învestită cu sigiliul
Statului şi publicată în Monitorul Oficial.
Dat în Bucureşti, la 8 Martie 1872.

51

Dicţionar de istorie a României, de Dan Stoica, Vasile Mărculeţ, Vasile Valentin,
Valentina Bilcea, coordonator: Stan Stoica, cuvânt înainte: Acad. Dinu C. Giurescu, Editura
Meronia, 2007, p. 348.
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IV. Matrice sigilară rotundă (44 mm), din alamă, gravată în excizie,
având în câmp un scut de tip rusesc de la 1850, cu marginea superioară
convexă, colţurile de sus retezate, concavităţi pe flancuri 52, vârful în
acoladă, scartelat, cuprinzând în cartierul 1 acvila cruciată, redată din faţă,
încoronată, cu capul spre dreapta, aripile deschise şi orientate în jos, în 2
capul de zimbru cu stea cu 6 raze între coarne, în 3 un leu 53 încoronat,
născând 54 dintr-o coroană deschisă 55 şi privind spre o stea cu şase raze aflată
în faţa lui, între labele anterioare, în 4 doi delfini 56, afrontaţi 57, cu cozile
ridicate. Peste tot, armele familiei de Hohenzollern: un scut de dimensiuni
mai mici, dreptunghiular cu vârful ascuţit, sfertuit, având în cartierele 1 şi 4
argint, în 2 şi 3 negru. Scutul este timbrat de coroană închisă, fără tocă,
compusă dintr-un cerc împodobit cu pietre preţioase, surmontat de opt
cruciuliţe (dintre care cinci sunt vizibile), intercalate de perle, din vârful
cărora pornesc opt arce ornate cu perle, care se reunesc în partea superioară
şi se termină printr-un glob crucifer, cu cruce latină. Scutul, aşezat pe două
arabescuri acolate 58, are ca suporţi doi lei afrontaţi, limbaţi 59, cu cozile fie
52

Flanc = suprafaţa de lungime a laturilor scutului, respectiv flancul drept plasat lângă
latura stângă a scutului din punct de vedere al privitorului şi invers; Dicţionar al ştiinţelor
speciale, p. 120.
53
Leul = unul dintre cele mai nobile animale, fiind reprezentat din profil şi stând pe labele
de dinapoi. Gura larg deschisă îi arată dinţii ascuţiţi şi o limbă recurbată. Coada sa se înalţă
dreaptă terminându-se printr-un smoc de păr întors spre spate. Este simbolul forţei, al
curajului şi al generozităţii; Cte Alph. O'Kelly de Galway, op. cit., p. 316-317; H. Gourdon
de Genouillac, op. cit., p. 22.
54
Născând = expresie care se aplică leului atunci când este redată doar jumătatea superioară
a corpului său şi care pare să iasă fie din câmp, fie dintr-o fascie sau din şef; Cte Alph.
O'Kelly de Galway, op. cit., p. 352.
55
Coroană deschisă = coroana formată dintr-un arc frontal şi mai multe fleuroane; deseori
între fleuroane se interpun arcuri perlate, iar cercul frontal este împodobit cu pietre
preţioase; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 90.
56
Delfin = peşte cu capul îngroşat, reprezentat curbat în semicerc, din profil şi în poziţie
verticală. Botul şi coada sa sunt întoarse spre dreapta scutului. Indică un comandament pe
mare. Delfinul este simbolul unei retrageri sigure la apropierea unor frământări şi a unor
furtuni. El poate personifica vreun mare personaj ataşat de ţara sa şi care nu se poate
îndepărta fără să moară. În vechime delfinul a fost mereu considerat un animal salvator; Cte
Alph. O'Kelly de Galway, op. cit., p. 173-174.
57
Afrontat = se spune despre două animale care se privesc; W. Maigne, op. cit., p. 219.
58
Acolat = atributul oricărui animal care are un colier sau o coroană după gât; macle,
romburi, ace de ceasornic, etc., care se ating la unghiurile lor laterale; un butuc de viţă de
vie agăţat de un arac; un şarpe încolăcindu-se în jurul unui arbore, unei plane sau unei
coloane; două ecusoane unite împreună pe flancuri; coliere sau panglici de ordine de
cavalerie care înconjoară scutul (Cte Alph. O'Kelly de Galway, op. cit., p. 5); văduvele care
poartă scuturi acolate, unde primul din dreapta este cu armele soţului, iar cel din stânga cu
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trecute printre picioare, care îl susţin cu câte o labă anterioară de marginea
de sus, iar cu cealaltă de flancuri; sub scut, deviza „NIHIL SINE DEO”
(NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU). Compoziţia este inclusă într-un pavilion
căptuşit cu hermină şi prins, în partea de sus, sub o coroană asemănătoare cu
cea care timbrează scutul, dar de dimensiuni mai mari. În exergă, mărginită
de un cerc liniar la exterior, legenda: * ROMÂNIA * PREFECTURA
DISTRICT(ului). GORJIU 60.

V. Matrice sigilară rotundă (45 mm), din alamă, gravată în excizie,
având în câmp un scut de tip rusesc de la 1850, scartelat, având în cartierul 1
acvila cruciată, redată din faţă, încoronată, cu capul spre dreapta, aripile
deschise şi orientate în jos, în 2 capul de zimbru cu stea cu 6 raze între
coarne, în 3 un leu încoronat, născând dintr-o coroană deschisă şi privind
spre o stea cu şase raze aflată în faţa lui, între labele anterioare, în 4 doi
armele femeii; scuturile astfel dispuse oferă uneori stemele a două state încorporate
împreună; W. Maigne, op. cit., p. 10.
59
Limbat = înfăţişare a unor animale cu limba scoasă şi reprezentată de obicei în alt smalt;
Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 156.
60
Arhivele Naţionale Centrale, col. Matrice sigilare, nr. 5289.
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delfini, afrontaţi, cu cozile ridicate. Peste tot, armele familiei de
Hohenzollern: un scut de dimensiuni mai mici şi asemănător cu primul,
sfertuit, având în cartierele 1 şi 4 argint, în 2 şi 3 negru. Scutul este timbrat
de coroană închisă, fără tocă, compusă dintr-un cerc împodobit cu pietre
preţioase, surmontat de opt cruciuliţe (dintre care cinci sunt vizibile),
intercalate de perle, din vârful cărora pornesc opt arce ornate cu perle,
aplatizate la orizontală în partea de sus, care se reunesc în partea superioară
şi se termină printr-un glob crucifer, cu cruce labată (cu braţele de formă
concavă). Scutul, aşezat pe două arabescuri acolate, are ca suporţi doi lei
afrontaţi, limbaţi, cu cozile fie trecute printre picioare, care îl susţin cu câte
o labă anterioară de marginea de sus, iar cu cealaltă de flancuri; sub scut,
deviza „NIHIL SINE DEO” (NIMIC FĂRĂ DUMNEZEU). Compoziţia
este inclusă într-un pavilion căptuşit cu hermină şi prins, în partea de sus,
sub o coroană asemănătoare cu cea care timbrează scutul, dar de dimensiuni
mai mari. În exergă, mărginită de un cerc liniar la exterior, legenda: x
ROMÂNIA x PREFECTURA DISTRICT(ului). GORJIU. 61

61

Ibidem, nr. 4344.
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D. Stema României de la 1921 62, pe care o redăm mai jos aşa cum a
fost descrisă în legea de la acea vreme şi a cărei planşe color se găseşte la
Arhivele Naţionale Centrale 63, apare, cu mici modificări, în emblema
ultimei piese.
Art. I. – Stema Regatului României, întregit cu ţările surori unite, se
compune din trei scuturi puse unul peste altul: scutul mare, scutul mediu şi
scutul mic (peste totul).
I. Scutul mare: pe albastru, o acuilă de aur cu ciocul şi ghearele
roşii, cu coroana regală de aur pe cap, ţinând în cioc o cruce pedată (pattée)
de aur, ascuţită la extremitatea inferioară, în gheara dreaptă o spadă, în
gheara stângă un sceptru de aur cu vârful în formă de crin, - acuila
României, armele Regalităţii române.
II. Pe pieptul acuilei, scutul mediu, incuartat (ecartelé), cu
insiţiune 64 între cartierele de jos (enté en pointe), cuprinzând armele ţărilor
surori unite:
1. Sus în dreapta, armele vechiului Principat al Ţării-Româneşti: pe
albastru, o acuilă de aur cu ciocul şi ghearele roşii, ţinând în cioc o cruce
pedată de aur, însoţită de un soare de aur la dreapta, de o lună-nouă de aur la
stânga.
2. Sus în stânga, armele vechiului Principat al Moldovei (cu
Basarabia şi Bucovina): pe roşu, un cap de bour negru cu gura închisă,
însoţit de o stea de aur (cu cinci raze) între coarne, de o roză de aur (cu cinci
foi) la dreapta, de o semilună de aur la stânga.
3. Jos la dreapta, armele Banatului cu vechiul Banat românesc al
Severinului (fixate acum): pe roşu, peste valuri naturale, un pod de aur cu
două deschideri boltite 65, construit din piatră cioplită (podul lui Traian), din
care iese un leu de aur.
4. Jos la stânga, armele vechiului Mare-Principat al Transilvaniei
(cu părţile Crişanei şi Maramureşului): albastru şi aur, împărţit prin o fâşie
îngustă roşie, din care iese o acuilă neagră cu ciocul de aur, însoţită de un
soare de aur la dreapta, de o semilună de argint la stânga; jos, şapte turnuri
62

Promulgată prin Legea pentru fixarea stemei Regatului României, întregit cu ţările surori
unite, publicată în M. Of. nr. 92 din 29 iulie 1921, p. 3569-3573.; vezi şi Constantin Moisil,
Stema României. Originea, p. 20-21; idem, Stema României, p. 70-71; Dan Cernovodeanu,
Ştiinţa şi arta heraldică, p. 162-163; idem, Evoluţia armeriilor, p. 413-416; Maria Dogaru,
Colecţiile de matrice sigilare, p. 46-47; eadem, Stemele României moderne, p. 3-5; eadem,
Arta şi ştiinţa blazonului, p. 38, poziţia 45; eadem, Din heraldica României, p. 88, 95;
eadem, Tipare sigilare, p. 14; Cristache Gheorghe, Maria Dogaru, op. cit., p. 130-131.
63
Arhivele Naţionale Centrale, Comisia Consultativă Heraldică, dosar nr. 3.
64
Vezi şi Wenzler, Le guide de l’héraldique, p. 118.
65
Dicţionar de istorie a României, p. 348.
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roşii, câte patru şi trei, cu câte două rânduri de crenele (sus trei, jos patru) şi
câte două ferestre, cu porţile închise.
5. În insiţiune (enté), armele Dobrogei: pe albastru, doi delfini de
aur afrontaţi, cu cozile ridicate în sus.
III. Peste totul, scutul mic, incuartat de argint şi negru, armele Casei
domnitoare de Hohenzollern.
Pe scutul mare, coroana de oţel a României 66.
Scutul e ţinut de doi lei de aur, stând pe arabescuri de aur.
Colanul ordinului „Regele Carol I”.
Pe eşarpă albastră cu marginile de aur, de forma cordonului
ordinului, deviza Casei domnitoare de Hohenzollern, în litere latine de aur:
„Nihil sine Deo”.
Pavilionul de purpură, cu marginile de aur, căptuşit cu ermelin,
timbrat cu o coroană regală de aur ornată cu nestemate.
Art. II. – Stema va fi întrebuinţată în trei forme: 1-a, stema cea
mare, cum e descrisă mai sus; a 2-a, stema cea medie, fără pavilion; a 3-a,
stema cea mică, compusă din cele trei scuturi cu coroana de oţel.
Stema cea mare se va întrebuinţa în actele Statului emanate de la
Rege şi în actele oficiale internaţionale, cum şi din Înalt ordin al Regelui în
cazuri speciale; stema cea medie, de armată şi autorităţile Statului; stema
cea mică, pe sigile şi ştampile oficiale. Pentru alte cazuri se va prevedea în
legile şi regulamentele speciale.
Art. III. – Se înfiinţează pe lângă ministerul de interne o comisie
consultativă heraldică care va examina cererile de a se întrebuinţa stema în
alte cazuri decât acelea prevăzute la Art. II şi va lua măsuri pentru ca actele
administrative în legătură cu stemele să se facă în conformitate cu regulile
heraldice.
Un regulament special va stabili organizarea comisiunii.
Art. IV. – Art. 1 până la 5 inclusiv din legea pentru modificarea
armelor ţării, sancţionată cu înaltul decret regal No. 498 din 1872, se abrogă.
Această lege s-a votat în Senat în şedinţa de la 18 iulie 1921 şi sadoptat cu unanimitate de una sută unu voturi. …
Această lege s-a votat de Adunarea deputaţilor în şedinţa de la 20
iulie 1921 şi s-a adoptat cu unanimitate de una sută şapte voturi. …
Promulgăm această lege şi ordonăm ca ea să fie învestită cu sigiliul
Statului şi publicată în Monitorul Oficial.
Dat în Bucureşti, la 23 Iulie 1921.
66

Vezi şi Constantin Moisil, Însemnele regalităţii române, în Enciclopedia României, vol.
I, 1938, p. 83.
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FERDINAND 67
(L. S. St.)
Ministru de justiţie,
Ministru de interne,
M. Antonescu.
C. Argetoianu.
VI. Matrice sigilară rotundă, 42 mm, confecţionată din alamă,
gravată în excizie. În emblemă, stema mică a României de la 1921, compusă
dintr-un scut mare, de tip occidental de secol XX, dreptunghiular, cu talpa în
ogivă, încărcat cu acvila cruciată, încoronată, cu aripile deschise şi cu zborul
în jos, ţinând în gheara dreaptă o spadă 68, în stânga un sceptru 69 cu vârful în
formă de crin 70, purtând pe piept un scut asemănător cu cel de mai înainte,
scartelat cu insiţiune 71, având în cartierul 1 acvila cruciată flancată în partea
superioară de soare şi de semilună, în 2 întâlnirea de bour, reprezentată cu
capul animalului văzut din faţă, cu stea între coarne, flancat în partea de jos
de o roză 72 şi de o semilună conturnată, în 3, peste valuri naturale, un pod cu
două deschideri boltite, din care apare născând un leu, în 4, tăiat de un brâu
despărţitor, având în partea de sus acvila ieşind, flancată de soare şi de
semilună conturnată, iar în cea de jos şapte turnuri de cetate poziţionate 4:3.
În insiţiune sunt doi delfini afrontaţi, cu cozile ridicate în sus şi orientate
spre dreapta şi spre stânga. Peste tot, armele familiei de Hohenzollern: scut
de tip francez medieval 73, sfertuit, având în cartierele 1 şi 4 argint, în 2 şi 3
67

Ferdinand de Hohenzollern, rege al României între 1914-1927; Nicolae Constantin,
Dicţionar de personalităţi istorice româneşti, ediţia a III-a revizuită şi adăugită, Editura
Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2011, p. 109; Petru Demetru Popescu, Vieţile voievozilor,
domnilor şi regilor poporului român, Editura Vitruviu, Bucureşti, 2008, 394-398.
68
Spada = simbolul stării militare, al vitejiei, al puterii. Poate fi aplicată nedreptăţii şi
poate stabili pacea şi dreptatea. De asemeanea, spada este şi simbol al războiului sfânt.
În tradiţiile creştine, spada este o armă nobilă, a cavalerilor şi eroilor creştini; Jean
Chévalier, Alain Ghéerbrant, op. cit., III, p. 246-247.
69
Sceptrul = figură heraldică artificială, în forma unui baston având extremitatea superioară
îngroşată, simbol şi atribut al puterii suzerane. De obicei, sceptrul face parte din elementele
exterioare ale scutului; Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 205; simbolizează mai cu seamă
autoritatea supremă. Sceptrul prelungeşte braţul, fiind un semn al puterii şi autorităţii;
Jean Chévalier, Alain Ghéerbrant, op. cit., III, p. 208-209.
70
Crin = floare, eminamente regală, ce simbolizează deopotrivă puterea şi rafinamentul,
forţa materială, dar şi avântul spiritual; Olimpian Ungherea, Dicţionar explicativ masonic,
vol. 1 (A-L), Phobos, Bucureşti, 2007, p. 296.
71
Insiţiune = porţiune realizată în câmpul scutului, centrul vârfului inferior al scutului
triunghiular. Dicţionar al ştiinţelor speciale, p. 138.
72
Roza = stilizare a florii de măceş, are cinci petale în jurul unui bumb central (stigmatul)
şi, de regulă, cinci sepale ascuţite între petale; I. N. Mănescu, Stema Moldovei, în Magazin
Istoric, anul VI, 1972, nr. 5 (62), p. 39.
73
Scut de tip francez medieval de la mijlocul secolului al XIII-lea este un scut triunghiular,
cu marginile rotunjite; Théodore Veyrin-Forrer, op. cit., p. 15, 16, fig. 11.
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negru. Coroana care timbrează scutul mare este închisă, compusă dintr-un
cerc împodobit cu pietre preţioase, surmontat de opt fleuroane sub formă de
vârf de lance (dintre care cinci sunt vizibile), intercalate de perle, din vârful
cărora pornesc opt arce ornate cu perle care se reunesc în partea de sus şi se
termină printr-un glob crucifer. În exergă, între două cercuri liniare,
legenda: x REGATUL ROMÂNIEI x PREFECTURA JUDEŢULUI
GORJ 74.

74

Arhivele Naţionale Centrale, col. Matrice sigilare, nr. 8728.
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Aradul între anii 1867-1900. Economie şi societate
Boia Stelean – Ioan
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad
Anul 1867 a însemnat în istoria zbuciumată a românilor din
Transilvania intrarea lor într-o nouă perioadă de luptă pentru libertate
naţională şi dreptate socială, în condiţii istorice noi create de alianţa claselor
dominante austriece şi ungare. Compromisul politic încheiat de Curtea din
Viena cu aristocraţia maghiară a fost un act cu urmări ample asupra
dezvoltării istorice a Transilvaniei şi asupra luptei lor naţionale. Românii au
sesizat faptul că acest act politic însemna în fond o alianţă a claselor
dominante ale celor două naţiuni împotriva celorlalte existente în imperiu:
românii, sârbii, slovacii, rutenii. În condiţiile politice create de compromisul
dualist, pe care Al. Roman l-a caracterizat lapidar şi sugestiv ca “unio
duarum nationum contra plures”, în istoria românilor din părţile Aradului a
început o perioadă zbuciumată, în care lupta de emancipare naţională a
dobândit aspecte şi semnificaţii politice noi,vizând unitătea de stat a
românilor. În contextul accentuării vădite a asupririi naţionale şi sociale,
românii au luptat pentru afirmarea identităţii lor etnice şi pentru realizarea
unităţii lor politice.
În primele două decenii din a doua jumătate a secolului al XIX-lea,
în Vechiul Regat, ca şi în teritoriile înstrăinate locuite de români, are loc o
sensibilă accelerare a dezvoltării economice. Apar, tot mai evident semnele
revoluţiei industriale, industria devenind treptat elementul cel mai dinamic
al vieţii economice 1.
Ritmul dezvoltării industriale a fost încetinit însă de lipsa unei pieţe
naţionale unice, încadrată într-un stat naţional unitar, care să cuprindă
teritoriile româneşti de pe ambele versante ale Carpaţilor. Acestei situaţii
nefavorabile, generate de stăpânirea otomană, habsburgică şi apoi austroungară i se adaugă impedimentele provocate de rămăşiţele feudale deosebit
de puternice şi de pătrunderea masivă a capitalului străin. Stăpânirea
otomană şi habsburgică a împiedicat adoptarea unei politici vamale
1

Eugen Glück, Industria arădeană între 1848-1894, în „Ziridava”, IX, 1978, p. 95.
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protecţioniste în favoarea tinerelor întreprinderi existente pe pământul
românesc, resimţindu-se din plin concurenţa mărfurilor provenite din ţările
mai avansate din punct de vedere industrial.
Dintre cele trei ţări române, dezvoltarea industrială a Transilvaniei a
atins nivelul cel mai ridicat. Politica economică habsburgică, care favoriza
industria existentă în provinciile ,,ereditare “, a făcut ca Transilvania să nu
poată ţine pas cu ritmul de dezvoltare a ţărilor avansate, mai ales în ceea ce
priveşte industria constructoare de maşini sau alte ramuri esenţiale ale
industriei prelucrătoare.
Una din cele mai însemnate regiuni industriale ale Transilvaniei a
constituit-o teritoriul arădean, antrenat, încă în această perioadă, în procesul
revoluţiei industriale.
Politica dusă de Imperiul Habsburgic în perioada neabsolutistă
(1849-1860) şi în perioada liberală (1860-1867) şi apoi de către imperiul
dualist austro-ungar în perioada 1867-1918 a fost de a folosi Transilvania ca
sursă de materii prime şi piaţă de desfacere, dezvoltarea noii economii nu
poate fi oprită, cu toate că în comparaţie cu restul imperiului progresele sunt
aici mult mai mici 2.
În părţile Aradului, în epoca modernă, dezvoltarea relaţiilor de
producţie capitaliste, este evidentă mai ales în industrie.
Evoluţia economică. Industria
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea dezvoltarea capitalistă a
părţilor arădene s-a accentuat. Industria a fost sectorul economic care a
înregistrat o dezvoltare mai rapidă, influenţând şi procesul de dezvoltare a
celorlalte sectoare economice. Oraşul Arad înregistrează o creştere
pronunţată a industriei sale. O primă constatare care se face privind
dezvoltarea sub acest aspect a Aradului, oraş aşezat într-o puternică zonă
agricolă, este diversitatea ramurilor industriale care îşi fac apariţia. A doua
constatare se referă la pătrunderea intensă a capitalului austriac în
investiţiile industriale care s-au făcut după 1867. Prin Creditanstallt,
capitalul austriac şi-a asigurat o poziţie dominantă în operaţiile de credit ce
se făceau în părţile Aradului. În cele două decenii care au urmat anului
revoluţionari 1848, se răspândesc tot mai mult maşinile cu abur şi ca urmare
se dezvoltă industria mecanizată. În anul 1846, la Chişineu Criş s-a instalat
2

Ibidem, p. 101.
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prima maşină cu abur, într-o unitate producătoare de spirt, favorizând
dezvoltarea industriei alimentare. În perioada 1848-1870, pe marile domenii
de pe teritoriul actual al judeţului Arad au luat naştere o seamă de unităţi
industriale, în majoritate mici şi mijlocii, urmărindu-se valorificarea
superioară a produselor respective.
Datorită aşezării sale într-o zonă agricolă în care se întretăiau mari
căi comerciale care legau centrul Transilvaniei cu Ungaria şi Austria şi
Banatul cu Crişana, Aradul a dispus la începutul dualismului austro-ungar
de un sector industrial alimentar în care era prelucrată materia primă oferită
de agricultură. O poziţie dominantă era deţinută de industria morăritului şi
a fabricării drojdiei şi spirtului în care rezultate deosebite au obţinut fraţii
Neumann, care spre sfârşitul secolului concentrau în mâinile lor producţia
arădeană din acest sector. Dintr-o fabrică fondată în 1851 se dezvoltase o
puternică întreprindere industrială al cărei consiliu de administraţie era după
război alcătuit numai din membrii ai familiei Neumann. Din ramura
industriei alimentare mai amintim ,,Prima fabrică de biscuiţi” (1910) şi
fabrica de lichior ,,Zwack” (1840). Pînă în anul 1900, industria alimentară
arădeană a fost marcată de activitatea Uzinei « Fraţii Neumann »(1851),
care pînă în 1888 exporta produsele în Elveţia, Italia, Spania şi statele
balcanice. După această dată, piaţa de desfacere s-a redus numai la cea
internă 3. În anul 1888 s-a constituit fabrica de spirt « Mittelmann şi
consorţii », produsele fiind exportate în Egipt şi ţările balcanice.Concurenţa
şi consecinţele războiului vamal dintre România şi Austro-Ungaria au dus la
falimentul fabricii în anul 1899 4. La acestea, se adaugă fabricile de spirt,
lichior şi rom: «Weisz M» (1878), «Fraţii Nyari», «Weisberger Samuil»
(1857) şi 4 fabrici de oţet («Weisz şi fiii», «Pleş H.», «Tedeszchi Victor», şi
«Reusz şi consorţii») 5.
După 1860 s-a făcut simţită necesitatea creării morilor de abur. În
anul 1866 , pe teritoriul comitatului Arad existau 14 mori cu abur, dintre
care cele mai importante au fost la Pecica, Cermei, Şiria, Bîrsa, Iratoşu,
Berechiu, Utviniş, Şepreuş. În perioada următoare se evidenţiază
3

Erno Gaal, Arad szabad kiralyi varos es Arad varmegye kozgazgatasi es komzuvelodesi
leirasa (Descrierea economică, administrativă şi crăiască a oraşului liber regesc Arad şi a
comitatului Arad), Arad, 1895, p. 311.
4
DJAN Arad, Fond Primăria Municipiului Arad, dos.5/1900, f. 8-9.
5
DJAN Arad, Fond Primăria Municipiului Arad, dos. 5053, în Andrei Caciora, Câteva
informaţii privind indstria oraşuului Arad în perioada 1878-1900, în Ziridava, VI, 1976, p.
184.
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superioritatea celor trei mari mori din Arad, care încep să concentreze tot
mai mult producţia realizată în această industrie 6.
În anul 1855, pe teritoriul comitatului Arad funcţionau 52 de unităţi
producătoare de spirt, dintre care cea mai importantă fabrică devine cea
ridicată la Arad în 1851, prima unitate industrială mecanizată din oraş, în
numai două decenii devenind una din cele mai reprezentazive întreprinderi
din Transilvania.
Producţia de bere a fost reprezentată de mai multe unităţi de
importanţă locală, cum a fost fabrica de la Aradul Nou, înfiinţată în anul
1762.După 1858, producţia se reorganizează în condiţii de fabrică, dar
progresele acestei industrii sunt obstaculate de menţinerea taxelor impuse de
consiliul oraşului Arad care deţinea principala piaţă de desfacere a fabricii.
Se fac de asemenea primii paşi pe calea creării unei industrii de lichioruri,
împiedicată la rândul ei, adeseori, de drepturile regaliene ale moşierilor.
Producţia de ulei a început din anul 1852, fiind asigurată de mai
multe prese mari, care foloseau deja forţa aburului, dar funcţionarea primei
unităţi industriale a fost scurtă durată, deorece în iulie 1865 a fost mistuită
de un incendiu.
Industria textilă, deşi mai puţin dezvoltată între anii 1878-1900,
datorită concurenţei produselor străine, a cunoscut o dezvoltare accelerată
în deceniul premergător Primului Război Mondial. Singura întreprindere era
până la 1900 Fabrica de textile «Spiroch Iosif» (1867). Dotarea tehnică era
dependentă de importurile de utilaje din Austria, Belgia şi Cehoslovacia.
Este adevărat şi faptul că o parte din utilajul industrial era produs de în
turnătoriile de fier şi oţel locale, iar cazanele cu aburi, după 1891, de către
Fabrica de vagoane «Weitzer Ioan» 7. În 1909 a fost înfiinţată ,,Fabrica de
textile Arad” devenită ,,Industria textilă arădană”. Întreprinderea textilă şi-a
dublat repede capitalul şi a cunoscut o dezvoltară impetuoasă în anii
premergători războiului.
Dar industria care va stimula în mod constant dezvoltarea Aradului a
fost cea a construcţiilor de maşini. În această ramură, s-a remarcat
activitatea Fabricii de vagoane «Weitzer Ioan», înfiiţată la 8 iulie 1891, cu
capital austriac, începându-şi activitatea cu un puternic grup de muncă
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alcătuit din 400 de angajaţi, pentru a ajunge în 1895 la 1260 8. Fabrica
producea vagoane de călători şi de marfă, vagoane cisternă şi piese pentru
diferite maşini.Acestă întrepindere a înregisrat o dezvoltare rapidă datorită
măririi reţelei feroviare. Spre sfârşitul secolului lucrau în diferitele ei
sectoare 1800 de muncitori. Fabrica de vagoane dispunea de un număr mare
de angajaţi.Începând cu anul 1892, se trece şi la fabricarea de locomotive,
maşini agricole şi cazane cu aburi 9. Produsele fabricii erau desfăcute cu
prioritate pe piaţa austro-ungară, dar erau de asemenea exportate şi în alte
ţări : Bulgaria, Grecia, Turcia, România, Serbia şi Italia 10. Tot în anul 1891
s-au înfiinţat «Atelierele Căilor Ferate Arad-Cenad». Dacă la început erau
încadraţi 15 muncitori, în urma extinderii capacităţii de producţie a fabricii,
numărul lucrătorilor a crescut ajungând la 400 în anul 1896 11. De proporţii
mult mai mici au fost ,,Turnătoria Hönig”(1840) şi ,,Fabrica de maşini
Hendl” (1872), care producea maşini pentru viticultură şi piese hidraulice de
ulei 12.
Exploatările intense de păduri din cea de-a doua jumătate a secolului
al XIX-lea au contribuit la dezvoltare în Arad unei puternice industrii a
lemnului, având ca poziţie centrală fabricile de mobilă, ale căror produse
erau căutate pe piaţa europeană pentru stilul artistic cu care erau lucrate.
Industria lemnului era reprezentată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
de 9 fabrici: 2 de cherestea, 2 pentru produse de tâmplărie şi 5 de mobilă
(Fabrica de cherestea «Walder şi fiul»-100-120 de muncitori, Fabrica de
cherestea «Czukor Ladislau»-80 de lucrători, Fabrica de produse de
tâmplărie «Cziller şi Mihalik»-40 de muncitori, fabrica de produse de
tâmplărie «Varga Iosif» şi 5 fabrici de mobilă: «Lengyel Laurenţiu» (1878),
«Reinhardt Filip», «Steiyerwald A.», Verbos Adam» şi «Fleisher S. şi
fraţii» Cu excepţia fabricii «Lengyel Laurenţiu» care avea un număr de 72
angajaţi, celelalte dispuneau în medie de câte 15-20 de muncitori 13. În 1905
a fost înfiinţată ,,Asociaţia muncitorilor de mobile din Arad”. Mobilele
pentru locuinţe hoteluri şi birouri produse de întreprinderile arădene erau
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căutate pe piaţa contribuind la crearea unei tradiţii a de prelucrare a
lemnului în Arad. În 1848 a luat fiinţă o fabrică de chibrituri.
Dezvoltarea industriei lemnului a fost în directă legătură cu crearea
posibilităţilor de transport pe uscat şi pe apă. Condiţiile naturale ale
judeţului Arad au făcut ca o mare parte din teritoriul său să fie acoperit de
păduri. Deşi marile domenii care acoperaseră pădurile au practicat, încă din
secolulal XVIII-lea, o exploatare iraţională, în jurul anului 1870 se mai
găseau încă însemnate suprafeţe silvice. După anul 1870, aceste
exploatăriau luat forme şi mai extensive. Uriaşa pădure din sectorul BocsigBeliu a fost distrusă în 1860-1871, pădurea de la Tămand în 1871-1873. Pe
măsură ce comunicaţiile feroviare şi pe apă s-a îmbunătăţit, noi şi noi
regiuni silvice au fost distruse. În această perioadă a început dezvoltarea
puternică a industriei lemnului. Această industrie s-a consolidat treptat,
orientându-şi produsele şi spre pieţele de peste Carpaţi, nesupuse unei
concurenţe apăsătoare. În anii 1891-1894, în părţile arădene această ramură
industrială s-a concentrat în 4 unităţi mai mari, car aveau în anul 1891, în
total, 599 de lucrători permanenţi. Un loc aparte revenea în cadrul acestei
ramuri industriei mobilei. Dacă în anii 1860-1870, piaţa locală era controlată
de industria austriacă, după 1880, producţia locală de mobilă a euşit să
recâştige piaţa Aradului, fiind căutată pe arii tot mai extinse. Începând cu
anul 1895, mobila arădeană se impune şi pe piaţa din România 14.
Un fenomen general variabil, pentru toată ţara, a fost accelerarea
procesului de urbanizare, în cadrul acestui fenomen s-a încadrat şi
dezvoltarea relativ rapidă a oraşului Arad, care în această perioadă devine
un oraş modern. Creşterea populaţiei a determinat accelerarea construcţiilor
de locuinţe şi ridicarea unor importante clădiri publice ca : sediul primăriei,
teatrul, sediul direcţiei căilor ferate Arad-Cenad etc. Numai în oraşul Arad,
între 1876-1897 au fost construite 2805 clădiri noi. Lângă Mureş a luat
fiinţă prima fabrică de cărămizi (1869), care producea pe lângă cărămidă şi
ţiglă de diferite tipuri, ciment, cărămizi şamot, ţevi de drenaj etc.
Industria materialelor de construcţii cuprindea în oraşul Arad 3
fabrici: fabrica de ciment „Kotsis Ludovic” (1881) cu 31 de angajaţi, fabrica
de cărămizi şi ţigle a liniilor ferate arădene (1869) cu 20 de muncitori având
activitate permanentă şi 300 de lucrători sezonieri şi fabrica de cărămizi
„Nicolici Petru” (120-150 de muncitori sezonieri).
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Alte ramuri industriale care s-au dezvoltat contribuind la
industrializarea Aradului au fost industria chimică, sectorul materialelor de
construcţii –două fabrici şi o fabrică de ciment. Întreprinderi mai mici: de
împletiri de sârmă, de împletituri şi tricotaje, de ulei, de bere din AradulNou contribuiau la diversificarea industriei arădene şi la afirmarea Aradului
ca un puternic centru industrial al Transilvaniei, statut pe care şi-l va
menţine şi după 1918 în cadrul României Mari.
Alături de fabrici şi manufacturi mai importante, teritoriul Aradului
era renumit şi pentru îndemânarea meşteşugarilor săi, în mare parte români,
cei care a contribuit la dezvoltarea economică a Aradului şi la
deservirea populaţiei cu bunuri de consum sau la efectuarea unor lucrări
de reparaţii. Un număr considerabil de meseriaşi se găseau la Lipova şi în
centrele mari ca Pâncota, Şiria, Sebiş, Zerind, Vînători. Numărul
meseriaşilor a crescut până în anii 1890-1893, iar după această dată se
constată o micşorare a numărului lor datorită concurenţei industriale.
Statistica din 1910 arată existenţa în oraşul şi judeţul Arad a unui număr
de 22.807 de meseriaşi, dintre care 2582 de cizmari, 2134 de croitori, 1515
de tâmplari, 1189 de pielari, 874 de morari, 609 de zidari, 526 de dulgeri,
462 de lăcătuşi şi alte meserii:tăbăcari, ţesători, măcelari, chelneri 15.
În calea dezvoltării meşteşugurilor a stat constituirea breslelor
medievale, care duceau o politică îngustă, susţinând interesele meşterilor. În
perioada 1848-1872 se pot identifica la Arad un număr de 28 de bresle,
dintre care amintim breasla ţesătorilor, blănarilor, măcelarilor, aflate la
Lipova, Pecica, Chişineu-Criş, Sântana, Vinga, ş.a.
Dezvoltarea economică a Aradului a continuat şi în perioada anilor
1870-1894. Rapoartele Camerei de Comerţ şi Industrie din Arad au
subliniat, în nenumărate rânduri, faptul că concurenţa marii industrii din
provinciile ereditare ale Imperiului habsburgic şi apoi a marii industrii din
Câmpia ungară, constituie prinipalul obstacol pe calea întăririi, diversificării
şi extinderii producţiei arădene. Interesele obiective ale industriei
transilvănene, deci şi ale celei arădene, reclamau eliminarea concurenţei
apăsătoare a industriei austro-ungare, lucru ce se putea realiza numai prin
crearea unor bariere vamale protecţioniste ale statului naţional unitar român.
Dezvoltarea industrială arădeană se poate caracteriza astfel:

15

Aradul - permanenţă în istoria patriei, Arad, 1978, p. 305.

141

- după 1848, cu două decenii în urmă, apare fenomenele revoluţiei
industriale
- până în 1873, acest proces a continuat cu intensitate crescătoare
- până în 1880 a urmat perioada depresiunii
- după 1880 urmează perioada înviorării relative
- la începutul deceniul următor s-a produs o schimbare calitativă,
cantitativă şi cu mari fluctuaţii în producţie.
Potrivit datelor recensământului din anul 1891, în oraşul şi comitatul
Arad au existat 5140 de firme industriale (ateliere meşteşugăreşti,
manufacturi şi fabrici). Dintre acestea 3059 erau ateliere. Cele mai
numeroase - 4972 - utilizau până la 5 muncitori. Numărul întreprinderilor
mijlocii (cu 6-20 de lucrători) a fost doar de 137, fabricile mari, cu cel puţin
20 de angajaţi, au fost în număr de 31, din care 23 funcţionau în oraşul
Arad. Numai un număr de 5 întreprinderi, dintre care 4 în oraşul Arad, au
folosit cel puţin 100 de lucrători. Cea mai importantă fabrică arădeană era
de cea de vagoane, care a angajat pentru prima dată 1000 de muncitori şi a
intrat în funcţie în anul 1893. Ponderea populaţiei ocupate în industrie şi
meşteşuguri a crescut. În dezvoltarea industrială a Aradului rolul principal
l-a jucat miile oameni ai muncii români, maghiari, germani, sârbi şi de alte
naţionalităţi. Politica reacţionară practicată de clasele stăpânitoare ungare a
îngreunat accesul românilor la aceste ocupaţii printre altele prin ignorarea
intereselor româneşti în cadrul sistemului de învăţământ profesional.
Urmărind structura utilizării forţei de muncă, în baza recensământului din
1891, reiese că din totalul de 6577 de calfe (lucrători), marea industrie
arădeană, având peste 20 de salariaţi, utiliza numai 1979 de persoane 16.
Numărul acesteia, ponderea populaţiei ocupate în industrie şi meşteşuguri a
crescut de la 5134 în 1870 la 7011 în 1891. În mediul rural, cei ocupaţi în
producţia meşteşugărească, reprezentau în 1891, abia 2,81% din populaţia
totală 17.
În general, producţia industrială se concentra tot mai mult-aşa cum
era de aşteptat-în Arad, oraş care devenise una din cele mai mari şi
importante aşezări urbane din Transilvania, cu o populaţie de 32.725 de
locuitori în 1869 şi 42.052 locuitori în 1890.
În industria metalurgică arădeană, în perioada anilor 1870-1894, a
intervenit o schimbare radicală în ceea ce priveşte repartizarea teritorială a
16
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unităţilor productive. Metalurgia existentă pe domeniile de la Sebiş şi
Dezna, în general, a cunoscut o stagnare atât în ceea ce priveşte volumul
producţiei, cât şi a diversificării mărfurilor.Aceste unităţi s-au menţinut la
nivelul tehnic moştenit din perioada precedentă, folosindu-se drept
combustibil cărbunele de lemn. Minereurile de fier de provenienţă locală au
constituit baza producţiei metalurgiei, realizându-se fontă în cuptoarele de la
Dezna, Reştirata şi Moneasa.
În perioada care a urmat anului 1870 s-au dezvoltat la Arad două
turnătorii mai mici, iar prin anul 1893 a luat fiinţă o turnătorie cu o
capacitate de producţie mai mare, aparţinând Uzinei de vagoane. Aceste
turnătorii însă erau dependente de comenzile industriei constructoare de
maşini. În perioada anilor 1870-1892, industria constructoare de maşini nu
s-a putut consolida.
O întreprindere mai viabilă s-a dovedit a fi atelierul de reparaţii al
Căilor ferate unite Arad-Cenad, înfiinşat în anul 1883, care utiliza circa 150
de muncitori. Tot în această perioadă s-a construit uzina de vagoane din
Arad. Producţia de la început a cuprins o gamă variată de produse, ca
vagoane de clasă (anual în medie circa 1000 de bucăţi), de dormit, salon,
locomotive, poduri de fier etc.
Industria oraşului Arad a înregistrat în perioada 1878-1900 o
dezvoltare apreciabilă, cu toate dificultăţile întâmpinate. Se observă o
concentrare şi centralizare a capitalului social care determină preponderenţa
în producţie a întreprinderilor mijlocii şi mari. Se schimbă structura socială
a oraşului, dezvoltarea sa industrială determinând polarizarea surplusului de
braţe de muncă din agricultură şi a unei părţi din micii meseriaşi, în sectorul
industriei.O dezvoltare însemnată o are muncitorimea legată de industrie,
concentrată în marile întreprinderi ca: „Weitzer Ioan”, Uzina „Fraţii
Neumann”, „Atelierele căilor ferate Arad- Cenad ”etc. care aveau între 4001200 muncitori 18.
Agricultura
În perioada dualismului se înregistrează în Banat şi în vestul
Transilvaniei o dezvoltare cu precădere a formelor capitaliste ale
agriculturii 19. Aradul făcea parte din zona unde diferenţierea de clasă a
devenit mai evidentă. Proprietatea moşierească în judeţ era reprezentată de
18
19
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întinse domenii, care erau în stăpânirea unor mari latifundiari. Pe aceste
întinse domenii lucrau mii de muncitori agricoli, care duceau o viaţă de
mizerie. La polul opus era mica proprietate ţărănească, fărâmiţată, supuse
unor impozite mari şi care nu dispunea de inventarul agricol necesar unei
exploatări raţionale a pământului.
Marile domenii din judeţul Arad au devenit mari producătoare de
cereale marfă, iar pentru a obţine producţii cât mai mari la hectar au recurs
la forţa de muncă a ţărănimii arădene. În cadrul gospodăriilor moşiereşti
s-au dezvoltat producţia cerealieră, creşterea păsărilor şi îngrăşarea
porcinelor şi bovinelor. În Podgoria Aradului s-au dezvoltat gospodării
viticole puternice.
În 1890 în judeţul Arad erau 37796 argaţi şi muncitori agricoli,
în 1900 numărul lor s-a ridicat la 49918. Ne aflăm la începutul secolului
al XIX-lea în faţa unei mase impunătoare de proprietari agricoli, care au
constituit principala forţă de acţiune în lupta dusă de ţărănimea română la
începutul secolului al XX-lea.
Potrivit măsurătorilor din anul 1895, efectuate după metode mai
moderne, suprafaţa comitatului şi oraşului Arad avea o întindere de
1.051.970 iugăre 20. Dintre plantele industriale un rol important l-a deţinut
tutunul, cultivat mai alea în comunele Tisa Nouă, Şag şi Câmpia
arădană.Mai târziu, în preajma Primului Război Mondial, s-au răspândit tot
mai mult culturile de sfeclă de zahăr şi cânepă, cu deosebie în Nădlac şi
Iratoş 21.
Viticultura a cunoscut, de asemenea, o apreciabilă dezvoltare,
îndeosebi între anii 1850-1870, fiind căutat pe piaţă în continuare vinul roşu
de Miniş şi cel alb de Măderat.Apariţia filoxerei a dus însă, treptat, la
distrugerea întregii Podgorii arădene, care se va replanta masiv abia după
1895 22. În această perioadă, în fostul comitat Arad, exista şi un important
şeptel de vite, care a crescut ca urmare a încorporării plăşii Hălmagiu în
componenţa comitatului Arad.
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Analizând datele recensămintelor din perioada anilor 1850-1900, cu
privire la populaţia activă din agricultură-inclusiv arendaşii-, situaţia se
prezintă astfel :
1857
25.312 persoane
1880
26.589 persoane
1900
36.468 persoane 23
Asuprirea naţională şi condiţiile grele de muncă şi de viaţă de pe
marile latifundii din Transilvania au determinat şi fenomenul emigrării, care
a luat o deosebită intensitate în primii ani ai secolului al XX-lea. Emigrarea
avea un caracter rural datorită condiţiilor grele de muncă din agricultură.
Direcţia principală a emigrării era vestul Europei, în special porturile
engleze şi franceze de unde emigranţii porneau spre America.
Iluminatul, reţeaua de apă şi canalizare
În anul 1860 începea construirea unei fabrici de gaz, pentru
iluminat. Lămpile cu petrol au supravieţuit la perferii până în momentul
intrării în funcţiune a reţelei de curent electric (anul 1895) prin cablu
îngropat şi cablu aerian. Cine nu-şi permitea introducerea curentului
electric, se mulţumea cu reţeaua de gaz.
Oraşul a început să renunţe la fântânile arteziane odată cu
construirea uzinei de apă folosind puţuri cu foraj de mare adâncime şi
evitând straturile freatice (cu exces de fier şi mangan). Construirea Turnului
de apă în anul 1896 a revoluţionat starea de sănătate a celei mai mari părţi a
populaţiei urbane.
Căile de comunicaţie
Aşezarea Aradului pe malul Mureşului şi la o întretăiere de drumuri
a făcut din el un nod de comunicaţii.Primele încercări de a racorda aradul la
sistemul de căi ferate s-au concretizat în 1848, prin începerea construirii
liniei ferate Arad-Curtici 24. Din cauza evenimentelor revoluţionare,
construcţia a fost însă sistată, ceea ce a făcut ca primul tren să poată intra în
gara Arad abia în anul 1858. Potenţialul economic relativ ridicat al
teritoriului comitatului Arad, a creat posibilitatea construirii unui sistem
23
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local de căi ferate destul de ramificat.Centrul acestui sistem era desigur
oraşul Arad, unde se întâlneau un număr de 8 căi ferate cu ecartament
normal, a căror lungime va totaliza până în 1918, 430 km. La acestea se mai
adaugă liniile înguste, dintre care cea mai însemnată era Sebiş-Moneasa,
precum şi celeindustriale, în majoritate cu tracţiune hipo.
În perioada dualismului se înregistrează o dezvoltare rapidă a reţelei
feroviare care avea să înlesnească circulaţia oamenilor şi a mărfurilor spre
centrul Transilvaniei, în Banat şi Crişana. În 22 decembrie 1868 s-a
inaugurat linia ferată spre Deva, asgurându-se din 1869 o legătură cu centrul
Transilvaniaei. Peste doi ani a fost inaugurată şi calea ferată din Timişoara,
iar spre sfârşitul lui ianuarie 1877 a fost inaugurată linia care duce spre
Pâncota, prelungită în acelaşi an până la Ineu, iar în 1881 până la Sebiş. În
1914 reţeaua de căi ferate a judeţului era de 499 km, dintre care 140 km
aparţineau statului , iar restul aparţineau unor societăţi particulare 25.
Ritmul vieţii orăşenesti, cu pulsaţiile sale spre locul de muncă sau
spre locul de petrecere a trasat viitoarele axe ale transportului public
arădean. Primăria a căutat un concesionar cu posibilităţi băneşti şi care să
dispună de un sistem asemănător căilor ferate. Fabrica de cărămidă a
acceptat concesionarea oferită de primărie pe timp de 50 de ani (18691919). Din 1873 au început să circule tramvaiele cu cai, care avea un traseu
ce pornea de la gară până la podul de lemn de acces în cetate. Celălalt, de la
gară, era îndreptat spre Fabrica de spirt Neumann. După cum se vede, aceste
două trasee au rămas în uz şi astăzi. Cel de-al treilea traseu pornea din
centru spre obor pe strada Mărăşeşti. Astăzi pe acest traseu, mult prelungit,
circulă autobuze. Din anul 1898 şi până în 1908 tramvaiul de cai a fost
mereu criticat.
Lumea bună voia, ca la Timişoara, tramvai electric. Dar mai ieftin sa dovedit a fi petrolul, respectiv derivatul său, benzina, automobilul
începuse să câştige teren. Autobuzele aduse din Occident şi recondiţionate
la fabrica de vagoane din Arad, au circulat până în preajma Primului Război
Mondial ; se pare că zgomotul, vibraţiile, fumul şi efectul distructiv asupra
asfaltului le-a pecetluit soarta. Aşa au dispărut din oraş autobuzele cu etaj.
Dacă nu izbucnea războiul mondial s-ar fi introdus imediat tramvaiul
electric. Din 1913 până în 1914 au circulat din nou tramvaiele trase de cai.
Odată cu rechiziţionarea cailor pentru front s-a recus la tracţiunea cu abur şi,
25
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nu peste mult timp, şi la tracţiunea cu benzină pe aceleaşi şine. Aceste şine
au fost înlocuite la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial cu altele
având ecartament îngust, aduse de la Odessa.
Creditul şi comerţul
În primii ani ai dualismului s-a înregistrat un progres în diferitele
sectoare economice în care se resimţea nevoia de învestiţii industriale şi
comerciale. Dezvoltarea agriculturii, industriei şi comerţului pe baze
moderne, a impus şi crearea unui sistem de credit modern, capabil să ofere
fondurile necesare investiţiilor, cerinţelor producţiei mărfurilor.dacă în
1849, la Arad, funcţiona o singură bancă-deschisă în 1840- în 1914 activau
deja 36 de instituţii de credit, de tip bancar, dintre care 12 în oraşul Arad, cu
disponibilităţi de cca.160 milioane coroane, depăşind fondurile băneşti ale
unităţilor similare din Oradea şi Timişoara 26.
Între aceste instituţii de credit se evidenţiază Banca « Victoria »., cu
sediul la Arad.În noiembrie 1886, un număr de 20 fruntaşi naţionali arădeni,
din care făceau parte Al. Mocioni, Antoniu Mocioni, A. Suciu, N.Oncu şi
alţii au hotărât să înfiinţeze un institut de credit şi economii. Adunarea
constituantă a fost ţinută în 30 martie 1887. N. Oncu şi S. Raicu s-au
dovedit a fi doi pricepuţi organizatori ai vieţii economice româneşti.
Banca Victoria a devenit a doua bancă românească din Transilvania,
după Banca „Albina” din Sibiu. Banca „Victoria” a contribuit, din plin, la
consolidarea economică a satelor şi s-a remarcat prin creditele acordate
ţărănimii române din părţile Aradului pentru procurarea de inventar agricol,
construirea de locuinţe etc. Şi nu în ultimul rând, a contribuit la consolidarea
economică a meseriaşilor români şi la susţinerea acţiunilor culturale ale
românilor, sprijinind de asemenea şi alte bănci româneşti 27. Din rândul
acestora se remarcă „Nădlăcana” (1897), „Lipovana”, „Mureşul”-Radna
(18979, băncile din Birchiş (1910), Dezna (1908), Buteni (1908)ş.a. 28. O
parte a populaţiei arădene îşi desfăşura activitatea şi în domeniul bancar, dar
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Magyar statisztikai Evkonyv (Anuarul statistic maghiar), 1914, p. 211.
Anuarul băncilor române, Anul 15 (1914), Sibiu, 1913, pp.152-153; Sabin Cioran, Rolul
băncilor româneşti din Ardeal în pregătirea Unirii, Braşov, 1944, pp.18, 40.
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Anuarul băncilor române, Anul 20 (1919), Sibiu, 1918, passim.
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în proporţii mult mai restrânse. Dacă în 1870 lucrau doar 38 de persoane în
instituţiile bancare, în 1910 numărul acestora s-a ridicat la 370 29.
În decursul anilor banca şi-a deschis filiale la Chişineu, Şiria, Ineu.
În perioada dualismului Aradul devenise unul din principalele
centre comerciale ale Transilvaniei. Era favorizat atât de aşezarea sa, cât şi
de dezvoltarea industriei şi agriculturii. În jurul Aradului existau mari
moşieri care au stimulat dezvoltarea agriculturii pe baza comerciale. Ei
produceau mari cantităţi de produse agricole pe care le desfăceau pe piaţa
vieneză, în diferite oraşe ale imperiului, ca şi în Franţa, Germania şi Nordul
Africii. Agenţia „Grains", fondată în 1910, făcea un întins comerţ cu
cereale. Comerţ de cereale şi cu maşini agricole făcea şi ,,Societatea
comercială anonimă a agriculturilor", care a fost fondată în 1900 de către
marii moşieri arădeni pentru a desface pe piaţă europeană tot felul de
seminţe şi cereale 30.
Un alt sector comerciale favorizat de resurse naturale a fost constituit
de întreprinderile de transport şi comerţ cu lemne, care exploatau suprafeţe
întinse de pădure de pe Valea Crişului şi a Mureşului, aprovizionând cu
lemne şi cherestea oraşele din centrul şi vestul Ungariei. „Societatea
anonimă forestieră” din Arad exploata lemn de stejar pentru mobilă şi
pentru construcţii şi exporta în ţări din Apusul Europei. În Arad existau şi
mari comercianţi de vinuri. Ei desfăceau pe piaţă europeană renumite vinuri
din Podgoria Aradului, care au obţinut premii la expoziţiile din Paris (1878)
şi Budapesta (1885). Marile depozite de vinuri din Arad, Măderat, Miniş,
Baraţca erau în stăpânirea comercianţilor particular, printre care nu se afla
nici un român. Continuând o veche tradiţie în viaţa comunităţii româneşti
din părţile Aradului, în perioada dualismului au existau târguri anuale în
localităţile mai importante. Aceste târguri în care se vindeau şi se cumpărau
cereale, vite şi produse casnice de tot felul au contribuit la stimularea
schimburilor dintre zonele de munte şi cele de şes. Astfel Aradul, Şimandul,
Pecica deveniseră centre importante de vânzare-cumpărare a cerealelor. În
alte localităţise ţineau târguri specializate pentru oi (Hălmagiu), porci
(Chişineu Criş), bovine (Pecica), vite (Pîncota). Alt târguri vestite erau la
Sebiş , Beliu, Buteni, Ineu, Nădlac, Lipova, Şiria, Vinga, Ghioroc, Zărand,
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Federaţiunea, Anul 3, nr. 132 din 23 decembrie 1871- 4 ianuarie 1872, p. 14; Andrei
Caciora, Eugen Gluck, op.cit., p. 242.
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Tiberiu Zima, Almanahul comercial şi industrial al României, p. 79.
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Căpîlnaş 31. Târgurile Aradului au contribuit la valorificarea produselor
agricole ale ţărănimii şi ale micilor meşteşugari din sate. Datorită lor, viaţa
economică din satele româneşti a cunoscut înviorarea de la sfârşitul
secolului al XIX-lea.
În primul rând comerţul cu ridicata avea menirea să desfacă
produsele vegetale ale regiunii arădene, precum şi materiile prime de origine
animală. Pe măsura dezvoltării industriei alimentare, o parte tot mai
însemnată a produselor cerealiere părăseau regiunea Aradului sub formă de
spirt şi făină. Astfel, în anul 1880 morile arădene măcinau 38.402 tone de
cereale, pentru ca în 1906 cantitatea să urce la 148.301 tone, din care
125.872 tone morile cu abur cu profil comercial 32.
Între produsele animalier, timp de câteva decenii a primat exportul
de bovine care se cifra, în medie, la cca. 15.000 de capete pe an.Începând cu
anul 1900, pe primul loc se va situa exportul de porcine, cu deosebire pentru
piaţa austriacă şi engleză. S-a menţinut în mod constant şi exportul de cai,
mai ales de la Nădlac, vânzările cele mai mari făcându-se în România.
Dintre produsele industriale arădene exportate, inclusiv peste
Carpaţi, s-au remarcat mobila, explozivele, hârtia, produsele de aramă,
clopotele, unele produse ale Uzinei de vagoane 33.
În tot acest timp, comerţul cu ridicata a simţit din plin concurenţa
produselor agricole provenind din şesul Ungariei şi a produselor industriale
austo-ungare,îndeosebi în anii războiului vamal cu România.
Progrese importante a cunoscut de asemenea comerţul cu amănuntul,
cu toate greutăţile pe care le-a întâmpinat: capacitatea scăzută de cumpărare
a majorităţii populaţiei, mai ales a celei din mediul rural, promovarea
sistemului de voiajori, îndeosebi în jurul anului 1900, prin care marile firme
din centrele imperiului, căutau să-şi plaseze mărfurile în cele mai
îndepărtate regiuni.
Analizând statisticile, rezultă că, atât la nivelul comitatului, cât mai
ales al oraşului Arad, creşterea populaţiei ocupate în comerţ a cunoscut un
ritm constant, dar care a depăşit nivelul mediu de creştere a populaţiei în
ansamblu. Până la 1900, unităţile comerciale erau, în marea lor majoritate
mici şi mijlocii.
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G. Manea, Tîrguri din judeţul Arad, în „Ziridava”, V, 1975, p. 16.
M.S.K.,vol.26, pp. 144-145, 168-169.
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Rapoarte, 1900-1913.
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Din punct de vedere social-economic, în perioada 1848-1918, viaţa
marii majorităţi a populaţiei comitatului Arad era legată de agricultură. Aşa
cum rezultă din datele recensământului din 1900, 81,3% din locuitorii
comitatului trăiau de pe urma agriculturii, silviculturii şi mineritului.Până în
1910,acest procent va scădea foarte puţin, doar la 80,8%, ceea ce
evidenţiază totuşi o situaţie mai favorabilă faţă de alte comitate, ca de
exemplu Bihor cu 81,6%, Sălaj cu 81,2% sau Cluj cu 81,8% 34. În această
cantitate erau cuprinse şi cerealele aduse din România, mai ales după 1881.
O problemă de mare importanţă, cu deosebire din punct de vedere
social-politic, a constituit-o structura şi creşterea numărului intelectualităţii.
Datele oferite de recensăminte trebuiesc însă analizate cu mare atenţie, ele
fiind destul de relative în privinţa aprecierii criteriilor noţiunii de intelectual,
în această categorie fiind uneori înregistraţi şi locuitori care de fapt făceau
parte din altă clasă sau pătură socială. Cercetând structura acestora, se poate
constata că intelectualitatea arădeană se grupa în trei mari categorii:
administraţie şi justiţie, învăţământ şi cler. În condiţiile dualismului austroungar, românii sunt înlăturaţi treptat, mai als după 1875, din funcţiile
administrative. De asemenea, pe lângă măsurile luate de autorităţi, o
importantă piedică în calea tinerilor români de a urma şcoli superioare, era
şi lipsa de posibilităţi materiale.Cu atât este deci mai demnă de subliniat
mîsura luată de „Asociaţia pentru cultura şi conversarea poporului român”
din Arad de a acorda burse şi ajutoare elevilor şi studenţilor români.La fel,
mai mulţi tineri arădeni au mai beneficiat de asemenea de stipendii şi
ajutoare din partea Episcopiei Ortodoxe Române a Aradului şi Ienopolei,
precum şi a Fundaţiei „Emanuil Goszdu” 35.
Aradul-municipiu şi judeţ-a reprezentat în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea un adevărat reper al modernităţii pentru Transilvania şi
Banat, atât în plan economic cât şi în plan social.Prin realizările sale
economice, multe în premieră în acest spaţiu istorico-geografic, Aradul s-a
remarcat şi prin vehicularea valorilor europene dincolo de Carpaţi în
România, articulând cu succes piaţa transilvană cu piaţa Vechiului Regat şi
implicit Europa Occidentală cu spaţiul social-economic extracarpatic.
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Cultura Poporului Român.1863-1918.Contibuţii monografice, Ed. Dacia XXI, ClujNapoca, 2011, p. 85.
35

150

Organizarea profesiei de avocat în Banat şi Transilvania în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea
Lazăr Gruneanţu,
Fost Decan al Baroului Timiş (2004-2012)
La jumătatea secolului al XIX-lea are loc înfiinţarea provinciei
Voivodina Sarbească şi a Banatului Timişan, activitatea judecătorească şi
cea a avocaţilor fiind organizată de către conducerea provinciei.
Conform evidenţei ţinute de către Judecătoria Ţării Banatului
Sârbesc din Timişoara (aflată în posesia autorităţilor din Pancevo) anterior
înfiinţării Camerei Avocaţilor, pe teritoriul pe care mai târziu îl va acoperi
Camera Avocaţilor Timişoara după sediile birourilor avocaţiale funcţionau
avocaţi în localităţile Timişoara, Vârşeţ, Lipova, Lugoj, Vinga, Ceacova,
Oraviţa, Sânnicolaul Mare (8 avocaţi). (1)
Judecătoria Ţării Banatului Sârbesc din Timişoara avea obligaţia
ţinerii unei evidenţe exacte a avocaţilor din raza sa de activitate, comunica
acest lucru celor interesaţi având în vedere faptul că nu se întocmea un
tablou al avocaţilor, avea competenţa de a aplicare a măsurilor disciplinare
şi sancţionare a avocaţilor.
Înainte de apariţia legii de organizare a profesiei de avocat,
instanţele judecătoreşti erau abilitate să stabilească eventualele abateri
săvârşite de către avocaţi, să dispună sancţionarea acestora şi să informeze
organele statului cu privire la activitatea avocaţilor.
La 4 decembrie 1874, Curia Maghiară dă publicităţii, Legea XXXIV
în materia practicării avocaturii, legea fiind aprobată în 10 decembrie în
Camera Reprezentanţilor şi în 12 decembrie în Camera Superioară. Această
lege dădea posibilitatea organizării avocaţilor într-un corp propriu cu organe
de conducere proprii. (2)
Apariţia legii de organizare a profesiei a dat posibilitatea avocaţilor
să se organizeze într-un corp profesional, să-şi organizeze activitatea, să
aibă conştiinţa apartenenţei la un corp profesional, care să le apere interesele
în momentele dificile, şi să-l reprezinte în relaţiile cu celelalte organe
judiciare.
Camera primeşte competenţa de a hotărî înscrierea unui avocat,
statul transferând organelor camerei dreptul de a decide înscrierea în
registrul avocaţilor, dată de la care dobândeşte statutul de avocat. Pentru a
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susţine examenul de avocat, candidatul trebuia să facă practică trei ani la
instanţă şi minim un an la un cabinet de avocat.
Legea amintită cuprinde un număr de 313 articole, grupate în 10
capitole, cel mai lung dintre capitole fiind format din 35 de articole,
consacrate procedurii disciplinare (3).
Aceeaşi lege stabilea condiţiile ce trebuiau indeplinite pentru a
dobândi calitatea de avocat: cetăţenia maghiară, domiciliul în raza de
activitate a camerei (viitorul barou), diploma de absolvent al unei facultăţi
de drept, trecerea unui examen de capacitate organizat la Budapesta şi Târgu
Mureş. Potrivit legii, existau la acea dată avocaţi definitivi, avocaţi stagiari
(care trebuiau să îşi efectueze stagiul în biroul unui avocat definitiv),
precum şi candidaţi de avocaţi (care nu aveau voie să facă lucrări juridice în
nume propriu, ci doar în numele unui avocat definitiv, care îşi asuma
răspunderea pentru respectivele lucrări).
Teritoriul Ungariei a fost împărţit în 28 de zone teritoriale în care se
constituiau camerele avocaţilor. Teritoriul ce corespundea Voivodinei sârbe
şi Banatului timişean, precum şi Banatul de graniţă, putea să înfiinţeze un
număr de cinci camere ale avocaţilor: Pecs, Subotiţa, Szeged, Arad şi
Timişoara. De drept, reşedinţa de judeţ determina şi sediul camerei
avocaţilor. Camera Avocaţilor din Timişoara acoperea judeţul Timiş cu
Banatul de sud şi încorpora teritoriile din Timişoara, Pancevo, Biserica
Albă, Lugoj şi Caransebeş.
Pentru înfiinţarea unei camere era necesar un număr de minim 40 de
avocaţi, numărul camerelor şi sediul acestora era stabilit de către Ministerul
Justiţiei.
Legea stabilea în sarcina Camerei obligativitatea întocmirii
Tabloului avocaţilor în care erau trecuţi avocaţii cu drept de exercitare a
profesiei, definitivi şi stagiari, precum şi avocaţii suspendaţi.
Pierderea calităţii de avocat intervenea automat la pierderea
cetăţeniei (prin renunţare, prin condamnare judecătorească) sau în cazul
aplicării unei pedepse disciplinare, baroul având obligaţia ştergerii de pe
Tabloul avocaţilor a avocatului care şi-a pierdut această calitate.
Camera avocaţilor avea atribuţii în stabilirea cotizaţiilor membrilor,
elaborarea regulamentelor şi propunerea de legi de reformare a justiţiei.
La data apariţiei Legii nr. 34/1874, toţi avocaţii aflaţi în evidenţă au
fost înscrişi de drept în camerele nou create, fără a îndeplini alte condiţii,
fiind înscrişi ca avocaţi definitivi. După înfiinţarea camerei, primirea în
profesia de avocat se făcea în baza unui examen, existând două comisii, una
la Budapesta şi una la Mureş - Oşorhei, în principiu la această comisie
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susţineau examenul avocaţii din Ardeal şi Banat, nu exista un impediment în
susţinerea de către aceştia a examenului în faţa comisiei din Budapesta.
Potrivit legii de organizare a profesiei, fiecare cameră trebuia să îşi
aleagă organele de conducere alcătuite din preşedintele camerei, adjunctul
său, secretarul, casierul, un jurist, opt membri (consilierii) şi patru membri
substituenţi. Organele de conducere ale camerei erau alese pe o perioadă de
3 ani. La alegerea conducerii camerei participau toţi membrii acesteia, fiind
obligatorie prezenţa a 50% din membri, iar pentru a fi valabile, fiecare
avocat ales trebuia să întrunească o treime din voturi. În situaţia în care doi
sau mai mulţi avocaţi aveau acelaşi număr de voturi, preşedintele camerei
hotăra tragerea la sorţi a viitorului consilier.
Votul în Adunarea Generală de Alegere a Organelor de Conducere a
Camerei se exercita în faţa Adunării Generale sau se putea trimite prin
corespondenţă.
Alegerea în conducerea camerei nu putea fi refuzată, iar în situaţia în
care se întâmpla acest lucru, cel ales refuza să exercite funcţia, putea fi
amendat de către conducerea camerei cu 400 de forinţi. Potrivit legii,
preşedintele, vicepreşedintele şi membrii consiliului camerei exercitau
atribuţiile fără a fi plătiţi.
În articolul 4 al legii, în mod expres erau identificate cazurile de
încetare a calităţii de avocat: renunţarea expresă la exercitarea profesiei,
pierderea cetăţeniei maghiare, în situaţia în care comisia de disciplină a
camerei îl găseşte vinovat pentru o anumită faptă săvârşită, decesul
avocatului.
Legea stabileşte că fiecare avocat se poate prezenta în faţa
instanţelor pe baza unei împuterniciri avocaţiale care îi dădea posibilitate
avocatului să ia toate măsurile necesare pentru soluţionarea cauzei, să
recupereze debitele restante şi obiectele datorate (clientului), să poată numi
un substituent. În mod expres era prevăzută posibilitatea în care clientul
putea să limiteze puterile avocatului.
În capitolul 8 al legii erau prevăzute responsabilităţile avocatului
precum şi posibilitatea destituirii acestuia pentru săvârşirea următoarelor
fapte: avocatul nu îşi respectă obligaţiile profesionale, prin funcţia sa
abuzează sau prejudiciază în interes propriu o altă persoană, comite o
ilegalitate gravă.
Plângerea împotriva faptelor săvârşite de avocat era soluţionată de
organele de jurisdicţie din raza unde acesta îşi avea domiciliul, tribunalul,
după efectuarea anchetei oficiale, pronunţa o hotărâre împotriva avocatului,
care putea fi atacată cu recurs.
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Potrivit dispoziţiilor legii, erau socotite abateri disciplinare:
nerespectarea obligaţiilor profesionale, încălcarea legii fără intenţia de a
dobândii beneficii în favoarea sa sau de a prejudicia vreo parte, aducerea
unor atingeri prestigiului baroului prin comportamentul neadecvat al
avocatului.
În cazul săvârşirii unor astfel de abateri erau prevăzute următoarele
pedepse disciplinare:
- mustrarea scrisă;
- amenda între 50-100 forinţi;
- suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe durată de până la 1 an;
- suspendarea definitivă a dreptului de exercitare a profesiei de avocat.
Pe lângă fiecare cameră funcţiona o comisie de disciplină alcătuită
dintr-un preşedinte şi 4 membri, competenţa de soluţionare a abaterilor
disciplinare revenea camerei.
Amenda aplicată de către comisia de disciplină a camerei constituia
venit al acesteia, sumele obţinute din încasarea amenzilor erau folosite în
scopuri caritabile fără ca avocatul amendat să poată pretinde o parte din
suma achitată.
Avocaţii stagiari, în cazul unor abateri, erau sancţionaţi de către
camera din care făceau parte nu aveau dreptul să atace cu recurs hotărârea
camerei. În cazul unor abateri grave, comisia de disciplină a camerei putea
decide prelungirea perioadei de stagiu sau excluderea stagiarului din
Tabloul avocaţilor stagiari. Hotărârea de excludere putea fi atacată cu recurs
în termen de 15 zile doar în cazul în care avocatul stagiar nu mai are dreptul
să susţină un alt examen de intrare în cameră sau să se înscrie în orice altă
cameră.
Camera avocaţilor din Cluj s-a înfiinţat la data de 15 ianuarie 1875
(2), Camera Avocaţilor din Timişoara s-a înfiinţat la data de 25 ianuarie
1875, urmate de Camera Avocaţilor din Szeged înfiinţată la 21 februarie
1875, iar în luna martie a aceluiaşi an se înfiinţează Camera Avocaţilor din
Arad, fără a putea preciza data exacta 1.
Imediat după adunarea generală de constituire a Camerei avocaţilor
din Timişoara se înscriu un număr de 146 de avocaţi din localităţile situate
în apropierea Szegedului care avea instanţă la nivel de Tablă Regală.
Numărul avocaţilor a crescut mereu până în 1914 când se înregistrează o
scădere a numărului de avocaţi culminând cu reducerea drastică a acestora
1

Camera Avocaţilor din Arad s-a înfiinţat la 26 ianuarie 1875 (nota coordonatorilor).
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în perioada războiului. După terminarea războiului are loc de asemenea o
scădere a numărului avocaţilor ca urmare a reorganizării teritoriale, unele
teritorii şi instanţe revenind României, altele Serbiei.
Legea adoptată în 1874 a fost în vigoare până la căderea Imperiului
Austro-Ungar; ea a suferit modificări neesenţiale în 1887, 1907 şi 1912.
La şedinţa de constituire a Camerei Avocaţilor Timişoara au
participat un număr de 81 de avocaţi, iar 25 de voturi au fost trimise în plic
închis. De asemenea, avocatul Wilhelm Bieleg din localitatea Becicherecul
Mare a remis votul închis a 9 colegi avocaţi din aceeaşi localitate.
La constituirea camerei avocaţilor, precum şi în primul an după
înfiinţare, au participat şi s-au înscris apoi, un mare număr de avocaţi din
Zrenianin (actualul Becicherecul Mare) care potrivit legii, trebuiau să se
înscrie în Camera Avocaţilor Szeged, precum şi Lipova. O posibilă
explicaţie ar fi aceea că distanţa dintre Timişoara şi Becicherec era mai mică
decât cea între Becicherec şi Szeged.
Potrivit legii de organizare a camerei avocaţilor, organul de
conducere al Corpului era format din preşedintele camerei, vicepreşedintele,
membrii ordinari în consiliu, membrii supleanţi, secretarul, casierul şi
jurisconsultul. Camera trebuia să întocmească un buget care asigura buna
funcţionare a acesteia.
Din registrul de evidenţă al avocaţilor, deschis cu ocazia constituirii
Camerei rezultă că mai numeroşi erau avocaţii de origine germană şi sârbă,
urmau apoi cei de origine maghiară şi română, evreii apărând ca membri ai
Camerei mult mai târziu în profesie. Printre avocaţii care s-au înscris în
Cameră la constituirea ei se numără şi un evreu, Adolf Weil, care era
originar din Pancevo. Este la fel de adevărat şi faptul că multe nume
româneşti erau maghiarizate astfel că aşa se explică numarul mic de avocati
de origine română în cadrul Camerei.
Numărul avocaţilor de alte naţionalităţi, în special maghiari, germani
şi evrei, va creşte într-un ritm accelerat ajungând să genereze în perioada
1930-1940, o mişcare de protest cu repercusiuni deosebite asupra profesiei.
Din totalul de 207 avocaţi înscrişi imediat după înfiinţarea Camerei
Avocaţilor, un număr de 30 de avocaţi au făcut parte din teritoriul Banatului
ce în momentul de faţă aparţine Serbiei, iar un număr de 177 avocaţi făceau
parte din teritoriul Banatului ce în momentul de faţă aparţine României.
La înfiinţarea Camerei Avocaţilor din Timişoara au participat un
număr de 10 avocaţi de graniţă din Pancevo, 2 avocaţi din Biserica Albă,
Ristici Mihailo şi Iorgovici George, 2 din Kovaciţa, Ede Linder şi Iovan
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Petricovici, a mai participat din localitatea Perlez, Tiliger Jeno, iar din
Vîrşeţ un număr de 16 avocaţi.(4)
Înfiinţarea Camerei Avocaţilor la 25 ianuarie 1875 a constituit
temelia organizării corpului profesional al avocaţilor din Banat. Pentru
prima dată, avocaţii din Banat erau chemaţi să se înscrie într-un corp
profesional organizat în conformitate cu Legea nr. 34/1874. Camera
Avocaţilor din Timişoara a fost prima constituită pe teritoriul Ungariei, in
Banat provincie ce aparţinea la acea data Imperiului Austro-Ungar
După şedinţa de constituire a camerei se înregistrează un mare
număr de cereri de înscriere a avocaţilor ca membri ai acestui organism
profesional. Subliniez că în anul 1875 s-au înscris un număr de 207 avocaţi,
în 1876 - 26 de avocaţi, în 1878 – 24 de avocaţi, în 1906 – 30 avocaţi, 1907
– 28 avocaţi etc.
Perioada sfârşitului de secol XIX şi începutul secolului XX este
dominată de procesele politice intentate conducătorilor românilor din Ardeal
şi Banat, membri ai PNR-ului, neoboşiţi luptători pentru apărarea şi
afirmarea drepturilor românilor din teritoriile aflate sub dominaţie străină. În
marile procese politice ale vremii apăreau avocaţi iluştri de pe teritoriul
Ardealului şi Banatului: Ioan Raţiu, Amos Frâncu de la Cluj, Nicolae Zigre
de la Oradea, Ioan Suciu de la Arad, şi inegalabilul Coriolan Brediceanu.
Despre modul în care Coriolan Brediceanu se prezenta în apărarea celor
trimişi în judecată în procesele politice în faţa Curţii cu Juraţi din Timişoara
sau Cluj, relatează Pavel Bellu: „Prezenţa lui Brediceanu la bară era
echivalentă dinamitei. Interpelările lui derutau, argumentările amuţeau, iar
concluziile zdrobeau. Dialectica lui subtilă, cunoaşterea perfectă a legislaţiei
şi faptelor deveneau nimicitoare”.
După intrarea în vigoare a Legii nr. 34/1874, avocaţii s-au preocupat
de perfecţionarea acestei legi făcând numeroase propuneri în acest sens. La
data de 10 martie 1895 are loc în Sala Magistratului din Cetate, adunarea
generală a Camerei având pe ordinea de zi printre altele chestiuni si
urmatoarele:
- salarizarea oficianţilor şi a personalului. Stabilirea bugetului anual;
- petiţiuni pentru „ertarea taxelor”, propuneri pentru ştergerea acestor taxe;
- propuneri eventuale (diverse).
La data de 29 mai 1904 avocaţii propun o serie de modificări ale
Legii de organizare a corpului de avocaţi, printre care amintim următoarele:
- să se înlăture doctoratul care era obligatoriu la avocaţi;
- candidaţii de avocaţi (ce urmau să devină stagiari) să poată repeta
examenul până la primirea în corpul avocaţilor;
156

- practica avocaţilor să se reducă pe o perioadă de 1-3 ani, maxim 5 ani.
Conducerea Camerei se obligă să înainteze aceste propuneri
Ministerului Justiţiei în vederea modificării Legii nr. 34/1874.
Sunt foarte puţine informaţii cu privire la activitatea avocaţilor din
Ardeal şi Banat în acea perioadă, unele găsindu-se în presa vremii sub
forma unor succinte anunţuri. Astfel aflăm că la 3 noiembrie 1895 s-a
pronunţat hotărârea de desfiinţare a Camerei Avocaţilor de la Bălgrad (Alba
Iulia), fără a se preciza motivele care au dus la o astfel de hotărâre.
Avocaţii membri ai acestei camere au fost repartizaţi în felul următor:
avocaţii din Bălgrad au fost repartizaţi să funcţioneze pe lângă Camera
Avocaţilor din Cluj, iar avocaţii din Deva au fost repartizaţi pe lângă
Camera Avocaţilor din Arad. (5)
La mijlocul lunii noiembrie a aceluiaşi an se menţionează începerea
activităţii avocaţilor stagiari I. Nicoară în cadrul biroului avocaţial Lajos
Korner, iar avocatul Petre Cegle îşi începea practica avocaţială la Biroul
Avocatului Anka Petre, ambii in Timisoara.
La 29 decembrie 1898, în ziarul local Controla se aduce la
cunoştinţa publicului că domnul avocat Alexandru Marta, din Căprioara
(localitate în judeţul Arad), a depus zilele acestea în Budapesta „cenzura” de
avocat. Alexandru Marta va fi magistratul român care va ocupa cel mai
înalt grad în justiţia ungară, iar după Marea Unire de la 1918 îl găsim în
calitate de membru al Consiliului Dirigent, apoi după o scurtă perioadă în
care funcţionează ca magistrat în cadrul Curţii de Apel Oradea va fi
transferat la Timişoara, în calitate de preşedinte al Curţii de Apel, fiind
câteva decenii o personalitate juridică de prim rang în Banat, indeplinind si
demnitatea de resident regal.
Între avocaţii din Camera Timişoara şi cei din Camera Arad a existat
o strânsă legătură, mulţi dintre avocaţii celor doua camere isi desfasurau
activitatea fie la Arad, fie la Timişoara, neexistand impedimente serioase in
transferul avocatilor intre camere. Aceste informaţii rezultă din Registrul de
evidenţă a avocaţilor de la înfiinţarea Camerei Timişoara până în anul 1912.
În anul 1908 apare Legea nr. 48 prin care se constituie Casa de
Pensii a avocaţilor. Potrivit acestei legi fiecare avocat este obligat să
contribuie cu o sumă de bani la constituirea unui fond de pensii. Din sumele
strânse se plăteau, la încetarea activităţii, pensii avocaţilor, o parte din aceste
sume au fost folosite pentru acordarea unor ajutoare atât avocaţilor, cât şi
familiilor acestora. Un mare număr de ajutoare au fost acordate imediat
după terminarea războiului în special avocaţilor întorşi de pe front care erau
în imposibilitatea să-şi redeschidă cabinetele avocaţiale.
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În anul 1909 la Arad are loc o conferinţă a tinerilor avocaţi români,
invitaţia fiind adresată de către avocatul dr. Ioan Suciu, avocat şi deputat de
Arad. Sunt invitaţi să participe câte un avocat tânăr din fiecare cameră, în
final participând un număr de 50 de avocaţi. Întrunirea avea drept scop să
stabilească o legătură mai strânsă între tinerii avocaţi din Banat şi Ardeal
(Drapelul nr. 4/1909).
Această lege adoptată in anul 1874 a fost una dintre cele mai
moderne legi ce reglementau profesia de avocat din estul Europei în acele
timpuri, multe din prevederile acesteia regăsindu-se si ulterior în Legea de
Organizare şi Exercitare a Profesiei de Avocat adoptată dupa unificarea
profesiei prin Decretul Regal 610/19.02.1923
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Tânărul Slavici - militant naţional şi
publicist în presa arădeană
Virgiliu Bradin
Şcoala Generală Nr. 3, Pârneava
Motto:
„Numai timpurile mari nasc însă oameni mari
Şi numai ideile mari fac timpurile de a fi mari”
I. Slavici
Ca la majoritatea scriitorilor generaţiei sale şi la Ioan Slavici
activitatea literară se îmbină cu cea publicistică, ce din păcate este mai
puţin cunoscută şi înţeleasă la valoarea şi importanţa sa.
Activitatea publicistică a scriitorului şirian, a scrierilor despre
problemele social-politice ale epocii de atunci, este şi astăzi un sector, în
parte, destul de neglijat al personalităţii sale, exegeţii fixând pentru
posteritate doar filonul literar al lui Ioan Slavici cunoscut mai ales prin
nuvelele sale: „Moara cu noroc,” „Pădureanca,” „Budulea Taichii,” „Popa
Tanda,” regăsite în parte în volumul „Novele din popor”(1881), precum şi
prin singurul său roman, studiat în şcoală, „Mara”(1906), devenit clasic şi
de referinţă pentru evoluţia romanului românesc.
Din păcate, chiar Slavici, în timp ce îşi edita
propria-i operă literară, dădea mai puţină importanţă
publicisticii sale, o neglija, considerând ziaristica şi în
special activitatea gazetărească ca pe o activitate
trecătoare, fără impact în timp asupra altor generaţii, nu
ca în cazul operelor literare, ce prin valoarea lor
artistică şi cea a mesajului, vor supravieţui veacurilor şi
vor lăsa posterităţii un nume.
La fel ca şi bunul său prieten şi coleg de
redacţie, din perioada când se afla la ziarul Timpul,
Mihai Eminescu, şi Ioan Slavici, ca ziarist, a dovedit o
hărnicie şi o energie puţin obişnuită, dusă până la epuizare, atunci când
politica ziarului cerea servirea unor cauze politice sau sociale urgente.
În numeroasele articole, publicate în presa vremii, mai ales în
periodice, condeiul ascuţit dar plin de sensibilitate şi discernământ al lui
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Ioan Slavici, atingea cele mai variate probleme ale epocii, probleme ce
priveau pe toţi românii, indiferent de teritoriul locuit, dar mai ales pe cei din
Transilvania, al căror mesager s-a vrut mereu, prin exprimarea unor idei şi
concepţii ale gândirii sale progresiste asupra problemelor legate de istoria
noastră naţională, despre situaţia românilor din Transilvania, oprindu-se cu
dragoste asupra obiceiurilor şi tradiţiilor noastre populare, şi ridicând prin
cuvântul său stindardul de luptă al românilor transilvăneni pentru câştigarea
drepturilor şi libertăţilor furate, afirmând răspicat şi hotărât idealurile
politicii noastre naţionale.
Încă din perioada de tinereţe, îi apar articole şi studii cu caracter
pedagogic ca „Preoţimea şi învăţământul” sau „Şcoala pedagogică din
Arad”, articole apărute în ziarul arădean „Lumina”, în 1873, prin care, încă
de atunci, îşi dezvăluia o latură esenţială a personalităţii sale de mai târziu,
cea de dascăl, de om preocupat de soarta şcolii şi a învăţământului
românesc, punând de timpuriu probleme de educaţie, luând atitudine şi
arătând rolul şcolii în formarea unei naţiuni.
Despre ideile şi concepţiile sale, legate de învăţământ şi educaţie,
desprinse şi din cele două articole ale sale, amintite mai sus şi apărute în
„Lumina,” foaie bisericească, şcolastică, literară şi economică, ziar oficial
al eparhiei romano, greco, ortodoxe arădene, ce apărea în fiecare duminică
la Arad, mai puţin cunoscute, ne vom ocupa în studiul de faţă, nu însă
înainte de a sublinia şi alte laturi ale publicisticii sale, precum şi o succintă
periodizare a activităţii de ziarist, aşa cum a fost surprinsă de Z. Macovei, în
prefaţa cărţii „Atitudini şi mărturisiri,” apărută la Timişoara, în 1975, carte
ce cuprinde fragmente din câteva articole din diverse perioade ale
publicisticii lui Slavici, pe teme sociale, politice ori literare.
Referindu-se, în special la publicistica scriitorului, se arată că
aceasta ocupă un volum imens de diferite teme, apărute în peste 50 de
publicaţii periodice sau calendare şi almanahuri ocazionale pentru popor, iar
laturile acestei manifestări publice ce cuprind un ansamblu de aspecte
general româneşti şi specifice, cu aspecte articulare, interesante şi
revelatorii prin conţinutul de idei şi bagajul informaţional este adresat
românilor, din toate teritoriile, cu multă dăruire sufletească, crez şi patos.
„Slavici s-a exprimat cu curaj în diferite ocazii despre probleme de
istorie, mai ales naţională, ştiind că una din pasiunile sale a rămas istoria;s-a
aplecat cu dragoste asupra etnografiei; a pus de timpuriu probleme de
educaţie şi învăţământ; s-a preocupat de lingvistică, pe linia gândirii
junimiste, analizând sensul şi adâncul cuvintelor româneşti, făcând
comparaţii interesante; a afirmat răspicat idealuri politice şi a dus o
permanentă luptă pentru drepturile românilor din Transilvania; s-a pronunţat
160

cu claritate în chestiuni de estetică, critică şi teorie literară, începând cu
folclorul şi ajungând până la Octavian Goga şi alţi scriitori tineri din vremea
lui; s-a referit la literatura română veche, la cea a marilor clasici cu care a
fost contemporan strălucit, la literatura şi cultura Transilvană; a fost
memorialist foarte meticulos şi obstinat, nevoind să lase posterităţii părţi
obscure; s-a ocupat de literatura universală, ca unul ce citea foarte mult în
mai multe limbi; a formulat o teorie a romanului, s-a aplecat asupra
condiţiei traducerilor, el însuşi traducător de documente şi cărţi, unele
tratând despre români; s-a înălţat prin contemplarea artelor plastice admirate
şi în Italia. A scris despre manualele şcolare, ca autor de astfel de lucrări.
A considerat că poate îndeplini munca de conducere a unor ziare şi reviste la
care a fost redactor, director, şi a scris articole de fond, de orientare politică;
a purtat polemici, dure uneori, astăzi uitate” 1.
În întreaga sa activitate publicistică se observă scrisul său
competent şi ferm, marcat de literatul cu o bună pregătire filosofică, având
o poziţie partinică şi etică clară, expusă în funcţie de cultura şi formaţia sa
spirituală, formată la Viena, dar mai ales de cea populară, a sufletului
românesc, conturat pe baza concepţiei populare despre omenie şi cumpătare,
dezidertate esenţiale întâlnite în majoritatea creaţiilor sale în care principiile
morale ocupă un loc important.
În publicistica sa socială, istorică, literară, Slavici s-a afirmat ca un
scriitor militant şi a participat cu vigoare la dezbaterea principalelor
probleme ale naţiunii române, chiar dacă într-o perioadă de mari agitaţii
politice şi sociale a greşit dintr-o obstinaţie inexplicabilă.
Activitatea de publicist a lui I. Slavici începe şi este legată de
perioada când se afla la Viena, când în iarna anului 1869, prin intermediul
lui Ion Hosan, student medicinist, originar din Arad, face cunoştinţă cu
Mihai Eminescu, care va avea în acea perioadă o influenţă covârşitoare
asupra formării tânărului şirian. Eminescu este cel care îi îndrumă lectura,
formându-i un anumit program de studiu. Tot Eminescu este cel care îl
învaţă să vorbească şi să scrie corect româneşte şi îi cultivă dragostea pentru
istoria noastră naţională. Eminescu este cel care îl îndeamnă să citească
marea filosofie germană, pe Schopeuhauer şi Nietzsche ori Kant, pentru a-l
întoarce la adevărurile esenţiale, cele al vieţii, din care trebuie să pornească
şi să se inspire în întreaga activitate publicistică şi nu numai.
„Nu vom sublinia niciodată îndeajuns rolul lui Eminescu în
formarea lui Slavici. Provenind dintr-o familie mai degrabă săracă,
1
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1974, p. 6.
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peregrinând prin şcoli aproximative, Slavici îl întâlneşte pe Eminescu întrun moment în care ideile de autoritate intelectuală, protecţie, formare
deveneau vitale. Tânărul cu o sănătate precară, cu o cultură nesigură avea
nevoie ca de aer de un astfel de sprijin.
Eminescu îi pune în mână cărţile fundamentale, îi veghează
lecturile, îi face program de lucru. E profesorul, e iniţiatorul, e maestrul
spiritual. Eminescu îl învaţă limba română, dar şi istoria românilor. Îl
învaţă să-şi descopere identitatea. Îl face luptător al unei cauze: cauza
naţională.
Slavici însuşi va încerca să explice rolul lui Eminescu în formarea
sa. Primul capitol pe care crede că e necesar să-l lămurească e capitolul
Schopenhauer, gânditor iritant chiar în anii douăzeci ai veacului nostru: «Să
începi cu Schopenhauer, îi spunea poetul, să treci la Confucius şi Budha, să
citeşti apoi ceva din dialogurile lui Platon şi ştii destul»...
Nu trebuie să ne inducă în eroare deplasarea către Budism şi
confucionism. Maestrul rămâne Schopenhauer.
...Intervine deci în istoria personală a lui Slavici un maestru spiritual:
e maestrul spiritual a lui Eminescu şi, într-un fel, a lui Maiorescu. El vine la
timp-vine, am putea spune, fără o mediere specială” 2.
Slavici primeşte aşadar, de la Eminescu îndemnul şi îndrumarea de
a-l citi pe Buda, Confucius, Platon şi Aristotel dar mai ales pe Kant,
Nietzsche şi cu precădere pe Schopeuhauer-maestrul cel mare al gândirii
filosofice a timpului-îndrumătorul în adevărurile esenţiale ale vieţii.
În afara discuţiilor filosofice, pe marginea cărţilor citite, între cei doi
tineri, studenţi din capitala Austriei, existau discuţii aprinse pe marginea
unor probleme legate de istoria şi cultura poporului nostru, amândoi
împărtăşind ideea calităţii spirituale deosebite a nemului nostru şi credinţa
nestrămutată în viitorul neamului lor. Pe cei doi îi unea un sincer şi
neţărmurit sentiment patriotic, atât de curat şi de profund la acea vârstă,
încât sunt în stare de sacrificii, mai ales materiale, atunci când în calitate de
preşedinte, Ioan Slavici, şi de secretar Mihai Eminescu, al societăţii
studenţilor români din Viena „România jună”, hotărăsc să organizeze
sărbătorirea a 400 de ani de la zidirea mănăstirii Putna. Serbarea de la
Putna, din august 1871, este opera lui Slavici şi Eminescu, în sarcina cărora
a căzut organizarea şi popularizarea evenimentului, asigurarea logistică şi
financiară, mobilizarea românilor din toate ţinuturile şi s-a dovedit a fi, aşa
cum mărturisea Slavici în Amintiri, una din paginile cele mai luminoase ale
vieţii sale. „Fericiţi noi care avem parte de asemenea amintiri din tinereţele
2
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noastre, şi încă mai fericiţi am fi dacă am şti că li-e dat copiilor noştri să le
aibă” 3.
Entuziasmul spontan al celor participanţi, trăirea emoţională a
momentului, marcat de un nobil şi înflăcărat patriotism, l-au făcut pe Slavici
să păstreze neşterse peste ani, în memoria sa sufletească, trăirile de atunci
ale evenimentului.
„Treascurile bubuiau, steagurile fâlfâiau, vestitul taraf de la Suceava,
vreo treizeci de lăutari îmbrăcaţi în antirie, cânta Marşul lui Mihai Viteazul,
(n.n. la serbare a cântat împreună cu aceşti lăutari şi Ciprian Porumbescu),
transparenţele erau luminate, lampioanele miile de candele ardeau, mulţimea
izbucnea la sosirea fiecărei trăsuri în urale, şi ni se cuvenea lui Eminescu şi
mie să ne bucurăm în toată liniştea de priveliştea aceasta...” 4.
În calitate de preşedinte al Societăţii „România jună” şi de
preşedinte al comitetului de organizare a serbării de la Putna, din 15 august
1871, ţine discursul de deschidere, discurs ce va fi publicat în Nr.102 din 17
sepembrie, a aceluiaşi an, în „Curierul de Iaşi”.
Slavici se adresează mulţimii prin „Fraţilor români!” şi arată că au
trecut 1765 de ani ce când „supt conducerea bunului Traian, romanii Italiei
au descălecat în orintele Europei” 5. Arată apoi „traiul greu” străbătut de
naţiunea română pe parcursul acestor ani când asupra sa s-au abătut tot felul
de cuceritori, dar care nu au reuşit să răpună sufletul şi crezul românesc,
„vocea română” şi am reuşit chiar să fim o barieră pentru Europa în calea
„Orientului decăzut,” referindu-se astfel la Imperiul Otoman. „Geniul
goţilor, barbarismul hunilor, mişelia avarilor, eroismul lombarzilor, nu a
putut însă afla condiţiunile pieirii noastre, nu ne-a putut trage cu sine în
mormânt. Şi de ce? Pentru că noi am avut chemare, pentru că ne-a fost dată
o funcţie organică în viaţa Europei renăscute; a trebuit să fim bariera lumii
june contra Occidentului decăzut” 6.
Este convins, în discursul său, că exemplul înaintaşilor, figuri
legendare ale istoriei noastre naţionale, au constituit un exemplu pentru
naţiunea română, ce n-ar mai fi fost dacă aceste exemple n-ar fi existat ca
pilde demne de urmat.
„E merit pentru noi că acum suntem? Am fi noi dacă nu ar fi fost
alţii, care să ne fi dat condiţiile de existenţă?” 7. Se referă la marii bărbaţi ai
neamului ce prin faptele lor de vitejie, au păstrat cu sfinţenie condiţia
3

Slavici, I., Amintiri, Editura Minerva, Bucureşti,1983, p. 61.
Ibidem, p. 65.
5
Slavici, I., Atitudini şi mărturisiri, Editura Facla, Timişoara, 1975, p. 16.
6
Ibidem, p. 17.
7
Ibidem, p. 17.
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noastră naţională, de limbă şi de statut naţional, pe care alte popoare au dorit
să-l încorporeze, iar viitorul este semnul trecutului nostru istoric, semnat cu
sângele stăbunilor noştri, martiri în veacurile lor, ei fiind temelia existenţei
noastre de astăzi, şi cărora trebuie să le păstrăm o recunoştinţă veşnică, cea
a existenţei continue şi milenare pe acest sfânt pământ românesc: „Viitorul
purcede din trecut! – Negru, Dragoş, Mircea, Bogdan, Ştefan, Mihai şi câţi
alţi bărbaţi au trebuit să se lupte, au trebuit să rabde martiriul, făcând din
trupurile lor bariere spre scrutarea viitorului; suntem pentru că au fost
aceeştea; ei sunt temelia existenţei noastre. Să le dăm acestora tributul
existenţei noastre. Să la dăm acestora tributul de recunoştinţă,
manifestându-ne voinţa de a fi” 8.
Vorbind de domnitorii români ce au intrat în legenda neamului lor,
se referă, în acele momente solemne şi pline de patos naţional, la Ştefan cel
Mare, a cărui domnie o venerează, după atâtea decenii, ca un simbol al
tuturor românilor ce au luptat pentru ţară şi ideal naţional. „Unul dintre cei
mai mari, ba cel mai mare a fost Ştefan al V-lea, Domnul Moldovei bătrâne;
poporul său îl numeşte Mare şi Bun; istoricul obosit în rădăcinile sale prin
tulburările trecutului nostru află la apariţia lui un răspuns sufletesc, o
adâncă mulţămire, şi lume, care i-a urmat se adapă în rezultatele faptelor
lui. Ştefan a fost, Ştefan cel Mare, nepotul lui Alexandru cel Bun, fiul lui
Bogdan, acel Ştefan a fost, pe care şi neamicii săi l-au admirat, despre care
chiar şi păgânii l-au cântat în cântări de glorie. Numai timpurile mari nasc
însă oameni mari şi numai ideile mari fac timpurile de a fi mari. Ştefan a
fost mare, fiindcă lumea în care a trăit a fost puternică, ideile pe care le-a
condus au fost măreţe” 9.
Marea idee morală a acelor timpuri mari, din timpul lui Ştefan cel
Mare, trebuie să fie ca o stea călăuzitoare care îşi revarsă razele prin trecutul
istoric al neamului de peste 400 de ani şi trebuie să fie pentru generaţia
scriitorului o rază din care se întrevede „conştiinţa despre puterea noastră
de existenţă”.
Îndemnul viitorului mare scriitor, adresat celor prezenţi la
Sărbătoarea de la Putna, este acela că sub imboldul acestei conştiinţe
naţionale, ce atunci pornea de la marele bărbat al neamului, pe care îl
sărbătoreau, trebuie să pornească toate aspiraţiile, jurate la mormântul
vrednicului voievod moldav:
„Numai conştiinţa comună a acestei puteri, numai speranţele şi
aspiraţiunile comune ne-au adunat la acest lăcaş sfânt, la mormântul celui
8
9

Ibidem.
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mai mare bărbat al nostru. Aici voim a ridica imn atotputernicului creator,
aici a ridica ruga, aici a depune semnele recunoştinţele noastre faţă cu
trecutul” 10.
La sfârşitul cuvântului său, se adresează clar, tuturor românilor
veniţi aici „din căteşi patru unghiuri,” glăsuind asemenea lui Andrei
Mureşanu în imnul său „Deşteaptă-te, române!,” adică tuturor românilor ce
locuiesc, fără voia lor, în state separate şi neuniţi, îndemnându-i spre
idealul comun: Unirea într-un singur stat, acela fiind „adevărul speranţelor
noastre,” iar umbra sa îi va priveghea:
„Vă salut, românilor, din câteşi patru unghiurile! Vă salut la
mormântul lui Ştefan cel Mare; umbra eroului să privegheze peste noi şi să
ne conducă la adevărul speranţelor noastre!...” 11.
Slavici va scrie pentru „Convorbiri literare,” între 1871 şi 1873
„Studii asupra maghiarilor,” studiul fiind început atunci când scriitorul
avea 23 ani şi este citit, mai întâi de Eminescu, ce îi corectează toate
greşelile. Cunoscând bine limba maghiară, Slavici citeşte de multă vreme
ziare şi cărţi ungureşti, încercând să afle de aici toate problemele legate de
politica maghiară referitoare la nalionalităţi, pentru că din 1867,
Transilvania şi Banatul se aflau deja sub jurisdicţia maghiară, în cadrul
imperiului bicefal Austro - Ungaria. Problema relaţiilor cu maghiarii, şi-o
puneau şi cei din regat, iar el Slavici, încerca să dea un răspuns, ca un om ce
a trăit în Transilvania şi i-a cunoscut pe maghiari bine, convieţuind cu
aceştia.
„Cum ne vom înţelege cu maghiarii?, iată întrebarea obsedantă
pentru cărturarii şi oamenii politici de peste munţi. Relaţia nu este foarte
bună: românii, sârbii, nemţii au intrat sub o altă stăpânire care reiterează
miturile imperiale. Ei, maghiarii, sunt cei aleşi. Supuşii trebuie să înveţe
limba maghiară, să se supună noii discipline, mai severă decât cea instaurată
odinioară de vechiul regim. Dar sunt mulţi şi unii care trăiesc frenezia
subordonării” 12.
Cornel Ungureanu, surprinde bine, printr-un citat bine ales tocmai
acest moment, în care diverse naţionalităţi: şvabi, sârbi, evrei şi români,
căutau spre uimirea lui Slavici, ce dorea să înveţe nemţeşte la şcolile din
Timişoara, să înveţe cât mai repede maghiara, plecând la Arad sau Szeghed,
ori Cluj, unde puteau să înveţe limba mai uşor, fiind vorbită de o mai mare
populaţie autohtonă.
10

Ibidem, p. 18.
Ibidem.
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Ungureanu, C., op. cit., p. 27.
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„Mulţi erau deci cuprinşi de un fel de manie a maghiarismului, şi pe
când eu trecusem la Timişoara ca să învăţ nemţeşte, nu numai şvabi, sârbi şi
evrei, ci şi mulţi dintre bănăţenii noştri au trecut la Arad, la Sighidin ori
Nagy Koros, unde mai curând şi mai uşor puteau să-nveţe limba
maghiară” 13.
Cu toate aceste, pentru Slavici, adevăratul pericol nu vine din partea
maghiarilor, ci a germanilor, aflaţi în timpul lui Bismark, într-un continu
proces de expansiune şi de ameninţare, pentru întreaga Europă, chiar
maghiarii, în care el vede o stavilă în oprirea ascensiunii germane sunt
ameninţaţi prin faptul că profesorii germani ce predau în universităţile din
Ungaria le distrug identitatea naţională prin faptul că „le pocesc limba şi le
strică rosturile lor culturale,” toate în folosul Germaniei.
„Între 1871 şi 1873 Europa trăieşte transformări spectaculoase. Nici
vorbă că ascensiunea Germaniei este, pentru autorul care trăise alături de
unguri, svabi, sârbi, uluitoare. Nemţii era poporul în expansiune, forţă
militară de neoprit. Ei erau nu doar un model (nu erau poporul lui Kant şi
Schopenhauer?), ci şi o ameninţare.
Ameninţarea germană i se părea lui Slavici chiar mai puternică decât
ameninţarea maghiară. Trăise la Pesta, iar profesorii care ar fi trebuit să
slujească limba maghiară trădau maghiara în folosul germanei. Pesta era
„sub ocupaţie.” Aşa că românii sub ocupaţie nu erau departe de maghiarii
siliţi să-şi asculte pedagogii germanofili” 14.
Pornind şi de aici, este greu de înţeles atitudinea lui Slavici, şi
politica sa germanofilă de mai târziu, fapt ce îi va cauza multe neplăceri, ce
vor culmina şi cu privarea de libertate.
Cu toate că îşi dă seama că, în acel moment, între românii din
Transilvania şi maghiari sunt neînţelegeri grave „duşmani neâmpăcaţi,”
datorită politicii duse în privinţa naţionalităţilor de statul maghiar, Slavici
este convins că în acel moment cele două naţiuni trebuie să se ridice „la un
punct de vedere mai înalt şi să privească mai adânc în viaţă” pentru a se
ajuta unii pe alţii în faţa unui pericol comun: Germania, subliniind faptul că
în „Orient maghiarii au un singur aliat firesc: poporul român”.
„«Studii asupra maghiarilor» sunt, de fapt, studii ale posibilelor
confruntări dintre noi şi alte popoare europene, la câţiva ani după
compromis-Ausgleich.
Ele încearcă a judeca o situaţie nouă, evident alarmantă pentru toţi
românii. Nemulţumirile venite din partea maghiară sunt fireşti: ele pun sub
13
14

Ibidem, p. 27.
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semnul întrebării politica oficială. Multe pagini par, şi azi, subiective. Nu
trebuie însă ignorate cărţile care însoţesc demersul sociologului. E vorba de
o cercetare inaugurală, menită să susţină efortul: închegării poporului
român” 15.
Criticul şi profesorul universitar timişorean Cornel Ungureanu, se
întreabă, pe bună dreptate, câte din ideile cuprinse în acest studiu, aparţin lui
Slavici sau mentorului său M. Eminescu, dar fără îndoială Slavici are un
mare merit cel de a încerca, prin acesta şi prin alte articole, de a contribui la
închegarea imaginii unei naţiuni, pentru că aşa cum cita Slavici, ca un
paradox, Eminescu afirma că „Nu există poporul român, zicea el în felul lui,
adesea paradoxal, ci numai putinţa de a-l închega,” şi aici se referea la faptul
că românii trebuie să fie învăţaţi „să lucreze împreună,” adică să-şi capete o
conştiinţă naţională proprie şi unitară.
„Trebuie să ne întrebăm câte dintre opţiunile serialului consacrat
maghiarilor îi aparţin lui Slavici şi câte dintre judecăţi se află sub semnul
gândirii lui Eminescu. Eminescu, educatorul, e citat într-un lung şir de
articole pe care Slavici le va scrie mai târziu: «Deşi tânăr, ştia din propria
experienţă cât de mult se deosebesc românii unii de alţii în ceea ce priveşte
felul de a gândi, de a simţi, de a vorbi, cât de anevoios se înţeleg între dânşi
şi cât de greu e de a-i face să lucreze împreună. Nu există popor român,
zicea el în felul lui, adeseori paradoxal, ci numai putinţa de a-l închega»
Putinţa de a-l închega e verificată nu numai în articole, ci şi în
acţiuni ce au ecou (n.n. cum a fost şi Serbarea de la Putna). Poate mai mult
decât Eminescu, Slavici se implică în acţiuni menite să aniverseze, să
comemoreze, să închege imaginile unei naţiuni” 16.
Articolele şi studiile sale din publicistica vremii dovedesc cu
prisosinţă această nobilă intenţie a scriitorului.
În activitatea publicistică a lui I. Slavici se pot delimita mai multe
etape, mai multe perioade.
Cea dintâi etapă este legată de debutul publicistic, cu elemente de
natură educaţională şi istorică în presa din Arad, din perioada 1871-1874:
„Gura Satului”, „Speranţa ori Lumina”, unde el îşi deprinde mâna cu
scrisul intens, ţine conferinţe şi prelegeri.
În revista umoristică „Gura Satului”, aflată sub conducerea lui
Mircea B. Stănescu, publică mai multe scrieri semnate Ioani Lenei Savului
lui Mihai Bogii. Tot în acel an întemeiază la Arad, o societate culturală, un
fel de Junimea, şi ţine prelegeri populare cum ar fi: „Asupra lucrării
15
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economice şi împărţirii lucrului,” „Asupra lucrării sufleteşti,” „Asupra
mişcării literare a românilor de azi”, etc. Se declară de nenumărate ori adept
al societăţii „Junimea” şi într-o scrisoare adresată lui Iacob Negruzzi
mărturiseşte dorinţa de a trece şi de a se stabili în România.

În revista „Albina” publică studii despre „Politica maghiară”, iar în
„Lumina” îi apar articole cu caracter istoric sau pedagogic ca: Preoţimea şi
învăţământul, Şcoala pedagogică din Arad, Biserica şi statul, Inspecţia
şcolară, etc.
Aici, la Arad, se conturează şi se defineşte şi specificul studiului său
istoric, bazat pe statistici, comparaţii, confruntări şi respingeri ce vor pune
amprenta esenţială asupra publicisticii sale de mai târziu.
„Este amprenta esenţială a publicisticii sale care se va menţine
oarecum ca sâmbure şi viziune, ca nucleu şi tendinţă, în lunga sa carieră de
pedagog şi ziarist, un mare ziarist transilvănean, alături de George Bariţ.
Un aspect important îl constituie cel istoriografic, cu străbaterea ştiinţifică
dar şi afectivă a întregii istorii a poporului romîn” 17.
În „Speranţa,” foaie literar - bisericească, organ al societăţii de
lectură a teologilor români din Arad, tânărul Slavici va publica nouă articole
cu titlul: „Despre crescere şi mai cu seamă despre crescerea junelor
17
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române, ce apare începând cu an II Nr.8 din 7 aprilie 1871 şi până în Nr.16
din 30 iulie 1871 în Foişoara-rubrică ce cuprindea foiletonul revistei.
Slavici va întocmi acest studiu în consens cu programul „Speranţei”
şi, cu toate acestea revista îi va amâna un timp publicarea deoarece
conducerea Institutului Teologic din Arad, ce coordona revista, considera
conţinutul studiului prea „laic” şi că acesta nu se încadra cu profilul
revistei.
Studentul de la Viena îşi va deschide studiul cu câteva consideraţii
privind menirea presei în formarea „conştiinţei comune,” referindu-se clar la
conştiinţa naţională a românilor din Imperiu. Se va încălca astfel programul
revistei, care era aşa cum s-a arătat, o publicaţie religioasă şi nu una politică.
Din nou Slavici va încălca programul revistei prin discutarea distincţiei între
„creştere” şi „instrucţie,” pronunţându-se în favoarea celei dintâi ce
pledează pentru educaţia în familie.
În paginile studiului se face o extinsă expunere istorică, în care arată
că fiecare stat şi fiecare societate caută să-şi «crească» tineretul în funcţie
de idealurile sale, făcând astfel aluzie la interesele monarhiei.
Statul austro-ungar punea astfel educaţia în serviciul politicii sale de
deznaţionalizare a popoarelor de sub stăpânirea sa. Pornind de la nota
dominantă şi caracteristică a politicii statului – Slavici va considera şi va
demonstra că în aceste condiţii educaţia în spiritul naţional, nu se putea face
în cadrul instituţiilor de învăţământ maghiare sau germane, ci numai în
familie, în familiile cu adevărat suflet românesc. Din această perspectivă
dezbate în continuare şi despre rolul important al familiei, dar mai ales
despre rolul femeii, în societate. Vom întâlni în paginile studiului şi câteva
caracterizări ale activităţii pedagogice a lui J.J. Rousseau, la care se va
referi în mai multe rânduri în scrierile sale viitoare.
Articolul său Preoţimea şi învăţământul va apare în trei numere ale
revistei „Lumina”, Anul II, din 1873. Revista cu acest titlu semnificativ,
amintind de o altă revistă apărută la Timişoara, într-o perioadă apropiată,
intitulată „Luminătoriul”, era aşa cum se poate citi pe frontispiciul ei, „Foia
bisericeasca, scolastica, literaria si economica, Organu oficiale alu
eparchiei romane gr.or. arădane,” şi începe să apară din 1/13 august 1872
sub conducerea lui Georgiu Popa (Pop)
În primul număr al revistei „Lumina”, sub semnătura Redacţiunea,
este precizat şi programul revistei ce cuprindea în paginile sale scrieri
oficiale ale bisericii, aşa numita Parte oficiale, prin care se anunţau anumite
acte şi decizii semnate de mai marii bisericii, cum ar fi Procopiu
Ivacicoviciu, Episcopul Aradului din acea perioadă, sau alte comunicări
bisericeşti sau dezbateri şi Parte neoficiale, ce conţinea rubrici consacrate
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ştiinţei şi culturii, corespondenţe pe diverse teme sau creaţii literare ale lui
Grigore Alexandrescu, Anton Pan, Al. Macedonski, etc.
„În partea ştiinţifică urma să se publice „artichi instructivi,
disertaţiuni din diferite ramuri ale ştiinţelor, didactice pentru preoţi şi
învăţători, cuvântări ocazionali şi ori elaborate şi discursiuni de valoare din
sfera literaturii bisericeşti, precum şi asupra drepturilor, organizaţiunei şi
administraţiunei bisericeşti şi şcoalei.Întâlnim în paginile revistei arădene
scrieri de Grigore Alexandrescu, G. Creteanu, Al. Macedonski, Anton
Pan” 18.
Chestiunile ridicate de Slavici în articolul său „Preoţimea şi
învăţământul,” publicat aşa cum am mai arătat, în trei numere ale revistei,
se încadrează perfect în programul revistei, scoasă de biserică, revista fiind
în primul rând oficiosul bisericii, „foaie bisericească,” punând problema
rolului bisericii în viaţa şcolii, atunci când controversa asupra laicizării
învăţământului de stat, era la ordinea zilei.
Slavici însă, în tot materialul prezentat, cu toate că subliniază rolul
bisericii în societate, reuşeşte să evite un răspuns categoric la întrebarea
esenţială, pusă atunci, şi aflată în dezbatere, referitoare dacă e bine sau nu să
laicizăm învăţământul. „Este asta bine, ori rău – scrie el – aceasta nu ne
priveşte la acest loc” 19.
Răspunsul pe care îl dă Slavici la întrebare, în urma parcurgerii
studiului său, ar fi mai degrabă unul susţinător opiniei de laicizare a
învăţământului, dar fără a renunţa însă la rolul preotului, cu ştiinţă de carte,
şi mai ales bine pregătit pedagogic, mai ales în şcolile poporale româneşti
unde era mare nevoie de dascăli şcoliţi, calificaţi de Preparandie. Slavici va
publica în anul următor, în 1874, tot în revista „Lumina”, câteva articole ce
vizau învăţământul desfăşurat în cadrul acestor şcoli primare româneşti,
singurele şcoli în care se preda în limba română, şi se făcea o educaţie
naţională, ele fiind, de altfel, şcoli confesionale greco-ortodoxe susţinute de
biserică.
După cum bine se cunoaşte, în Transilvania, la fel ca şi în celelalte
două ţări româneşti de peste Carpaţi, începuturile învăţământului stau sub
semnul monahal, cel al bisericii, fiind în prima sa perioadă un învăţământ de
cultură teologică.
Începând încă din secolul al X-lea, limba slavonă, limbă slavă veche,
cum este cunoscută, devine limbă oficială în cancelariile domneşti şi limbă
de cult pentru întreaga biserică românească, după ce creştinismul de formă
18
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grecească, de rit ortodox, s-a impus pe întreg spaţiul locuit de români şi prin
misionarii veniţi din Ţaratul Bulgar.
Încă din această primă perioadă, biserica ortodoxă îşi va asuma şi se
va constitui, rând pe rând, multă vreme, un puternic şi influent factor de
coeziune spirituală, o instituţie de educaţie religioasă şi în acelaşi timp de
învăţătură pentru întreaga populaţie românească de pe vechiul teritoriu al
Daciei.
Mănăstirile, iar mai apoi bisericile, vor constitui, încă din perioada
feudală, primele lăcaşuri unde se învăţa carte, devenind adevărate centre
culturale, în care se instruiau şi se pregăteau viitorii preoţi, dieci, dascăli ori
ţârcovnici pentru bisericile ortodoxe române. Toată învăţătura şi scrierea se
făcea în limba slavonă, limbă greu accesibilă şi neînţeleasă de cei mulţi, de
popor.
Procesul de introducere a limbii române în biserică şi şcoală a avut
ca model, modelul calvin, primul ce a susţinut şi a introdus ca limbă oficială
a slujbei în biserică – limba naţională, limba poporului, precum şi de
folosire a acesteia în şcolile naţionale înfiinţate la început pe lângă biserici.
Pornind de la modelul calvin, limba românească îşi va găsi, pe
parcursul vremii, calea proprie, în spiritul şi specificul său naţional, atât în
biserică cât şi în şcoală.
La nivelul întregului comitat al Aradului, ca de altfel în toate părţile
Transilvaniei şi Banatului, vor fi înfiinţate, începând cu a doua jumătate a
secolului al XVI-lea, dar mai ales în secolul al XVII-lea, numeroase şcoli
naţionale sub oblăduirea bisericii, susţinute şi de comunitate dar toate având
un caracter confesional, biserica greco-ortodoxă rămânând la români, o
bună vreme, deţinătoarea culturii, ea fiind cea care va controla, dirija şi
coordona întreg actul didactic 20.
Biserica ortodoxă română sprijinea lupta naţională împotriva
politicii de deznaţionalizare promovată de guvernele de la Viena şi
Budapesta şi avea, sub acest aspect, o contribuţie pozitivă în apărarea
drepturilor românilor din Imperiul Austo-Ungar, iar faptul că dezvoltarea
învăţământului poporal, sub egida bisericii a constituit un factor de progres
de-a lungul secolelor era văzut ca un demers pozitiv al clerului în cadrul
politicii şcolare româneşti şi a emancipării naţiunii române.
„Din şcoalele de la monastiri şi din şcoalele de la sate s-au dezvoltat
pe de o parte sistema gimnaziilor, pe de alta, aceea a şcoalelor poporale,
precum ele se află azi în viaţa noastră.
20
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Şi totuşi acest rezultat al lucrării preoţeşti este azi profanat. În partea
cea mai mare a Europei învăţământul este sustras de la înrăurirea
preoţească. Este asta bine, ori rău, aceea nu ne priveşte la acest loc: voiesc
numai să constatez cum că clerul a fost purtătoriul învăţământului şi cum că
azi el începe a fi lipsit chiar şi numai de înrăurirea indirectă asupra
generaţiunilor viitoare” 21.

Este subliniat faptul că mai mult poate decât la alte popoare, la
români, şi aici Slavici se referă în studiul său „Preoţimea şi învăţământul,”
cu precădere le românii din Imperiul Austro-Ungar, preoţii, clerul în
general, au avut un rol mult mai important în menţinerea fiinţei naţionale şi
în emanciparea naţiunii. Fiecare familie preoţească, mai ales la sate, era,
considera tânărul Slavici, un stâlp al naţiunii române, un „stâlp al
românismului.” Ei preoţii, au fost singurii dintre intelectuali ce au rămas cu
poporul, chiar dacă nu au avut multă cultură ei au răspândit-o în popor,
ceilalţi dobândind averi sau emancipându-se intelectual s-au dezis, prin
diferite împrejurări, de naţiunea din care s-au tras.
„În viaţa noastră, a românilor îndeosebi, rolul clerului a fost chiar
mai însemnat decât la alte popoare. În fruntea familiei lor, preoţii români ai
veacurilor trecute, ba chiar şi mulţi dintre aceia ai veacului prezent, nu
numai au păstrat putina culturală, ce aveau, ci, familiarizând-o, au devenit
singura pază a firei naţionale. Fieştecare familie preoţească era nu numai
un organ civilizator, ci totodată şi un stâlp al românismului.(s.n). S-au
înstrăinat nobili bogaţi, funcţionari înalţi, oameni cu nume strălucitori, s-au
21
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înstrăinat de către popor toţi aceia, carii sub înrăurirea împregiurului, au fost
cuprinşi de o cultură mai înaltă. Cu poporul au rămas numai preoţii, numai
«popi», numai acei oameni cu puţină cultură, pe care azi mulţi dintre
«inteligenţii» de azi îi desconsideră.
Purtaţi de purcederea ce se manifestă astăzi în Europa apuseană,
mulţi doresc şi la noi să «emancipeze» învăţământul de sub înrăurirea
clerului. Să nu discutăm dacă ar fi asta de folos ori ba!” 22.
Atenţia lui Slavici, şi acuzaţiile exagerate la adresa intelectualilor
români, se îndreaptă direct şi vizează procesul de „profanizare,” de laicizare,
cu alte cuvinte, a învăţământului românesc, după modelul European, cu
care, în mare parte, nu este de acord, în unele privinţe. Nu însă în toate.
El consideră că acest proces de laicizare a învăţământului porneşte în
ţările apusene de sus în jos, adică de la nivelul universităţilor, majoritatea
rupte total de biserică, a liceelor şi a şcolilor primare.
La noi, datorită unei absurde şi discriminatorii politicii culturale a
guvernelor austro-ungare, faţă de naţionalităţi, făcea ca laicizarea să
pornească de jos în sus, adică de la şcolile primare-licee-universitate. Cum
românii din Imperiul Austro-Ungar nu aveau o universitate a lor, iar
învăţământul secundar în limba naţională se reducea la patru licee, la Blaj,
Beiuş, Braşov, Năsăud şi la un singur gimnaziu, cel de la Brad, trece pe
primul plan învăţământul primar, cel poporal, învăţământ susţinut de
biserica românească, deoarece guvernele austro-ungare nu alocau fonduri
decât pentru puţine şcoli primare în care limba de predare era fie germana
sau maghiara. Iată de ce întâlnim şi rezerve la Ioan Slavici atunci când se
opreşte asupra acestei probleme a laicizării învăţământului românesc din
Monarhie.
Se mai ridică şi o altă problemă, foarte interesantă, cea a educaţiei
creştine, pe care trebuie să o înveţe copilul mai ales în şcoală, în şcoala
primară, la o vârstă fragedă, fără de care educaţie creştină n-ar exista la un
popor, pentru că în biserică se „păzeşte” gândirea creştină dar numai în
şcoală ea se formează şi se cultivă „se răspândeşte”..
„Dacă dorim, tot ce zicem, ca să fim şi să rămânem creştini(s.n),
atunci trebuie să dăm preoţilor două drepturi: unul pe care-l au ca prin
predici să înrâurească asupra generaţiilor prezente- şi altul, pre care unii
voiesc a i-l lua,-ca prin purtarea învăţământului să înrâurească asupra
generaţiunilor viitoare.
În biserică numai se păzeşte gândirea creştină, dar în şcoală ea se
răspândeşte. În şcoală se face creştin, şi acela a cărui suflet n-a primit
22
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direcţia creştină, în vârsta sa fragedă încă din şcoală, acela în zadar va fi
chemat la biserică(s.n)” 23.
Este ridicată şi problema situaţiei preoţilor, ca şi clasă socială, care
din păcate nu în totalitate corespunde misiunii pe care o au, fie prin cultura
insuficientă, dar mai ales prin slaba chemare preotească, prin harul pe care
nu îl au unii dintre aceştia, fiind „slabi în credinţă”:
„Fără câtuşi de puţină sfială trebuie să recunoaştem cum că,
îndeobşte, preoţimea noastră de aztăzi este cu mult mai reformată, decât ca
ea să poată corespunde celei mai grele şi totodată celei mai frumoase
chemări ce un om poate să aibă. Nu numai măsura culturei aflată la
preoţime este foarte mică, dar totodată mulţi dintre aceia ce ar avea să fie
paza credinţei sunt înşişi slabi în credinţă. Preoţimea este privită mai mult
ca o diregătorie, (slujbă n.n), decât ca o chemare sfinţitoare.(s.n)” 24.
Slavici cere, în continuarea studiului, publicat în ziarul Episcopiei
din Arad, să se pună un mai mare accent pe formarea grabnică a preoţilor,
care trebuie să posede în primul rând solide cunoştinţe generale, dar şi
teologice, canonice, juridice, istorice, economice, dar mai ales pedagogice.
În şcolile teologice, în care se formează preoţii, trebuie ca aceştia să fie
învăţaţi să fie „cei mai buni învăţători,” prin care se subliniază ideea că
menirea preotului, indiferent de rangul clericesc ce-l poartă este aceea de a
educa.
„În special teologiile române au să formeze preoţi, carii sunt totodată
cei mai buni învăţători. Pedagogia este puterea de viaţă a clerului
nostru(s.n): el numai astfel se va putea susţinea, dacă fiecare protopop va fi
un pedagog bun, dacă fiecare episcop un cap şcolar. Într-această direcţie
avem dar să lucrăm!” 25.
Pentru ca preoţii să-şi poată câştiga şi îmbogăţii cunoştinţele
pedagogice, obţinute în şcolile teologice – Slavici – propune o mai mare
implicare a acestora şi în actul de control al şcolilor prin oferirea unor
drepturi, care să se constituie în ultimă instanţă ca îndatoriri ale clerului de
a inspecta şcolile pentru a vedea concret de ce mai au nevoie aceste şcoli
poporale şi în acelaşi timp ca ei, preoţii, să-şi desăvârşească menirea de
pedagogi.
„Avem inspectori şcolari «onorari». Ei bine! Onoarea rămâne
onoare: dar să îndatorăm pe protopop ori pe unul dintre preoţii cu mai multe
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cunoştinţe pedagogice, ca el nu «ad honorem», ci din datorinţă să
inspecteze învăţământul.
Toate aceste nu numai pentru ca şcoalele să se îndrepteze, ci şi ca
preoţii să devină pedagogi buni” 26.
Este subliniat dublul rol pe care îl are preoţimea română, cu
precădere în Transilvania şi Banat, cel de a cultiva şi răspândi în popor
creştinismul şi morala creştină care stă la temelia oricărei societăţi şi se
întemeiază pe credinţa creştină şi rolul naţional, de menţinere a fiinţei
naţionale la cei ce nu au o patrie a lor, prin cultivarea la români a
credinţelor, a datinilor lor strămoşeşti, a obiceiurilor, a portului popular, a
doinelor şi cântecelor populare, a vorbelor şi proverbelor moştenite din
moşi-strămoşi, ce reprezintă marca individualităţii noastre naţionale.
Preoţii au misia şi de a păstra, a cultiva şi a transmite mai departe – aceste
embleme naţionale, specifice româneşti, pe care le numeşte „gust român”.
„Pentru ca credinţa răspândită în popor să fie păstrată în deplina ei
putere, la toate popoarele şi în toate vremile înrâurirea preoţimii asupra
învăţământului a fost de lipsă (n.n. necesară). În special însă, într-a noastră
viaţă, această lipsă este îndoită: preoţimea română trebuie să înrîurească
asupra creşterii şi dintr-un alt punct de vedere. Îndeobşte trebuinţa este
numai religionară: la noi este totodată şi naţională.(s.n)...
Dacă milioane de români nu ar fi lucrat veacuri întregi împreună,
pentru ca să desfăşoare cuprinsul lor sufletesc, astăzi în orientul Europei ar
lipsi acel tip propriu al gândirii frumoase, pe care-l cunoaştem sub
denumirea de «gust român». Cântecul tărăgănat, poezia senină, doina
duioasă, îmbrăcămintea şi tradiţiuni antice, stilul clădirii române, şirul
bogat de proverbii, în care sunt asediate înţelepţiile la care au ajuns
românii în curgerea veacurilor, în scurt – toate manifestările sufleteşti ce
dau poporului român remarca individuală deosebindu-l de alte popoare,
sunt arătările prin care există poporul român” 27.
În preoţi şi în învăţători vedea tânărul Slavici, atunci la 25 de ani, pe
adevăraţii păstrători ai culturii noastre naţionale şi a specificului
românesc, considerându-i pe aceştia, datorită faptului că prin studiile lor mai
puţine şi doar în ţară, nu au fost marcaţi de „o înrâurire străină,” ca
„inteligenţii” români ce prin studiile lor făcute în străinătate, ani de zile, s-au
rupt şi s-au înstrăinat de „românitatea sufletului lor”.
În finalul studiului Slavici îşi îndeamnă contemporanii de a ridica
„aşezăminte, şcoli, în care să înveţe preoţii şi învăţătorii, ca rămânând în
26
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ţară să nu mai fie supuşi înrâuririlor străine, ce le-ar înstrăina credinţa
străbună”.
„Ca încheiere încă un cuvânt. Dacă voim să rămânem creştini şi
români, să îndreptăm aşezămintele pentru formarea preoţilor şi a
învăţătorilor, sustrăgându-i de la înrâuririle străine” 28.
Această idee a înfiinţării de şcoli superioare româneşti pentru
formarea adevăraţilor intelectuali români o întâlnim şi în articolul „Şcoala
pedagogică din Arad,”apărut tot în revista „Lumina”, An II, Nr.67, 28
octombrie-9 noiembrie 1873, în „Partea neoficială” a revistei.
Dorinţa înfiinţării unor şcoli superioare româneşti, a universităţilor
în Monarhie, ridicată de I.Slavici, nu este nouă la românii arădeni.
Un proiect coerent şi legitim, sub raport naţional, a prezentat
avocatul Ion Popovici-Desseanu, (1831-1892) militant de seamă pentru
drepturile la învăţătură a românilor din Austro-Ungaria, sinodului eparhial
din 1870, căruia îi propunea să înfiinţeze „Şcoala mare română eparhială
arădeană”, în a cărei structură să intre facultăţile de drept, teologie, filozofie
şi chiar politehnice.
Proiectul susţinut de avocatul Ion Popovici-Desseanu nu a putut fi
rezolvat în acel moment politic deşi a continuat seria unor cerinţe anterioare
de înfiinţare de universităţi româneşti, cerinţe ce vor fi susţinute, însă fără
rezultate, cu şi mai multă tărie la începutul secolului următor.
Încă de la începutul articolului „Şcoala pedagogică din Arad”,
Slavici sublinia situaţia în care se afla Preparandia, ce de ani de zile încerca
să se organizeze, dar mereu ducea lipsă de cadre competente, deoarece
problema principală care se punea în faţa Consistoriului diecezan arădean o
constituia instabilitatea cadrelor didactice atât la Preparandie cât şi la
Institutul Teologic. Profesorii se recrutau, în general, din cler, însă aceştia
părăseau postul îndată ce puteau ocupa o parohie importantă, având aici o
situaţie materială mai bună decât cea pe care le-o oferea munca la catedră.
Este nemulţumit de calitatea slabă a „puterilor pedagogice” ce
predau, de faptul că „n-avem oameni calificaţi, nu cel puţin atâţia, încât să
putem alege între dânşii.” Aceasta părea, în aparenţă, după Slavici, situaţia
din Preparandia din Arad, în anul 1873.
Dar, poziţia şi judecata cam aspră pe care o desprindea tânărul
publicist printr-o analiză, probabil din exterior, asupra „puterilor
pedagogice” existente la acea dată în cadrul corpului didactic din cele două
instituţii româneşti din învăţământul arădean trebuie privită şi cu oarecare
rezervă şi pusă mai ales şi pe seama pretenţiilor sale exigente şi a dorinţei
28
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fireşti ca acestea să beneficieze şi să se bucure de certe personalităţi în actul
didactic spre folosul naţiei române.
„Şcoala Pedagoghicească Greco-Ortodoxă Neunită Românească”,
cum se va numi Preparandia din Arad, la deschiderea sa oficială din „3/15
Noemvrie”, 1812, din dispoziţia împăratului Francisc I al Austriei, se va
dovedi însă, prin profesorii săi, luminaţi în ale învăţăturii şi din inimă
iubitori pentru neamul lor, „numiţi de Majestatea Sa”, de un real folos în
emanciparea intelectuală a românilor din acea parte de ţară românească.
Dintre cei dintâi dascăli ai săi Preparandia se poate mândri cu
„catihetul Dimitrie Cichindeal, parohul din Beccherecul Mic” întâiul
stătător director al şcolii, „gură de aur” cum îl va aprecia, mai târziu, M.
Eminescu, pentru rolul său în luminarea românilor, precum şi cei trei
profesori pe care Petru Maior, în a sa „Istorie pentru începuturile
Românilor” îi prezintă a fi „Constantin Diaconovici Loga, fostul cel dintâiu
învăţător al şcolilor româneşti din Pesta, Iosif Iorgoviciu al frumoaselor
învăţături şi al filosofiei doctor”, precum şi Ion (Ioannes) Mihuţ, având şi
studii de drept. Cu ajutorul şi prin lumina acestora învăţatul „Şcolii
Ardelene” consideră că „nu după timp este a se nădăjdui, că Bănăţenii între
români cei mai învăţaţi se vor numera”.
Cu asemenea dascăli, de mare prestigiu cărturăresc şi de vocaţie, iar
pe parcursul anilor cu alţii asemenea lor, nu este de mirare că instituţia
educaţională românească va coagula şi va dirija aspiraţiile creatoare,
culturale şi patriotice prin inocularea în permanenţă a sentimentului de
mândrie şi responsabilitate naţională unui numeros şir de învăţători şi preoţi
ce au ostenit cu folos pe băncile sale.
Cu siguranţă reţinerea şi rezerva lui I. Slavici era îndreptată
împotriva unui număr redus dintre dascăli ce nu au reuşit a se ridica la
pretenţiile şi prestigiul impus de iluştri lor înaintaşi care au onorat şi au
cinstit prin prestaţia şi dăruirea lor Preparandia arădeană, făuritoare şi
generatoare, pe parcursul anilor, de adevărată intelectualitate românească.
„Şcoala normală din Arad sau Preparandia, cum i se spune în
documente, se înfiinţează în 1812, iar câţiva ani mai târziu, în 1822, îşi
deschide cursurile şi Institutul teologic arădean. Între primii profesori de la
Preparandie figurează Ioan Mihuţ, pentru pedagogie, metodică şi istorie,
Iosif Iorgovici, pentru matematică, Constantin Diacovici Loga pentru
gramatică. Funcţia de „senior”(director) o îndeplineşte Dimitrie Ţichindeal,
cunoscut şi ca scriitor. Sunt numiţi în cursul anilor Alexandru Gavra, pentru
aritmetică şi geografie, însă predă şi lecţii de română (n.n. profesor
reprezentativ ce funcţionează din 1821-1876, continuator al Şcolii Ardelene,
autor dramatic, scriitor), economie politică, pedagogie şi istorie, Atanasie
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Şandor pentru igienă, care predă şi lecţii de pedagogie, istorie şi
română...Preparandia din Arad pregăteşte între 1812 şi 1873 aproximativ
2500 de cadre pentru învăţământul primar (n.n. învăţători ce vor preda în
majoritate la Şcolile poporale)” 29.
Tot în revista „Lumina”, din 15/27 iulie 1873, Slavici, într-un alt
articol, „Inspecţiunea şcolilor”, va fi din nou preocupat de reorganizarea
instituţiilor culturale şi de învăţământ pe baza Statutului organic al
episcopului Andrei Şaguna, din 1870.
Încă de la începutul articolului, publicat în ”Partea neoficială”,
menţionează că în cele trei articole, publicate despre”Preoţime şi
învăţământ” , a încercat să stabilească raportul dintre preoţime şi
învăţământ, arătând că preoţimea nu era încă formată pentru a corespunde
misiunii de control al şcolilor şi al instituţiilor culturale.
„În trei articole publicate în această foaie am încercat să stabilesc
raportul, ce ar avea să existe între preoţime şi învăţământ. Spre acest sfârşit
a trebuit să privesc preoţimea mai mult precum ar trebui să fie, decât precum
ea; întradevăr este” 30.
Încercările de a pune inspectori dintre preoţi nu a făcut altceva decât
să creeze o dispută între cele două clase în loc să le omogenizeze spre un ţel
comun, deoarece „Preoţii şi învăţătorii au aceiaşi misiune, fiecare preot este
un învăţător şi învăţătoria este o treaptă a preoţiei. A pune pre preot să
inspecteze lucrarea învăţătorului este a produce o sfâşiere între şcoală şi
biserică” 31.
Într-un alt articol ”Aşezămintele noastre,” apărut în aceeaşi revistă
Lumina, An III, Nr.3, 13/25 ianuarie 1874, publicat în Secţiunea
Învăţământul, Slavici se pronunţă din nou pentru organizarea instituţiilor de
învăţământ ale românilor din Imperiul Austro-Ungar, în aşa fel încât să
corespundă atât situaţiei prezente dar şi aspiraţiilor de viitor ale românilor.
Revine asupra reorganizării „Institutului teologic” şi al
„Preparandiei” din Arad, ce aveau menirea să fie „paza naţionalităţii,
scutul religiunii, organismelor pentru răspândirea culturii,” înţelegând că
aceste instituţii, biserica ortodoxă şi învăţământul românesc, au un rol
foarte important în lupta împotriva politicii de catolicizare şi
deznaţionalizare a românilor din Imperiu, promovată de la Viena şi
Budapesta.
29
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În „Poziţiunea organică şi aşezămintelor de învăţământ”, apărut în
„Lumina”, An III în numerele: 18,19 şi 20 din 1874, Slavici defineşte
poziţia instituţiilor de învăţământ în funcţie de condiţiile social-politice ale
românilor din Austro-Ungaria. Şi acest studiu, a apărut în Partea neoficială,
în Secţiunea Învăţământ, explică de ce instituţiile de învăţământ românesc
din Imperiu nu se puteau limita numai la simplul proces de învăţământ, ci îşi
impun să desfăşoare şi o activitate pe tărâmul social-politic, tocmai prin
faptul că se vor a fi „verigile” de legătură între trecut, prezentul şi viitorul
naţiunii române din monarhie. Se desprinde de aici clar această idee a lui
I.Slavici că instituţiilor de învăţământ românesc le revenea şi datoria de-a
sprijini lupta naţională.
„Pentru priceperea învăţământului studiul istoric este cu atât mai
indispensabil. Nimic nu înrâureşte mai sărăcăcios asupra vieţii unui popor
decât aşezămintele de învăţământ, care, în lipsă de destulă pricepere, atât a
învăţământului, privit pentru sine, cât şi a stărilor sociale, nu sunt alcătuite
potrivit cu adevăratele trebuinţe ale poporului.
Decât şcoli rele, mai bine lipsă de şcoli, deoarece lipsa de înrăurire
este mai bună decât înrâurirea stricăcioasă” 32.
Acest fapt nu era pe deplin înţeles de o parte a intelectualităţii
transilvănene, care îşi consuma energia în politica de partid, în loc să
sprijine şi să se dedice, prin diverse mijloace, muncii de emancipare a
instituţiilor de învăţământ românesc.
Slavici acordă în studiul citat o atenţie deosebită învăţământului
practic, tot în funcţie de condiţiile social-politice şi economice ale românilor
din Imperiu, văzând în aceasta o contribuţie proprie la ridicarea lor
economică.
Vorbim de rolul universităţilor în viaţa publică, se arată că acestea
au misiunea să cultive ştiinţele, dar Slavici nu pierde din vedere şi aspectul
politic, considerând că prezintă importanţă, în egală măsură cu pregătirea
intelectuală şi formarea de caractere, de convingeri politice, în ultimă
instanţă.
„Universităţile sunt menite a cultiva ştiinţele, ca ştiinţe, şi a forma
caractere. Institutele tehnice sunt menite a da formare teoretică şi practică
pentru anumite profesiuni. Universităţile pregătesc totodată pentru anumite
cariere şi anume cariere publice, care pretind o formare umanitară, deci nu
numai un şir bogat de cunoştinţe, ci totodată şi o dezvoltare etică a
caracterului” 33.
32
33

Slavici, I., op. cit., pp. 53-54.
Ibidem, p. 67.
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Spre sfârşitul anului 1873, Ioan Slavici revine la Viena spre a-şi
termina studiile universitare, fiind ajutat financiar de către junimişti, prin
diverse sume de bani. Este marcat de moartea celor doi părinţi, în timpul
verii şi despărţirea de prietena sa Louise. Se îmbolnăveşte grav de o infecţie
la mâna stângă, ce-i provoacă mari dureri şi îi ameninţă viaţa. Se internează
în decembrie 1873 la sanatoriul doctorului Dittel, medic celebru şi profesor
la Universitatea din Viena, unde rămâne spre tratament aproape un an.
Aici elaborează un amplu studiu intitulat „Învăţământul poporal,”
pe care îl va trimite spre publicare prietenului său V. Mangra, care luase de
curând conducerea revistei „Lumina”, în februarie 1874.
Studiul se va publica în mai multe numere ale revistei „Lumina”,
începând cu An III, Nr.21, din 14/26 aprilie 1874 şi până la Nr.28 din 2/14
iunie 1874 şi va avea mai multe capitole: Privire generală, Ivirea
învăţământului poporal, Menţiunea învăţământului poporal, Formarea
facultativă, Formarea Politică, Poziţia învăţământului poporal şi Premisele
organizării.
Problema şcolilor, aparţinând învăţământului primar sau poporal era
la ordinea zilei, discutată de intelectualii români din Transilvania şi
binecunoscută şi de Slavici. Aşa cum am mai arătat, şcolile confesionale,
susţinute de biserica română, erau singurele instituţii de învăţământ primar
în care se preda limba română. Biserica ortodoxă sprijinea dezvoltarea
acestor şcoli văzând în el o formă de menţinere a fiinţei naţionale. Slavici îşi
exprimă regretul, că în condiţiile social-politice date în care se găseau
românii din Imperiul Austro-Ungar, şcoala se impunea să fie privită şi ca o
instituţie politică. Importanţa ei sporea, pe măsură ce aceasta sprijinea lupta
naţională a românilor din monarhie.
Dezvoltarea învăţământului poporal în cursul secolelor şi la diferite
popoare, este determinată, cum arata Slavici, de cea ce priveşte dezvoltarea
istorică, de „măsura trebuinţelor” economice, culturale şi politice.
În cele şase părţi ale studiului său este făcută o minuţioasă analiză a
învăţământului poporal, arătând că acesta nu constituia decât o primă etapă
în ridicarea culturală a poporului, ce trebuie apoi continuată şi dusă mai
departe şi după terminarea şcolii primare şi chiar atunci când pregătirea
intelectuală se mărgineşte doar la frecventarea acestor şcoli.
Un rol foarte important în această emancipare spirituală şi naţională
îi revenea «literaturii poporale», prin care, Slavici cere, să «conservăm ce a
dat şcoala şi să suplinim încă ce n-a putut da», referindu-se astfel la
literatura didactică căreia îi acordă, chiar şi prin scrisul său o importanţă
majoră.
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Şi acest studiu, ca şi celelalte tipărite anterior, are ortografia
timpului, specifică publicaţiilor arădene, impusă de profesorii de aici, adepţi
ai Şcolii Ardelene, în care etimologia era la ea acasă iar tânărul student îşi
va semna articolele cu numele de Ioann Slaviciu.
„Studiile şi articolele din foile arădene, îl arată pe Slavici preocupat
de problemele şcolii încă din anii studiilor universitare. Prozatorul face
distincţie între «creştere» şi «instrucţie», vorbind de educaţia facultativă
(intelectuală), de educaţia morală, de cea fizică şi profesională.
Slavici enunţă aici tezele concepţiei sale pedagogice, pe care le
dezvoltă mai târziu în studii speciale. Se va alătura la tezele teoretice de
acum şi experienţa sa îndelungată la catedră şi în organizarea şi conducerea
unor instituţii de învăţământ” 34.
În majoritatea publicaţiilor sale din gazetele arădene, Ioan Slavici se
va dovedi, încă din anii tinereţii, un adevărat militant ce ţintea sensibilizarea
opiniei publice româneşti spre principiile sănătoase de perfecţionare a
actului didactic şi a instituţiilor şcolare, urmărind prin aceasta, cu bună
ştiinţă, formarea unei noi generaţii educată în credinţa şi în spiritul tradiţiei
naţionale aşezate însă pe baza unei serioase şi temeinice culturi, a unor
valori pedagogice fundamentale.

34

Vatamaniuc, D., [în] op. cit., p. 540
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Traian Vuia, speranţe şi deziluzii în România Mare
Dumitru Tomoni
Liceul Făget
Format la şcoala militantismului naţional, sub influenţa decisivă a lui
Coriolan Brediceanu, Traian Vuia se va angrena în mişcarea naţională
românească încă din perioada studiilor liceale şi universitare. Va acţiona pe
aceleaşi coordonate şi după reîntoarcerea lui la Lugoj, ca avocat stagiar la
birourile avocaţiale ale lui Coriolan Bredicianu şi George Dobrin 1.
Intelectualii lugojeni şi în special celebra „masă a poganilor” de la
restaurantul „Concordia” vor avea o mare influenţă asupra lui Traian Vuia.
De aceea, îl găsim pe Vuia în paginile ziarului „Drapelul” 2 dar şi la
adunările şi conferinţele despărţământului Lugoj al „Astrei” şi a altor
societăţi culturale 3. Aceeaşi atitudine militantă va manifesta şi după 1902,
când se va stabili la Paris 4.
Momentul de vârf al implicării în mişcarea naţională românească se
va derula în anii 1918/1919. O activitate remarcabilă a desfăşurat Traian
Vuia în cadrul Comitetului Naţional al Românilor din Transilvania şi
Bucovina constituit la 30 aprilie 1918 la Paris. Prin funcţiile îndeplinite –
preşedinte, vicepreşedinte şi secretar general – şi prin activitatea
desfăşurată, Vuia a militat pentru organizarea unei legiuni de voluntari
transilvăneni şi constituirea unui comitet unic al românilor stabiliţi în Franţa
şi Italia 5. Din iniţiativa sa, la 15 mai 1918, comitetul a editat revista bilunară
de propagandă „La Transylvanie”, pusă sub patronajul unor personalităţi
franceze – ştiinţifice, politice şi militare – ce susţineau cauza popoarelor

1

Elena Borugă, Traian Vuia 1872-1950. Studiu monografic şi catalog, Timişoara, Editura
Mirton, 1999, p. 11; vezi şi Traian Vuia. Gânditor şi militant social politic, Studiu
introductiv şi ediţie îngrijită de Dumitru Tomoni, Timişoara, Edit. Orizonturi Universitare,
2006, p. 13.
2
Dumitru Tomoni, Traian Vuia – publicist şi gânditor social-politic. Colaborarea cu
gazeta „Drapelul” în „Columna 2000”, serie nouă, an VII, nr. 25-26 (ianuarie-iunie), 2006,
p. 50.
3
Idem, Societate, cultură şi politică. „Astra” în Banat (1896-1948), Timişoara, Edit.
„Învierea”, 2009, p. 85.
4
Traian Vuia (1872-1950). Contribuţii biografice. Redactor coordonator: Dumitru Tomoni,
Timişoara, Edit Orizonturi Universitare, 2007, pp. 85-95.
5
Vasile Dudaş, Voluntarii Marii Uniri, Timişoara, Editura Augusta, 1996, passim.
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oprimate. Prin articolele publicate în această revistă 6, Traian Vuia susţinea
necesitatea eliberării popoarelor oprimate din Imperiul Austro-Ungar,
dreptul acestora la autodeterminare şi la constituirea de state naţionale, cerea
sprijinul opiniei publice internaţionale. El condamna atât autonomia cât şi
federalismul, considerând că: „Europa nu poate să fie liberă decât dacă este
locuită de popoare libere” 7.
Soarta Banatului la sfârşitul primului război mondial l-a preocupat în
mod deosebit pe Vuia. De aceea el a publicat un studiu de 30 de pagini
intitulat „Le Banat (Timishana)”, a trimis un memoriu Conferinţei de Pace
de la Paris (în limbile franceză şi engleză), fiind cooptat în delegaţia
României în calitate de consilier în probleme etnografice şi geografice,
alături de Caius Brediceanu, Alexandru Lapedatu, dr. Coltor, Arhip Roşca şi
Vasile Vitenco 8.
Deşi a militat activ şi dezinteresat pentru cauza României Mari, la
scurt timp după Marea Unire, Vuia va cunoaşte primele dezamăgiri. În
toamna anului 1919, la insistenţele prietenilor săi din Banat, Vuia acceptă să
candideze pentru primul Parlament al României Mari în circumscripţia
electorală Răcăjdia. Din păcate, unii reprezentanţi ai Partidului Naţional
Român i-au contestat dreptul de a candida pe motivul că a fost socialist,
determinându-l să-şi retragă candidatura. Într-o scrisoare trimisă în 16
octombrie 1919 lui George Dobrin, prefectul judeţului Caraş-Severin, Vuia
explică acest incident: „În decursul războiului se crease un «Comitet de
înţălegere socialistă în Aliaţi» prezidat de dl. Albert Thomas, care este un
amic al nostru şi care a fost doi ani Ministrul Armamentelor în decursul
războiului. În acest Comitet toate popoarele iredente din vechea Monarchie
austro-ungară au fost reprezentate… În 1918 un român cu poziţiune înaltă
m-a adjurat ca să fac parte din Comitetul amintit. Am intrat în el şi am
colaborat sub conducerea dlui Albert Thomas şi unde am contribuit a lumina
opiniunea publică asupra chestiunei noastre ca român. Am devenit socialist
din patriotism, sinceritatea mea nu a tras-o nimeni la îndoială şi az toate
cercurile unde mă învârtesc, se ştie, ce opiniune am” 9. Acest incident nu-i
schimbă hotărârea de a se reîntoarce în ţară, unde ar dori să se ocupe de
6

Catolicii şi problema Austro-Ungariei, (15 iunie 1918), Eliberarea naţionalităţilor
oprimate (1 iunie 1918), Recunoaşterea independenţei românilor din Transilvani şi a unirii
lor cu Regatul (1 noiembrie 1918), Politica noastră naţională (15 decembrie 1918) etc.
7
„La Transylvanie” din 15 iunie 1918, p. 12.
8
România şi Conferinţa de Pace de la Paris (1918-1920). Coordonator: Viorica Moisuc,
Cluj-Napoca, Edit Dacia, 1983, p. 316.
9
Dumitru Tomoni, Corespondenţa lui Traian Vuia cu George Dobrin în „Banat”, Lugoj,
an. VII, nr. 2, februarie 2010, p. 22.
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„chestiuni industriale”, deoarece, mărturiseşte Vuia, „Împrejurările s-au
schimbat, avem şi noi o patrie, revenim cu toţii la ea.”
Şi totuşi, Vuia amână reîntoarcerea mărturisindu-i acest lucru
prietenului său din copilărie, Caius Brediceanu, într-o scrisoare trimisă la 4
octombrie 1920: „Te rog scuză-mă la dl Dobrin pentru întârzierea
răspunsului la scrisoarea din urmă. Nu mă îndoiesc că vei reuşi să-l convingi
că ar fi o greşeală ireparabilă de a mă reîntoarce acum în ţară” 10.
Înainte de a se reîntoarce definitiv în ţară, Vuia intenţiona să facă o
călătorie în România spre a lua contact cu noile realizări şi îndeosebi pentru
a vedea cum s-ar „putea face util în ordinea nouă din ţara noastră”. În
acelaşi timp, savantul îşi exprima speranţa că „atât situaţia economică, cât şi
cea financiară a ţării se va stabiliza” 11.
Într-adevăr, situaţia financiar-economică a României s-a stabilizat
după instaurarea guvernului liberal condus de Ionel Brătianu la 19 ianuarie
1922, dar Vuia amână momentul reîntoarcerii în ţară. De aceea, şi în
scrisoarea trimisă lui George Dobrin în 20 iunie 1923, Vuia revine asupra
intenţiei de a se reîntoarce în ţară: „Trebuie să vă mărturisesc că cea mai
mare dorinţă a mea este de a mă reîntoarce cât mai în grabă în patrie. Anul
aceste este cel decisiv” 12. Foarte curând Vuia va înţelege că întoarcerea în
ţară este inoportună. „Sunt convins că pentru orice om care voieşte să
lucreze acasă, acum nu este loc. Întreaga noastră viaţă publică este otrăvită”,
consemna savantul cu amărăciune în scrisoarea din 19 august 1923. Şi totuşi
Vuia nu putea renunţa aşa uşor la ideea reîntoarcerii în ţară. Se vede acest
lucru şi din scrisoarea datată 4 martie 1925: „Vă pot asigura că dorinţa mea
cea mai mare este de a mă reîntoarce în ţară… Din nefericire, nu este
momentul oportun. Ţara se află într-o atmosferă care sterilizează toate
voinţele bune. Sper însă ferm că, isprăvind aici tot ce am de făcut, mă voi
putea reîntoarce în curând” 13.
Din păcate pentru marele inventator, momentul reîntoarcerii
definitive în ţară avea să se amâne mai bine de două decenii. Se va
reîntoarce abia în 1950, grav bolnav, şi de aceea, la scurt timp va închide
ochii pentru totdeauna.
Deşi departe de ţară, Vuia va urmări cu multă atenţie evoluţia vieţii
politice din România Mare, comportamentul politicienilor şi se va pronunţa,

10

“Magazin istoric”, an XL, serie nouă, nr. 10, octombrie 2006, p. 41.
Traian Vuia, Scrisori. Ediţie îngrijită de Dumitru Tomoni, Timişoara, Edit. De Vest,
2000, p. 31 (în continuare: Traian Vuia, Scrisori…).
12
Ibidem, pp. 39-40.
13
Ibidem, p. 58.
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uneori cu o virulenţă exagerată, împotriva derapajelor politice, demagogiei
şi abuzurilor săvârşite de cei ajunşi la putere.
Modul în care s-a realizat Unirea Ardealului cu România l-a
nemulţumit multă vreme pe Traian Vuia. El dorea cu ardoare realizarea
unirii, dar considera că: „Pentru ca să ne putem uni cu Regatul Român,
trebuie să rupem cu Ungaria, adică să ne declarăm independenţi şi ca popor
liber, printr-un act bilateral, luând angajamente reciproce să ne unim cu
vechiul Regat spre a forma Noua Românie”; „În 1918 am atras atenţia d-lor
Bocu, Goga şi Lucaciu asupra chestiunei Unirei, le-am spus că Unirei
trebuie să-i dăm o bază juridică şi conform dreptului internaţional. Am văzut
însă imediat, că mă aflu în prezenţa unor ignoranţi, fără nici o pregătire
serioasă (…). N-am fost înţeles şi am fost suspiţionat că voesc independenţa
Transilvaniei” 14. Exagerarea lui Vuia este evidentă, inventatorul şi patriotul
bănăţean nu cunoştea dimensiunea reală a situaţiei interne şi internaţionale a
Ardealului şi Banatului, la sfârşitul anului 1918 şi nici complexa activitate
desfăşurată de Sever Bocu, Octavian Goga şi Vasile Lucaciu pentru
realizarea Marii Uniri 15.
Traian Vuia critică cu duritate demagogia şi balcanismul vieţii
politice, „virusul politicianismului şi al fanariotismului”, dezinteresul
guvernanţilor pentru destinul ţării, necinste şi dezbinarea: „Bărbaţii noştri
cred că marile probleme se rezolvă prin discursuri frumoase, fraze alese,
alegorii patriotice şi ditirambe poetice” 16.
Teama de balcanizare a ardelenilor prin contactarea „virusului
bizantin” este argumentată printr-o sugestivă comparaţie: „Dacă amesteci
fructe sănătoase cu fructe stricate este evident că nu cele stricate se vor
însănătoşi prin contactul lor cu cele sănătoase, ci cele bune se vor putrezi.
Fructele bune nu pot fi prezervate decât prin nimicirea celor stricate” 17. De
fapt, încă din 1918 Vuia avertiza asupra pericolului ce-i ameninţa pe
ardeleni dacă nu vor reuşi să-şi impună principiile ce au dus la triumful
mişcării naţionale: „Toţi cei slabi de înger se vor fanariotiza, se vor ciocoi.
Şi dacă mai adăugaţi celor slabi de înger pe toţi renegaţii, vă puteţi face un
tablou de ceea ce se va întâmpla!” De aceea fuziunea Partidului Naţional
Român cu Partidul Conservator Democrat este considerată de savantul
bănăţean ca un prim pas spre renunţarea la aceste principii. Prin fuziune,
Partidul Naţional Român devenea un partid politic ca orice partid care „vrea
14

Traian Vuia, Scrisori…, p. 35.
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să ajungă la putere”. Vuia nu putea uita faptul că Take Ionescu a contribuit
la căderea primului guvern rezultat în urma alegerilor organizate pe baza
votului universal, guvern condus de Alexandru Vaida Voevod, pe care l-a
acuzat ca fiind alcătuit din oameni „neexperimentaţi, necompetenţi, slabi”.
Vaida era prezentat ca un fel de Kerenski român care prin „slăbiciune şi prin
condescendenţa lui faţă de partidele extreme pregăteşte ajungerea la putere a
extremiştilor” 18.
Pe măsura trecerii timpului, neîncrederea lui Vuia în Partidul
Naţional Român creşte. Într-o scrisoare trimisă lui George Dobrin în 30
august 1925, el îşi exprimă teama că o eventuală guvernare a Partidului
Naţional Român, „cu balasturile lui actuale, ne vor aduce deziluziuni”.
Condamna dezbinarea şi fuga după avantaje şi posturi a unor intelectuali
ardeleni ce au uitat repede solidaritatea naţională dinaintea Unirii din 1918:
„Bărbaţi culţi ai Ardealului nu au fost capabili să revină la mintalitatea ce
aveau acum zece ani, să nu cunoască nici strat social, nici partid politic şi
lozinca lor să fie Ardealul înainte de toate. Ei au dat lumii spectacolul urât
că patriotismul lor nu se ridică deasupra politicianismului” şi „nu au fost
capabili de a se ridica deasupra patimilor lor”.
Neîncrederea lui Vuia în capacitatea ardelenilor de a imprima un nou
curs vieţii politice din România va fi confirmată prin dezamăgirea pe care o
încearcă la numai un an de guvernare a Partidului Naţional Ţărănesc (în
1926 Partidul Naţional Român fuzionează cu Partidul Ţărănesc, formânduse Partidul Naţional Ţărănesc): „Abia pot urmări evenimentele din ţară,
cuget însă că revoluţiunea din urmă, ca toate revoluţiunile, nu a satisfăcut
decât pe aceia pe care i-a aruncat la putere, iar aceasta din urmă, după cum a
zis un mare bărbat, strică pe om îndată ce se atinge de ea” 19.
O atitudine constant critică manifestă Traian Vuia faţă de oamenii
politici din vechiul Regat şi în special faţă de Partidul Naţional Liberal şi
Partidul Poporului condus de Alexandru Averescu. Într-o scrisoare trimisă
lui George Dobrin în 11 aprilie 1922, Vuia îşi exprimă teama că „ne vom
trezi balcanizaţi, după ce am avut frumosul vis de a debalcaniza pe fraţii
noştri de dincolo de Carpaţi”. „Până în timpurile mai recente”, continuă
savantul, „am avut credinţa că nu ne vom fanariotiza, acum mă tem că nu
vom putea scăpa de acest virus bizantin, pentru că fanarioţii dispun de
mijloace care lipseau ungurilor”.
Şi totuşi, la scurt timp după instaurarea guvernului liberal condus de
Ionel Brătianu la începutul anului 1922, Vuia îl avertiza pe Caius
18
19
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Brediceanu: „Acum nu este momentul de a ne lamenta, ci de a lucra… Nu
este momentul descurajării, ci al acţiunii. Să fim bărbaţi, şi nu cârpe. Lumea
respectează numai pe cei tari şi curajoşi” 20. Vuia s-a angrenat într-o acţiune
deschisă împotriva guvernului Brătianu prezentându-l în cercurile politice
pe care le frecventa drept „un pericol european”. „Voi face o nouă
conferinţă la toţi fraţii deputaţi şi senatori. Este aproape cert că se va aduce
chestiunea pe tapet în Cameră. Bineînţeles guvernul va protesta din
răsputeri, pentru că nu se poate amesteca în afacerile interne a[le] unei ţări
amice. Aceasta însă nu va împiedica, că i se va face o frumoasă reclamă
guvernului, care va răsuna şi în Englitera şi America. Se va arăta cum acest
guvern a târât în imală (noroi – n.n.) Armata şi Coroana” 21.
Guvernările liberale şi averescane, alegerile electorale organizate de
aceste partide constituie obiectul unor critici permanente şi virulente: „La
noi se văd două bande faţă în faţă, averescanii şi liberalii. Când vom vedea
că una dintre aceste bande, în schimbul unui tribut, va deveni cinstită? (…)
Guvernanţii noştri, deşi se plimbă în automobile şi aeroplane, sunt inferiori
barbarilor din evul mediu” 22.
Chiar dacă manifestă o constantă nemulţumire faţă de guvernările
tradiţionale, Vuia combate ideea „democraţiei spre dreapta”, pe care o
consideră „democraţie ciocoiască sau fanariotă”, criticându-i pe cei ce cred
că „salvarea ne va veni de la un bărbat miraculos şi în loc de acţiune cred ca
fac bine dacă aşteaptă răsărirea acestui om fenomenal, un fel de
Mussolini” 23. Aceşti oameni „uită că starea de la noi nu se poate compara cu
cea din Italia înaintea venirii lui Mussolini. Acolo era nevoie de organizare a
luptei contra anarhiei venite din stânga graţie slăbiciunii unui guvern
neputincios, pe când la noi este vorba de o anarhie venită din dreapta. Aceşti
fatalişti ar face bine, în loc de a aştepta răsărirea unui Mussolini, şi a se
îndestuli a trăi în visuri, dacă şi-ar da silinţa de a deveni ei înşişi bărbaţi”.
Altminteri, „din vidul lor se pot deştepta într-o bună zi nu în faţa unui
Mussolini, ci a unui Lenin”.
Fiind un duşman declarat al regimurilor dictatoriale, milita pentru
instaurarea în ţară a unei democraţii burgheze de tip apusean, care să educe
poporul „să se supună unei discipline şi ca el să înveţe a se guverna pentru
binele tuturora şi al fiecăruia” 24. Pentru a ajuta poporul spre „destinele lui
înalte”, „trebuie să-l iubim, ca un părinte bun şi înţelept copilul lui, trebuie
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să-i arătăm devotament în ce priveşte ambiţiunile lui şi dorinţele lui drepte”;
„Scopul democraţiei este de a forma elite şi să urmeze sfaturile acestor elite,
cari o vor împiedica de a se cufunda în mediocraţie”. Iar eşecul democraţiei
ar produce o criză gravă „care poate provoca dictatura unui om sau unei
formaţiuni care vor lăsa după ele pagube enorme”.
O dată cu creşterea pericolului fascist, Vuia devine tot mai pesimist
şi dezamăgit: „Trăim zile grele şi mari zguduiri sunt de temut. Este mai
presus de orice îndoială că în prezent viaţa omului în general este mai bună
ca acum o sută de ani, dar omul nu a ştiut să păstreze măsura. S-a lăsat
risipit de toate poftele deslănţuite şi nu a mai căutat ca odinioară să le
stăpânească, ci să le satisfacă cu orice preţ. Evident că reacţiunea nu a
întârziat şi acum asistăm pretutindeni la o recrudescenţă a barbariei. Nimeni
nu poate prevede sfârşitul” 25.
Nu cunoaştem poziţia lui Vuia faţă de regimul comunist instaurat în
România deoarece în 1946 el cade bolnav la pat şi peste doar câţiva ani va
muri în Bucureşti într-un azil de bătrâni dar nu-i greu de anticipat,
cunoscându-se faptul că a fost un patriot cu profunde convingeri
democratice.

25

Ibidem, p. 83.
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Calea ferată Arad-Podgoria – prima linie electrificată din
estul Europei
Virgil Valea
Şcoala Generală nr. 1 Arad
Resume
En 1906 on a mis en fonction le chemin de fer a ecartement de 1000
mm et a traction benzo-electrique, sur la route ARAD- GHIOROCPÂNCOTA- RADNA.
En 1913, a cause du rendement reduit on a remplace les anciennes
automotrices avec de nouveaux modeles qui fonctionnaient a traction
completement electrique. „ Săgeata verde” („La fleche verte” ) a circule
sans interruption jusqu`au 1 er octobre 1991 quand on a supprime les routes
GHIOROC – RADNA et GHIOROC – PÂNCOTA. La route ARADGHIOROC a ete dotee de trammays ( de ville).
Dans les quatre – vingts cinq ans de son existence le chemin de fer
etroit, appartenant a la Societe anonyme („Le chemin de fer ARADPÂNCOTA” , a apporte des benefices economiques et culturels au Vignoble
d` Arad, aussi qu`au municipe d`Arad.
Cuvinte cheie: Europa, cale ferată, mentalitate, Arad, traseu, concesiune
Revoluţia industrială declanşată la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi
începutul secolului al XIX-lea în Anglia s-a extins la sfârşitul secolului al
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea şi în Transilvania, Banat şi
Partium, provincii cu populaţie majoritar românească integrate Imperiului
Austro-Ungar. O dinamică deosebită în dezvoltarea şi promovarea relaţiilor
capitaliste au cunoscut în acest context oraşul liber regesc Arad şi ţinutul
arădean care au devenit centre de referinţă în economia Europei de Est.
Unul din vectorii progresului economic din comitatul Aradului l-a constituit
dezvoltarea căilor de comunicaţie şi îndeosebi a căilor ferate ce făceau
legătura cu Budapesta şi Viena, cu puternic industrializata regiune a
Boemiei, în acest mod au putut fi valorificate în mod optim bogăţiile solului
şi subsolului, cu importante foloase pentru comunitatea locală.
În anul 1858 la 25 octombrie intra în gara Arad primul tren care
venea de la Viena, iar peste zece ani, în 1868, se inaugura linia ferată Arad189

Deva. Calea ferată Arad- Timişoara era inaugurată în anul 1871, iar între
1877 şi 1881, s-a finalizat în două etape, traseul Arad-Ineu-Sebiş. [9]
Beneficiile aduse economiei ţinutului comitatului prin dezvoltarea
reţelei feroviare au determinat investitorii particulari Peterffi Antal din Arad
şi dr. Simon Steiner din Budapesta să ceară autorităţilor concesionarea
lucrărilor pentru construcţia unei linii ferate înguste, care să facă legătura
între oraşul Arad şi podgoria de la poalele Munţilor Zărandului. [7] Dreptul
de construcţie şi exploatare a căii ferate înguste Arad – Podgoria s-a acordat
prin Actul de concesiune a guvernului maghiar nr. 63611/24.09.1905, pe o
perioadă de 90 de ani de la data încheierii documentului. De menţionat că
proiectele lucrării au fost întocmite anterior între anii 1898 şi 1902.[1]
Proiectul lucrării a ridicat la început proteste, obiecţii, din partea
locuitorilor Podgoriei, îndeosebi a celor din Ghioroc, Cuvin şi Măderat,
care se temeau că integritatea copiilor, animalelor şi orătăniilor era pusă în
pericol de trecerea trenului prin centrul localităţilor, paralel cu drumul
judeţean. La intervenţia autorităţilor, proiectul a fost respectat existând însă
la un moment dat şi varianta traseului Sâmbăteni- Păuliş şi Sâmbăteni –
Covăsânţ, cu ocolirea, prin câmpie, a Ghiorocului şi Cuvinului. Cea de-a
doua variantă implica însă despăgubiri pentru ţăranii ale căror pământuri ar
fi fost expropriate, pe când varianta de-a lungul drumului comunal excludea
orice fel de cheltuieli de acest gen, ea realizându-se pe domeniul public al
statului. În cele din urmă unica localitate rămasă în afara reţelei de cale
ferată a fost Măderatul, spre regretul tardiv al comunităţii locale, lipsită de
avantajele economice ale satelor de pe traseu.[4]
O profundă stare de nemulţumire s-a manifestat şi în rândul
cărăuşilor care, prin construirea liniei ferate, îşi pierdeau monopolul asupra
transportului vinului şi ţuicii din Podgorie spre depozitele din Arad.
Construcţia căii ferate a costat „ Societatea pe acţiuni a Căii ferate
motrice Arad – Podgoria”, înfiinţată la 4 octombrie 1905, 2.510.000 coroane
şi a durat un an de zile. Între lunile septembrie şi noiembrie 1906 au avut loc
probe şi testări ale traseului ce avea o lungime de 58,4 km, legând Aradul de
Ghioroc, Pâncota şi Radna. Traseul dintre Arad şi Ghioroc trecea prin
Micalaca – Glogovăţ – Mândruloc – Cicir şi Sâmbăteni şi avea o lungime de
22,3 km; Ghiorocul era punctul central al traseului în formă de stea, prin el
se făcea legătura Aradului cu punctele terminus Pâncota şi Radna. Traseul
dintre Ghioroc şi Pâncota măsura 22,2 km şi străbătea localităţile Cuvin –
Covăsânţ- Şiria – Galşa şi Mâsca. Cea mai scurtă parte a liniei ferate lega
Ghiorocul de Radna pe o distanţă de 13,9 km, prin pitoreştile aşezări Miniş
– Păuliş – Baraţca şi Rădnuţa.[7] Inaugurarea oficială a liniei ferate pe
ecartament, îngust de 1000 de mm Arad – Podgoria s-a făcut la 11
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noiembrie 1906, iar la 30 noiembrie s-a trecut la exploatarea comercială.
Tracţiunea s-a făcut la început cu automotoare benzo-electrice, fabricate la
Berlin de către firma Societatea Henning şi Hartwick; pentru călători şi
mărfuri se foloseau vagoane remorcă fabricate la Arad de către uzina Johann
Weitzer.[3]
Randamentul motoarelor cu combustie internă a lăsat însă mult de
dorit, astfel că de multe ori, călătorii erau obligaţi să coboare din vagoane şi
să ajute la urcarea pantelor dintre Sâmbăteni şi Ghioroc sau dintre Ghioroc
şi Miniş. În aceste condiţii, acţionarii Societăţii Arad – Podgoria au făcut
demersurile pentru electrificarea şi modernizarea traseului la nivelul de vârf
al comunicaţiilor din acea perioadă. La 18 ianuarie 1911, guvernul maghiar
a acordat Actul de concesiune nr. 2.446, o anexă la Actul concesional din
1905, prin care se acorda dreptul de electrificare a traseului căii ferate Arad
– Podgoria.[6]
Lucrările de electrificare au avut loc între anii 1911 – 1913, ele fiind
atent supravegheate de către guvern, care a efectuat mai multe inspecţii ale
modului de derulare a investiţiei. La 10 aprilie 1913 s-au finalizat lucrările
şi s-a pus în exploatare comercială calea ferată electrificată pe acostament
de 1000 de mm, a opta din lume ca ţară şi prima din estul Europei.
Momentul a fost marcat cum se cuvine de către locuitorii Aradului şi ai
Podgoriei care şi-au manifestat entuziasmul şi bucuria pentru noua realizare
tehnică care dădea noi perspective de dezvoltare economică şi socioculturală.[2]
În 1913, primăriile din Ghioroc şi Cuvin şi-au schimbat atitudinea
pe care au avut-o în 1906, contribuind fiecare cu câte 50.000 de coroane ca
acţionare la Societatea de transport, ele beneficiind astfel, printre altele, şi
de 2 bilete gratuite pe termen nelimitat.[4]
„Vechile” automotoare benzo-electrice au fost înlocuite cu
automotoare Ganz- Danubius, dotate cu patru motoare electrice în curent
continuu ( 4 x 33 kw = 132 kw) fabricate la Budapesta şi care dispuneau
fiecare de 45 de locuri pentru călători; vagoanele de călători dispuneau, la
rândul lor, de câte 50-56 de locuri fiecare. Societatea „ Calea ferată motrică
de interes local Arad – Podgoria” dispunea în 1913, la data electrificării, de
un parc de tracţiune şi transport format din: 15 electromotoare pe 4 osii cl.I.,
22 vagoane remorci de clasa a II-a pe 4 osii, 25 vagoane de marfă pe 4 osii,
descoperite, de câte 10 tone fiecare şi 4 vagoane de marfă acoperite, de câte
10 tone fiecare, pe 4 osii. Pe parcursul întregului traseu viteza maximă
admisă era de 40 de kilometri pe oră. Automotoarele erau dotate la
standardele tehnice de ultimă oră, cu frâne, cu aer knorr, comandă multiplă,
încălzire şi iluminat electric. Remorcile beneficiau, la rândul lor, de
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iluminatul electric, dar încâlzirea pe timp de iarnă se făcea cu sobe metalice
cu cărbuni şi lemne.[7]
Energia electrică era furnizată de către „Societatea de electricitate
S.A Arad” care dispunea de o termocentrală cu o putere instalată de 4.400
kw (ulterior 8450 kw). Uzina arădeană producea curent alternativ de 2000 V
şi 42 Hz., care era transportat, prin intermediul unui transformator Scott, în
curent trifazat de 15 kw şi 42 Hz şi sub această formă era condus la substaţia
de tracţiune electrică amplasată la Ghioroc. Convertirea curentului trifazat
(15 kw şi 42 Hz) în curent continuu de 15 Kw era efectuată la Ghioroc prin
intermediul a două grupuri motor (sincron) – generator ( curent continuu).
Din 1925 alimentarea cu curent continuu s-a făcut prin montarea la Ghioroc
a unei staţii de redresare cu redresor cu mercur care a funcţionat până la
închiderea liniei, în 1991. Pentru cazuri excepţionale staţia de redresare de
la Ghioroc dispunea şi de o sală cu elemente galvanice, care putea alimenta
reţeaua timp de 48 de ore.[6]
În fiecare localitate prin care trecea linia electrică existau câte două,
trei sau chiar patru staţii pentru călători, de unde se puteau procura biletele
de călătorie; ele dispuneau şi de o mică sală de aşteptare cu scaune, care
făcea corp comun cu sala de bilete. Aceste construcţii au fost elemente de
noutate în zonă, fiind turnate din beton armat, unele dintre ele rezistând şi
astăzi vicisitudinilor vremurilor. În aceeaşi categorie se pot încadra şi stâlpii
reţelei electrice care au fost turnaţi la faţa locului, ei fiind primele
construcţii din beton armat prefabricat, din ţară. Nisipul folosit la turnarea
stâlpilor a fost extras de lângă Ghioroc, fapt care a marcat momentul
inaugural al „ băii de nisip” din zonă. În acelaşi mod au fost ridicate (între
anii 1905-1906) remizele depourilor pentru gararea şi revizia tramvaielor, de
la Arad şi Ghioroc, cât şi remizele de la Pâncota şi Radna. O menţiune
specială merită fosta clădire a gării electrice din imediata apropiere a
Bulevardului Ferdinand I ( Calea Radnei), punctul terminal al liniei electrice
înguste în Arad, sediul administraţiei societăţii.[8]
Programul zilnic al tramvaielor cuprindea minim 11 perechi de
trenuri pe traseu pentru transportul călătorilor şi al mărfurilor. În general
trenurile electrice erau formate din două automotoare electrice cuplate în
acţiune cu 90 de locuri clasa I şi din zece vagoane remorcă de clasa a II-a cu
560 de locuri; prin prisma capacităţii de transport călători, trenul electric
putea fi comparat cu un tren de la linia normală.
Trenul electric şi-a dovedit utilitatea încă de la începuturi, el
contribuind în mod radical la schimbarea mentalităţii cetăţenilor, a modului
de viaţă prin faptul că accesul călătorilor la el era foarte uşor, la fel şi
predarea mărfurilor către destinatari. Din acest punct de vedere se poate
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afirma că încă de pe atunci s-a preconizat actuala tehnologie de transport,
aşa-zisă „din poartă în poartă”, realizată cu ajutorul transcontainerelor, locul
acestora din urmă fiind luat atunci de vagonul în care era încărcat
transportul adresat destinatarilor pe traseul CFAP (lemne de foc, materiale
de construcţii etc.). [7]
După 1 decembrie 1918 „ Societatea Anonimă a Căilor Ferate
Electrice Arad – Podgoria” a trecut sub controlul statului român, la Direcţia
Căilor Ferate Particulare din Ministerul Lucrărilor Publice şi al
Comunicaţiilor. Cu toate acestea, societatea a continuat să funcţioneze după
vechile „Statute” până-n anul 1927 când, noul Consiliu de administraţie a
dispus înfiinţarea Societăţii Anonime „ Calea Ferată Electrică Arad –
Podgoria” în locul vechii „Societăţi anonime a Căilor Ferate cu motor de
interes local din Arad – Podgoria”. Noua societate continua conform
statutului, activitatea celei înfiinţate în 1913, având un capital social de
1.500.000 lei care a fost împărţit în 840 acţiuni fundamentale şi 2.160
acţiuni de prioritate, fiecare acţiune având valoarea nominală de 500 de lei.
Durata concesiunii era menţinută la prevederea iniţială de nouăzeci de ani,
dar se stipula că 2/3 din numărul acţiunilor să fie în posesia cetăţenilor
români şi doar 1/3 din ele puteau intra în posesia străinilor. Statutul
prevedea, de asemenea, la articolul 13, că în Consiliul de administraţie
trebuia să fie reprezentaţi românii în proporţie de ¾. [11] Ultimele două
prevederi arată clar politica de românizare dusă de către guvernele
României în epoca interbelică, când statul se implica chiar şi în organizarea
societăţilor particulare, cum era cazul C.F.A.P. Pe de altă parte, merită
semnalat faptul că la aproape zece ani de la Marea Unire intreprinderi
străine cum era cazul C.F.A.P, funcţionau după legi şi Statute vechi, într-o
perioadă în care naţiunea trecea printr-un profund proces de redimensionare
legislativă, economică şi socio-culturală.
La 16 martie 1935, guvernul României a acordat C.F.A.P o nouă
concesiune prin care se permitea în continuare dreptul pentru prestaţie
comercială în limita celor 90 de ani ai concesiunii iniţiale din 1913. Linia
ferată a realizat beneficii din activitatea de transport călători şi mărfuri, chiar
şi în timpul crizei economice, în anul 1930 beneficiul fiind de 1.716.154 lei,
iar în anul 1940, în preajma declanşării celui de-al doilea război mondial
beneficiul s-a ridicat la 1.364.355 lei.[6]
Până la 11 iunie 1948, C.F.A.P. a fost exploatată ca o cale ferată
particulară, după care a fost integrată C.F.R – ului timp de 34 de ani. La 31
decembrie 1982 CFR-ul a predat prin protocol întreaga activitate a societăţii
de transport I.J.T.L.A, mai apoi R.A.T, actuala Companie de Transport
Public Arad. Începând cu data de 1 ianuarie 1983, trenul electric Arad –
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Podgoria a fost scos din funcţiune pe traseul Arad – Ghioroc, sarcina
transportului călătorilor fiind preluată de tramvaiele din reţeaua municipală.
Spre marea părere de rău a podgorenilor, „ Săgeata verde” a fost desfiinţată
şi pe distanţa Ghioroc – Radna şi Ghioroc – Pâncota, începând cu data de 1
octombrie 1991, din lipsă de fonduri pentru infrastructură şi din cauza
parcului de vagoane de tracţiune şi călători, foarte învechite şi nesigure.[10]
În cei 86 de ani de funcţionare, linia electrificată îngustă AradPodgoria a adus beneficii însemnate atât Podgoriei, cât şi oraşului şi
judeţului Arad. Produsele viti-vinicole, pomicole şi legumicole au asigurat o
bună aprovizionare a pieţelor oraşului, o varietate şi calitate a acestor
produse pe care nu o întâlneai în pieţele altor oraşe din ţară. Cu tramvaiul
electric s-a asigurat mobilitatea forţei de muncă din Podgorie şi celelalte
sate de câmpie spre uzinele şi fabricile din Arad, fapt care a ridicat sensibil
standardul de viaţă al sătenilor care nu mai depindeau doar de agricultură şi
capriciile naturii.
Transportul modernizat cu tramvaiul a creat o nouă mentalitate
pentru locuitorii satelor pe care le deservea, ei fiind astfel mai integraţi în
realităţile vieţii cotidiene.
Prin transportul electric s-a facilitat accesul elevilor din Podgorie
spre şcolile secundare din Arad şi Lipova, existând astfel bazele creării unei
elite intelectuale române, fapt vizibil mai ales după 1918, când aceste şcoli
au fost luate efectiv cu asalt de către tinerii studioşi români, dornici de
afirmare profesională şi naţională.
Nu în ultimul rând, linia ferată electrificată cu ecartament de 1000
mm a stimulat dezvoltarea turismului, tot mai mulţi cetăţeni, tineri şi
vârstnici, fiind atraşi de pitoreştile plaiuri de la poalele Munţilor Zărandului,
precum şi de dorinţa de a vizita locurile istorice din preajma cetăţilor
Şoimoş şi Şiria. De asemeni, o parte dintre ei doreau să-şi petreacă o zi de
relaxare la sfârşitul săptămânii de lucru pe la conacele situate pe plantaţiile
de viţă de vie din localităţile Păuliş, Miniş, Ghioroc, Cuvin, Covăsânt, Şiria,
Galşa, Mâsca, Măderat, Pâncota şi Mocrea. „Săgeata verde” a venit în
întâmpinarea acestor dorinţe ale turiştilor, fiind cel mai sigur şi comod
mijloc de transport, timp de 86 de ani, neîntrerupt.
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Consumul şi producţia de băuturile distilate în România la
sfârşitul secolului al XIX-lea
Oana-Mihaela Tămaş,
Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
În studiul de faţă ne propunem o analiză a consumului şi producţiei
de băuturi distilate din România de dinainte de Primul Război Mondial,
trecând în revistă principalele băuturi distilate care au fost produse în acest
spaţiu, de la cele naturale produse în gospodării la cele industriale produse
în marile fabrici de alcool din această perioadă, nu este pierdut din vedere
factorul politic şi legislaţia în vigoare.
Băuturile alcoolice au constituit o prezenţă constantă în universul
social românesc, consumul lor fiind legat atât de obiceiuri alimentare, cât şi
de tradiţiile de ordin socio-comportamental. Ultimele decenii ale secolului al
XIX-lea au înregistrat o intrare în modernitate a acestui domeniu, prin
apariţia pe piaţă a unui produs cu impact deosebit – alcoolul produs
industrial din cereale şi legume, dar şi prin relocarea altor două importante
sortimente de băuturi. Circulaţia limitată a berii a fost înlocuită de o
prezenţă mai extinsă a acesteia, datorată în principal unei producţii interne
de o calitate în continuă ameliorare, dar şi procesului de urbanizare, cu
asimilarea unor componente ale civilizaţiei occidentale. Puternic afectată de
epidemia de filoxeră, piaţa vinicolă a înregistrat şi ea modificări
semnificative în ultimele decenii ale secolului al XIX-lea şi începutul
secolului XX.
Băuturile alcoolice au constituit o prezenţă neîntreruptă în civilizaţia
europeană, iar România nu a făcut excepţie. În a doua parte a secolului al
XIX-lea, oferta pe piaţa românească a evoluat considerabil, de la
tradiţionalele produse ale industriei casnice, ţuica şi vinul, la băuturile
moderne pentru ţara noastră, între care berea şi băuturile tari fabricate din
cereale sau cartofi au fost cele mai importante.
Fiscalizarea băuturilor alcoolice s-a realizat de către stat, atât prin
impunerea producătorilor, cât şi printr-un sistem de accizare lăsat la
latitudinea autorităţilor locale. Impunerea producătorilor a evoluat în timp
pentru fiecare tip de băuturi alcoolice, de multe ori în contextul intereselor
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economice, sociale şi politice. Impozitarea alcoolului a fost pusă pe baze
moderne prin Legea pentru aşezarea şi administrarea impozitului asupra
băuturilor alcoolice, din 14 ianuarie 1882.
Sistemul de accizare locală (”la intrarea în comună”) fusese deja
introdus prin Legea maximului taxelor comunale din 1871, care stipula 35
categorii de mărfuri, între care şi băuturile alcoolice, pentru care comunele
urbane puteau introduce taxe în mod autonom. Comunele rurale puteau şi
ele introduce taxe la 7 categorii de bunuri. Unele prevederi neclare ale
legislaţiei privind accizele comunale dădeau loc la interpretări ce ajungeau
până la judecata Înalţii Curţi de Casaţie şi Justiţie. De exemplu, aceasta a
arătat că legea din 1871 coroborată cu art.57 din regulamentul de percepere
a taxelor prevedeau numai încasarea de accize pentru băuturile care intrau în
comună pentru consumaţie, nu şi a celor produse în comună. Prin urmare, o
fabrică putea să vândă băuturile sale în localitatea respectivă, fără ca acestea
să poată fi supuse la acciza comunală 1. Acest sistem de accizare a mărfurilor
la intrarea în localitate a fost abolit abia în 1903 de către ministrul de finanţe
Emil Costinescu, cel care a redus cele 132 accize anterioare la numai 32, cu
aplicarea lor la locul de producţie, respectiv în vamă 2.
1.1 Ţuica şi rachiurile naturale
Ţuica şi Rachiul constituiau băuturile distilate naturale, fabricate
din fructe.
Ţuica a reprezentat încă din secolele XVII şi XVIII un produs
tradiţional atât în Muntenia, cât şi în Moldova. Suprafeţele extinse acoperite
cu livezi de pruni asigurau materia primă necesară, făcând în special din
zonele de deal locaţii cu producţie mare de ţuică. Rachiul obţinut prin
distilarea subproduselor rămase de la prepararea vinului sau din alte fructe
decât prunele era şi el larg răspândit în toate provinciile istorice ale
României. Rachiurile erau clasificate în naturale şi respectiv fabricate
industrial. Cele naturale erau produse în cazanele industriei mici într-un
Ioan C. Barozzi, Repertoriul General de Jurisprudenţă Română a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie: Coprinzând toate principiile, toate soluţiile şi toate
interpretările de legi date asupra tuturor legiuirilor Ţărei Româneşti cu începere
de la 1 Ianuarie 1862 şi pană la 1 Ianuarie 1906. Vol. 1 Coprinzând materiile
literilor A, B şi C, Ed. Ziarului Curierul Judiciar, Bucureşti, 1908, p. 479.
2
V. Axenciuc, Formarea sistemului industrial modern în România: etapa 18591914: demarajul industrializării, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2008, p. 184.
1
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mod tradiţional şi destul de primitiv, având ca materii prime vinul, drojdia,
tescovina sau diverse fructe.
Rachiurile fabricate (numite în epocă şi ”spirt”, sau ”alcool
industrial”) erau produse de către industria mare în fabrici sau poverne,
utilizând ca materii prime cereale, sfeclă sau cartofi. Medicii considerau că
rachiurile naturale erau un pericol pentru sănătate în special din cauza relei
fabricaţii, care lăsa multe impurităţi în produsul final. Rachiurile fabricate
industrial erau considerate de asemenea periculoase din punct de vedere
medical, în principal din cauza includerii de alcooluri superioare şi a unor
eteruri, mai toxice decât alcoolul etilic însuşi.
Un element suplimentar de toxicitate dat de includerea unor esenţe
uleioase prezentau rachiurile produse din tescovină sau din fructe ale căror
sâmburi se puneau la fierbere spre distilare împreună cu pulpa fructelor.
Producerea tradiţională atât a ţuicii, cât şi a rachiurilor în cazane ale
unor mici proprietari a făcut ca până la începutul secolului XX progresul
tehnic să rămână aproape necunoscut, iar calitatea distilării să lase mult de
dorit. Din această cauză, odată cu ascensiunea alcoolurilor de sinteză în a
doua jumătate a secolului XIX, ţuica şi rachiurile naturale aveau să fie din
ce în ce mai des şi puternic acuzate pentru impurităţile dăunătoare sănătăţii
pe care le conţineau. Răspândirea mai mare a cazanelor şi povernelor în
Muntenia a frânat acolo introducerea pe piaţă a alcoolului din ”producte”
(cereale, sfeclă şi cartofi), în timp ce piaţa băuturilor din Moldova a ajuns la
începutul secolului XX cu totul dominată de acesta.
Până pe la 1855, băuturile distilate consumate în Principatele
Române au fost reprezentate aproape exclusiv de cele naturale - ţuica şi
rachiurile.
La începutul secolului al XIX-lea, în Moldova se producea şi rachiu
din cereale (în fapt un sortiment de votcă), din fructe, vin alterat, tescovină
şi drojdii. La 1812 s-a introdus cultura cartofilor, dar utilizarea lor la
producerea de alcool a avut loc mai târziu. În Muntenia, cu bogate livezi de
prun, se producea ţuică în cantităţi mari, astfel încât Vodă Ioan Caragea a
introdus în 1814 un impozit (havaet) asupra cazanelor şi povernelor în care
se produceau ţuică şi alte tipuri de rachiuri, dar acest havaet a fost sistat în
1816. Evoluţiile diferite în Moldova şi Muntenia au continuat şi după
introducerea maşinilor cu vapori în fabricile de alcool. În Moldova, s-au
înmulţit după 1840 astfel povernele (velniţele), în timp ce în Muntenia
numărul lor a rămas mic, deoarece numărul de cazane private ale micilor
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producători de ţuică şi rachiuri era net mai mare ca în Moldova, piaţa fiind
acoperită de produsele lor 3. Prinţul N. Suţu înregistra în 1849 în Moldova
103 velniţe cu abur şi 1.098 căldări de rachiu, atribuindu-le la primele un
echivalent de 4.26, iar la ultimele 21.960 zile de lucru 4. Cele 103 poverne cu
abur amintite de Prinţul Nicolae Suţu la 1850 produceau basamac din fructe,
dar e posibil să se fi început şi producerea de alcool ”din bucate”.
La 1852 se consumau în toată Moldova aproximativ 200.000 de
vedre de rachiu 5.
Prin legea din 14 februarie 1882 taxarea producţiei de ţuică se făcea
la decalitru. Acest sistem a rămas valabil până la legea din 28 martie 1889,
când s-a trecut la perceperea de taxe la hectarul de pruni. Producţia de ţuică
era în ambele sisteme greu de estimat cu suficientă exactitate, evaziunea
fiscală în domeniu fiind considerabilă. Aproximările mari au stat şi la baza
evaluărilor foarte diferite ale producţiei de ţuică din anii 1890, în contextul
în care fiscul o cuantifica impozitând suprafeţele cu pruni şi implicit
producţia acestora (normată în medie în epocă la 12 kg/ prun).
În perioada 1886-1889, ultimii ani de taxare fiscală la decalitru,
datele extrase din Expunerile situaţiei Tezaurului prezentate de M.C. Haret
şi reluate de A. Urbeanu, ofereau pentru cantităţile de ţuică taxate de fisc
următoarele cifre.
Anii
1886-1887
1887-1888
1888-1889

Ţuica taxată de fisc (l.)
17.539.645
18.403.454
17.971.539

Tăria medie (grade)
27,5
25,3
24,6

Tabel 1 Cantitatea de ţuică taxată de fisc, 1886-1889.
Alte surse ofereau date care erau mult diferite de cele de mai sus.
Dicţionarul topografic şi statistic al României al lui Dimitrie Frunzescu

3

Iacob Felix, Istoria igienei în România în secolul al XIX-lea şi starea ei la începutul
secolului al XX-lea. Partea 1, extras din Analele Academiei Române, seria II, Tomul XXIII,
Institutul de Arte Grafice "Carol Göbl", Bucureşti, 1901, p. 246.
4
Nicolae Suţu, Notiţii statistice asupra Moldaviei, Tipografia Buciumului Român, Iaşi,
1852, p. 135.
5
Vadra moldovenească avea aprox. 15.2 litri, iar vadra din Muntenia avea 12.88 litri.
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evalua producţia de ţuică la 105.000.000 litri anual 6. Buletinul Ministerului
Domeniilor evalua producţia pe 1890 la 26.261.411 litri 7. Cifra rotundă de
27.000.000 litri ţuică se raporta la o producţie minimă de 500 litri la hectar.
Taxarea destul de aproximativă la hectarul de pruni şi nu ca fabricanţi a
producătorilor de ţuică era justificată inclusiv de Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, care arăta că nu poate fi fabricant supus la plata taxelor de
consumaţie pentru rachiuri, spirt sau bere decât acela care are instalaţii
deosebite, care să-l încadreze ca fabricant.” Nu poate fi considerat ca
fabricant locuitorul sau proprietarul care, prin aşezarea de cazane, ar căuta
prin propriile sale producte, a produce ţuică sau rachiu, întrucât această
primitivă producere nu constituie o fabrică” 8.
Problematica fabricării artizanale de băuturi alcoolice prezenta o
importanţă deosebită, deoarece 30% din alcoolul pur consumat în ţară,
respectiv aproape jumătate din totalul băuturilor distilate era la 1900
produsul micii industrii casnice. Precaritatea mijloacelor folosite la
producţia acestor băuturi se constituia frecvent într-un adevărat pericol
pentru sănătatea publică. Unele cazane de ţuică erau bine construite, dar asta
se întâmpla doar la proprietarii mai înstăriţi. O parte din proprietarii de
livezi de pruni aveau instalaţii care corespundeau normelor legale, însă
marea majoritate a instalaţiilor micii industrii casnice de alcooluri, a micilor
cazane de ţuică, rachiu de vin, drojdie sau tescovină nu corespundeau
normelor legale şi produceau băuturi cu foarte multe impurităţi, net peste
limitele admise.
Un pericol l-au reprezentat şi resturile rămase în urma fabricării
băuturilor alcoolice, care de cele mai multe ori fermentau prin curţile
oamenilor şi pe marginea străzilor, motiv care a determinat autorităţile să ia
măsuri în această privinţă prin regulamentele din 1897 şi 1898. Consiliul
Sanitar Superior a însărcinat Consiliile Comunale, cu acordul Consiliilor de
Igienă, să alcătuiască regulamente locale care să cuprindă problemele şi
6

Dimitrie Frunzescu, Dicţionarul topografic şi statistic al României, Tipografia Statului,
Bucureşti, 1872, p. 240.
7
A. Urbeanu, Ţuica şi basamacul, studiu critic, Stabilimentul Grafic Albert Baer,
Bucureşti, 1901, p. 153.
8
Ioan C. Barozzi, Repertoriul General de Jurisprudenţă Română a Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie: Coprinzând toate principiile, toate soluţiile şi toate interpretările de legi date
asupra tuturor legiuirilor Ţărei Româneşti cu începere dela 1 Ianuarie 1862 şi pană la 1
Ianuarie 1906. Vol.1 Coprinzând materiile literilor A, B şi C, Ed. Ziarului Curierul
Judiciar, Bucureşti, 1908, pp. 480-481.
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obiceiurile specifice fiecărei zone. Problema a fost că această măsură nu s-a
bucurat de măsuri obiective în teritoriu. În unele judeţe s-au propus sarcini
dezavantajoase pentru micii proprietari, instalaţii complicate, costisitoare, ba
mai mult s-au copiat regulamente străine, s-au recomandat aparate care nu
mai puteau fi confecţionate sau achiziţionate, nu au fost studiate
reglementările la nivel naţional privind fabricarea băuturilor alcoolice şi
cantităţile de impurităţi admise, motive pentru care măsurile prescrise au
fost incomplete sau inaplicabile.
În aceste condiţii, Consiliul Sanitar Superior a trebuit să alcătuiască
două proiecte-tip, unul pentru comunele urbane şi altul pentru comunele
rurale. Aceste proiecte au fost înaintate prin prefecţi şi primari comisiilor
locale spre a le adapta condiţiilor locale şi apoi a le supune aprobării.
Proiectele-tip conţineau date despre condiţiile de fermentare normală a
prunelor, condiţiile de îngrijire şi funcţionare a cazanelor şi asupra locului
unde puteau fi amplasate cazanele 9.
În august 1898 toate comunele din judeţele Dâmboviţa, Dolj, Fălciu,
Gorj, Olt, Romanaţi, Râmnicu-Sărat, Vâlcea şi Vlaşca şi peste 500 de
comune rurale din judeţul Argeş, Covurlui, Ialomiţa, Iaşi, Teleorman şi
Vaslui au fost investite cu regulamente pentru funcţionarea micilor cazane
de distilat rachiul de prune, de vin, de drojdii sau de tescovină 10.
Reglementările au mai atenuat din probleme, dar improvizaţiile
tehnice, controlul insuficient şi un procent important ocupat de piaţa neagră
pentru ţuica şi rachiurile naturale fabricate casnic au continuat să marcheze
profund acest segment al băuturilor alcoolice. Variaţiile mari din punct de
vedere statistic susţin existenţa unei puternice evaziuni în anii 1890-1905 în
impozitarea producţiei de ţuică.
Ineficienţa legislaţiei şi mai ales a aplicării ei a fost dovedită şi de
calculele referitoare la anul fiscal 1900-1901, când producţia a fost taxată
conform legii ţuicii din 1900. Statistica Ministerului de Finanţe, citată de A.
Urbeanu reflecta taxarea a 15.336.616 l de ţuică de 250, deci cu aproximativ
3.000.000 l mai puţin decât cantitatea taxată în 1887, diferenţă provenită cel
mai probabil din netaxarea consumului casnic şi a unui procent important
din ţuica fabricată din diferite reziduuri. Preţul ţuicii era însă mai puţin
afectat de impozitare, cât de condiţiile climatice ale anului respectiv. În
9

I. Felix, Istoria igienei în România, p. 275.
Ibidem, p. 275.
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medie, în jurul lui 1900, ţuica se vindea de către producători la 1,50 lei
decalitrul.
Dr. Felix, estima citându-l pe Petru S. Aurelian 11 la aproximativ 70
milioane litri consumul anual de rachiu de prune. Statisticile Ministerului
Agriculturii indicau următoarele producţii de ţuică: 96.725.000 l în 1896,
46.584.000 l în 1897, 92.932.000 l în 1898 şi 206.773.000 l în 1899. Cea
mai mare parte din această producţie se consumase în ţară, exportul fiind
mic. Dr. Felix, aminteşte în 1901 că se mai consumau sub numele de ţuică
cantităţi considerabile de rachiu de cereale aromatizat cu esenţe care îi
ofereau gustul specific al ţuicii şi care în esenţă reprezenta o falsificare a
acesteia 12.
Ţuica a beneficiat multă vreme de o concepţie larg răspândită în
public că ea şi băuturile alcoolice naturale în general sunt inofensive pentru
sănătate. Susţinătorii alcoolurilor aromatizate fabricate industrial au lansat
în contra-partidă adevărate campanii împotriva ţuicii. În prefaţa cărţii sale
din 1901 Ţuica şi basamacul, studiul critic, dr. Adolf Urbeanu 13 ataca
virulent ţuica din perspectiva marilor proprietari de fabrici de alcool:
”apărăm ţuica cu o energie demnă de o cauză mai vrednică, de la orice
atingere, de la orice modificare a fabricaţiei. O bem cu dragostea cuvenită
unei băuturi strămoşeşti, la care ţinem; ne alcoolizăm în mod sigur şi
durabil; iar când apar, în mod firesc, urmările inevitabil le punem pe
socoteala basamacului blestemat, a basamacului otrăvit. Citiţi comentariile,
ce se fac la noi asupra statisticii schilozilor, a nebunilor, a criminalilor din
ţară, şi vă veţi convinge, că totul e pus pe seama basamacului, pe seama
spirtului din producte. Despre ţuică, despre rachiul de drojdii şi de tescovină
nici nu se pomeneşte. Şi cum s-ar putea bănui de aşa crimă băutura naţională
11

P.S. Aurelian, Terra nostra. Schiţe economice asupra României, Tipografia Academiei
Române, Bucureşti, 1880, p. 150.
12
I. Felix, Istoria igienei în România, p. 253.
13
Adolf Urbeanu (1855-1934), Dr. farmacist şi medic militar, chimist, conferenţiar
universitar, Bucuresti, licenţiat în farmacie şi în medicină (absolvent de două facultăţi), a
dus o activitate extrem de prolifică pe tărâmul iginei alimentare, şi nu numai. A realizat
studii asupra hranei ţăranilor, era considerat o voce avizată în studiul pelagrei şi în
problema alcoolismului. În 1904 realizează revista de igienă alimentară Sfaturi; în 1903, la
cererea regelui, realizează un raport special pentru acesta privitor la hrana ţăranului. În
1915 este profesor de chimie şi toxicologie la Institutul de medicină al Armatei, consilier pe
probleme de chimie al ministrului justiţiei (se specializase în toxicologie şi otrăvuri), seful
laboratorului de chimie şi microbiologie al serviciului sanitar al armatei.
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câtă vreme e considerată şi venerată ca aliment hrănitor? Nici duşmanii
noştri nu ne-ar putea dori o aberaţiune mai mare a judecăţii!” 14.
Problematica fabricaţiei artizanale de ţuică la 1900 era însă foarte
complexă, datorită impactului social foarte mare. A. Urbeanu amintea de
200.000 de familii (însumând aproximativ un milion de locuitori) de la
munte care trăiau din cultura prunelor. Fabricarea ţuicii din prune se făcea
conform aceluiaşi autor în 25.792 distilerii, ceea ce însemna cam o distilerie
(”cazan”) la 8 familii. Criticii acestei băuturi subliniau că ţuica este
insuficient distilată datorită faptului că enorma majoritate a cazanelor erau
absolut primitive. Cele 25.792 distilerii cuprindeau 28.054 cazane, care erau
acuzate de a face să îndure consecinţe dezastruoase ale primitivismului
distilării pe cei 4.000.000 de consumatori 15. Faptul că în România rezistenţa
la schimbare a fabricanţilor de ţuică nu a putut fi învinsă decât o scurtă
perioadă de timp în 1900/1902, nu trebuie privit ca o excepţie. Şi în Franţa,
unde igiena era privită ca o politică de stat, demersurile pentru abolirea
privilegiilor ţuicarilor fuseseră în zadar 16.
Deşi prevederile din Legea ţuicii din 1900 referitoare la necesitatea
modernizării instalaţiilor de distilare ar fi presupus investiţii modice, de
100-200 lei pentru fiecare cazan, acestea au fost considerate prea mari de
către o bună parte a producătorilor de ţuică. Retehnologizările ar fi fost
justificate pe deplin prin calitatea mai bună a produsului şi de preţul mai
ridicat care s-ar fi putut obţine prin vânzarea ţuicii mai bune astfel fabricate.
Tradiţionaliştii care vedeau în ţuică o băutură naţională sănătoasă
foloseau argumentul extinderii mai însemnate a alcoolismului în Moldova
faţă de restul ţării. În Moldova se consuma foarte mult basamac (spirt
industrial diluat până la 25-40 grade), frecvent aromatizat cu ulei de
anason 17. Procentul mare de alcoolici moldoveni era atribuit acestui consum
de alcooluri din producte în loc de ţuică. Împotriva acestor teorii pleda însă
faptul că deşi efectele alcoolismului fuseseră subliniate încă din perioada
domniei lui Alexandrul Ioan Cuza, fabricile de spirt începuseră să
funcţioneze abia pe la 1855, iar la 1860 se consumau abia 3.000 litri de spirt
din producte în toată Moldova. Alcoolismul fiind prezent şi în vremea lui
Cuza, în condiţiile unui consum redus de basamac, era greu de imputat
14

I. Felix, Istoria igienei în România, p. 253.
P.S. Aurelian, Terra nostra, p. 35.
16
Ibidem.
17
Băutura respectivă se şi numea ”rachiu de Moldova”.
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acestuia exclusivitatea extinderii deosebite a alcoolismului în Moldova la
cumpăna secolelor XIX şi XX.
1.2. Alcoolul produs industrial din cereale, cartofi şi sfeclă.
Basamacul, spirtul şi băuturile aromatizate
Primele fabrici de alcool folosind alte materii prime decât fructele au
apărut în Principate în jurul lui 1855. Într-o primă etapă a fabricaţiei
industriale a alcoolului, instalaţiile au fost rudimentare, iar calitatea
produselor – slabă. În anii următori au apărut distilerii utilizând forţa
aburului, mai frecvent utilizând ca materii prime cerealele şi sfecla. În 1860
cantitatea produsă anual trecea de 3.000 litri, fiind însă minoră în raport cu
cantităţile de ţuică şi de rachiuri puse pe piaţă. Treptat însă, mai ales după
1870, producţia de alcool industrial a devenit un concurent din ce în ce mai
serios pentru ţuica de prune şi rachiurile produse în micile cazane răspândite
în toată ţara, cu preponderenţă în Muntenia. Basamacul fabricat înainte de
1850 în Moldova era relativ slab ca tărie, având în medie aproximativ 40%
alcool. Deoarece în acea perioadă nu se făcea deosebire între produsul
obţinut la începutul distilării (cu multe impurităţi toxice) şi cel ulterior,
datele medicale statistice susţin o acţiune ”dezastroasă” asupra ţăranilor
moldoveni a acestui ”basamac” 18. Este foarte probabil ca basamacul
moldovenesc de dinainte de 1850 să fi conţinut aproape 10% impurităţi,
constituite în special din alcooli superiori 19.
La 1860 se consideră începuturile unei perioade a spirtului brut,
produs în velniţe mari, dotate cu aparatură modernă. De la aşa zisul basamac
istoric de 400 s-a trecut la ”spirt brut”, cu o tărie de 70-720, care conţinea
mai puţine impurităţi. Procentul acestora era cifrat la 2% în deceniul 18601870 şi 1% în deceniul 1870-1880 20.
După 1872-1873 s-a introdus procedeul tehnologic de rectificare a
alcoolului, prima rafinărie fiind înfiinţată la Gheboaia (jud. Dâmboviţa).
După 1880, alcoolul rectificat devenise o obişnuinţă, mai ales pentru
producătorii din Muntenia, marile fabrici producând aproape numai acest tip
de alcool. Raportul Sanitar al dr-ului G. Grigorescu din 1882 asupra
Serviciului Sanitar al judeţului Ilfov, citat de dr. Adolf Urbeanu, amintea că
18

Basamacul era spirt diluat cu apă şi aromatizat.
A. Urbeanu, Ţuica şi basamacul, studiu critic, Stabilimentul Grafic Albert Baer,
Bucureşti, 1901, p. 147.
20
Ibidem, p. 149.
19
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în 1882 au funcţionat în toată România 77 poverne. Din acestea, 51 nu
aveau instalaţii de rafinare, numai 26 fiind cu rafinatoare. Producţia lunară
de spirt brut s-a cifrat în 1882 la 2.894.099 litri, din care velniţele cu
instalaţii de rafinare au produs 1.040.054 litri/ lună 21.
Conform aceluiaşi raport citat de A. Urbeanu distribuţia povernelor
care posedau instalaţii de rafinare era în Muntenia respectiv Muntenia cea
prezentată în tabelul 21 22.
A. În Muntenia
Judeţul
Nr. de poverne
Nr. de
Producţie
rafinatoare
lunară (l.)
Brăila
2
1
90.205
Buzău
1
1
28.609
Dâmboviţa
6
3
255.670
Dolj
1
0
5.620
Ilfov
5
5
184.293
Ialomiţa
1
0
40.711
Muscel
2
0
64.861
Olt
1
1
4.750
Prahova
10
9
335.513
Romanaţi
2
1
10.939
Teleorman
3
1
66.000
Vlaşca
2
0
56.170
36
22
1.143.341
Total
B. În Moldova
Judeţul
Nr. de poverne
Bacău
Botoşani
Dorohoi
Fălciu
Iaşi
Neamţ
Putna
21
22

5
5
7
1
4
5
1

Nr. de
rafinatoare
1
0
0
1
0
0
0

Ibidem. p. 150.
Ibidem, pp. 150-151.
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Producţie
lunară (l.)
170.185
187.041
318.570
51.811
166.273
223.816
34.794

Roman
Suceava
Tecuci
Tutova
Vaslui

3
0
149.450
3
1
102.844
2
0
79.953
2
1
108.061
3
0
157.960
4
1.750.748
Total 41
Tabel 2. Distribuţia povernelor şi producţia lor în Moldova şi Muntenia
(1882).
Pe când în 1860 industria mare producea doar 3.000 litri alcool, ea a
ajuns să producă în 1900-1901 aproape 30 milioane litri de alcool absolut.
Cele 46 de fabrici de alcool existente în ţară au consumat în anul fiscal
1897-1898 o cantitate de 74.694 tone de materii prime, din care 55.482 tone
porumb şi 6.219 tone cartofi. Trendul foarte ascendent al producţiei şi
consumului este ilustrat de cantităţile de materii prime consumate în anul
următor, cu aproape 40% mai mari -102.945.5 tone în total, din care 74.353
tone de porumb şi 12.642,1 tone cartofi 23.
Tabelul prezintă dinamica producţiei de alcool între 1879 şi 1898 24.
Producţia de
Anul fiscal
Producţia de
alcool din
alcool din
cereale (litri)
cereale (litri)
10.770.470
1889-1890
15.369.778
25.675.550
1890-1891
19.121.772
34.755.300
1891-1892
24.362.022
34.311.832
1892-1893
23.390.774
36.188.473
1893-1894
29.769.904
28.497.878
1894-1895
31.383.245
25.362.606
1895-1896
28.394.452
14.641.282
1896-1897
19.471.830
14.333.692
1897-1898
28.225.923
10.926.275
Tabel 3. Dinamica producţiei de alcool, 1879 – 1898.

Anul fiscal

1879-1880
1880-1881
1881-1882
1882-1883
1883-1884
1884-1885
1885-1886
1886-1887
1887-1888
1888-1889

23

De la 1897-1898, în anul următor a scăzut numai consumul de făină de secară, de la
1.212,3 tone la 1.188,1 tone.
24
Vasile Taban, Fabricaţiunea şi monopolul alcoolului, Imprimeria statului, Bucureşti,
1898, p. 67.
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Media anuală pentru anii 1890 a fost de 24.000.000 l pe an, din care
aproximativ 4.000.000 litri s-au exportat, consumându-se la intern în jur de
20.000.000 l pe an. Raportat la gradele de alcool, în tabelul următor este
prezentat consumul de băuturi spirtoase industriale din producţie internă
între 1890-1900 25.
Consumul de băuturi
spirtoase (grade alcool)
1890-1891
153.389.096
1891-1892
182.415.583
1892-1893
181.697.087
1893-1894
258.101.185
1894-1895
234.823.464
1895-1896
190.800.135
1896-1897
122.170.646
1897-1898
183.291.928
1898-1899
279.218.554
1899-1900
131.279.164
Tabel 4. Consumul general de băuturi spirtoase, 1890-1900.
Anul

Interesul major al statului de a fiscaliza producţia de alcool este
indicat de taxa percepută în 1897-1898 de la cele 49 de fabrici de alcool
aflate în funcţiune: 15.662.993 lei (după I. Felix), respectiv 14.663.354,49
lei după V. Taban 26. Estimările din epocă diferă frecvent, dar ordinul de
mărime este foarte elocvent.
Povernele cu instalaţii de rafinare produceau lunar în 1882 o
cantitate de 770.395 litri. Producţia lunară a celor de tip vechi, fără
rafinatoare, era de numai 269.658 litri. O analiză succintă pentru acel an de
început al perioadei alcoolului industrial rectificat arată că numai o treime
din producţia totală de alcool se rafina, restul de două treimi consumându-se
ca spirt brut, asemănător perioadei 1860-1880. Pe de altă parte, în Muntenia

25

I. Felix, Istoria igienei în România, p. 254.
Vasile Taban, Fabricaţiunea şi monopolul alcoolului, Imprimeria statului, Bucureşti,
1898, p. 68.

26
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se producea abia aproximativ 60% din alcoolul fabricat în Moldova, dar
rafinarea (rectificarea) spirtului era mult mai extinsă decât peste Milcov 27.
La jumătatea anilor 1880 producerea de alcool rafinat luase deja un
avânt deosebit. Un memoriu al fabricanţilor în domeniu din 1885 încerca să
lege această evoluţie şi de interesele agricole. În memoriul respectiv se
susţinea că debuşeul de cereale româneşti în Europa era în scădere datorită
supraofertei de cereale americane, deci transformarea industrială a
cerealelor în alcool ar fi fost o cale de utilizare, inclusiv în vederea
exportului 28.
Multe din informaţiile pe care le avem despre producţia şi consumul
de ţuică, rachiu respectiv alcooluri preparate industrial din perioada 18801905 provin din scrierile şefului Serviciului Sanitar, dr. Iacob Felix, unul
dintre primii oficiali români care au purtat o adevărată bătălie pentru
controlul calităţii băuturilor alcoolice şi împotriva abuzului de alcool.
Regulamentul Sanitar din 1895 a fost în bună măsură opera sa, fapt care a
atras aprecierea multor personalităţi contemporane. ”Despre venerabilul
profesor dr. I. Felix: d-sa, cu o perseverenţă demnă de imitat, a luptat încă
de acum 20 ani pentru îmbunătăţirea calităţii igienice ale băuturilor; d-sa îi
cel dintâi care s-a pronunţat, într-un mod franc şi hotărâtor, împotriva
calităţii igienice ale alcoolurilor noastre din fructe, numindu-le băuturi
detestabile; d-sa e autorul regulamentului asupra instalaţiunii cazanelor
pentru ţuică; d-sa e autorul intelectual al Regulamentului nostru de la 1985,
atât de bine apreciat în străinătate 29.
Şi după adoptarea Regulamentului din 1895, Consiliul Sanitar
Superior, condus de dr. Iacob Felix a continuat să joace un rol important în
impunerea unei calităţi din ce în ce mai bune a alcoolurilor de fabrică. În
anul 1893, s-a modificat art. 156 din cadrul Legii Sanitare, hotărându-se că
numai alcoolul pur, perfect rafinat, se poate întrebuinţa pentru prepararea
băuturilor alcoolice. Reacţia acestuia trebuia să fie neutră, era interzis a
conţine aldehide, furfurol, sau alcooluri superioare. Dr. Felix era de părere
că un regulament special trebuia să precizeze concentraţia maximală de
alcool pe care o pot conţine diferitele băuturi spirtoase, materiile colorante
permise, procedurile permise pentru limpezire şi esenţele pentru
27

Ibidem.
Dumitru Rosetti-Tescanu, Memoriul fabricanţilor de spirt, Bucureşti, 1885, p. 6.
29
A. Urbeanu, Ţuica şi basamacul, studiu critic, Stabilimentul Grafic Albert Baer,
Bucureşti, 1901, p. 7.
28
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aromatizare. Urmarea modificării art.156 din Legea Sanitară a fost
sechestrarea spirtului nerafinat din cârciumi şi darea în judecată a
cârciumarilor, care făceau rachiu din alcool brut, nerectificat. În anul 1894,
profesorul Petru Poni constata că se puneau încă în comerţ multe rachiuri de
proastă calitate, iar unii fabricanţi nu respectau prevederile legii, prin
întârzierea modernizării instalaţilor pentru distilare 30. Din cele 49 de fabrici
de spirt care funcţionau în ţară, în anul 1893, numai 23 aveau aparate de
rectificare perfectă.
Evoluţia progresivă a numărului total de fabrici de alcool şi al celor
prevăzute cu instalaţii de rafinare a fost reflectată inclusiv în rapoartele
sanitare. Tabelul prezintă situaţia comparativă în raport cu anul 1882.
Anul

Fabrici de alcool
Totalul
fabricilor
Moldova
Muntenia
din ţară
Rafinat
Brut
Rafinat
Brut
1882
4
37
22
14
77
1892
4
25
14
5
49
1893
7
22
16
4
49
Tabel 5. Evoluţia fabricilor de alcool ca număr total şi ca posesie de
instalaţii de rectificare, 1882-1893.

Evoluţiile privind calitatea alcoolului industrial erau foarte
importante, în contextul în care în anii 1890 aproximativ 2/3 din alcoolul
consumat în România era reprezentat de ţuică, rachiu de cereale şi de
cartofi, de vin, de drojdie şi de tescovină. Prevederile Regulamentului de
priveghere sanitară a alimentelor şi băuturilor au avut un rol important în
modernizarea producţiei de spirt, stabilind concentraţia maximă în băuturi a
impurităţilor admise, în speţă alcooluri superioare până la 2‰, aldehidă
acetică până la 0.2‰, respectiv furfurol până la 0.1‰ 31.
Cele 49 de fabrici mari de alcool produceau la 1895 în mare parte
alcool bine rafinat, din acestea fiind deja dotate cu aparate de distilare
performante, care permiteau purificarea perfectă a distilatului un număr de
36 (faţă de numai 23 cu 2 ani în urmă). Cele 13 fabrici care aveau instalaţii

30
31

I. Felix, Istoria igienei în România, p. 271.
Ibidem, p. 273.
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mai vechi au fost obligate şi ele să se alinieze noilor regulamente prin
schimbarea instalaţiilor 32.
Această evoluţie denotă scăderea continuă a numărului de velniţe
prin dispariţia celor prost dotate, care produceau numai spirt nerafinat. Din
cele 77 velniţe existente la 1882, în 1899 rămăseseră numai 44. Tăria
alcoolului fabricat industrial din ”producte” a crescut continuu, de la 80,60 în
1882, la 84,40 la 1890 şi 90,20 în 1898. Această accesibilitate pe piaţa
internă a unui alcool rafinat de bună calitate şi relativ ieftin, împreună cu o
ofertă largă de esenţe şi uleiuri aromatizate de import au făcut ca în ultimul
deceniu al secolului al XIX-lea băuturile de sinteză să devină pe piaţa
românească competitori redutabili pentru băuturile naturale tradiţionale din
fructe, reprezentate de ţuica de prune şi de rachiuri.
Utilizarea pe piaţă a spirtului produs industrial era dependentă de
folosirea unor arome, în proporţie covârşitoare provenind de import.
Adăugarea acestora şi scăderea concentraţiei de alcool la cea normată pentru
băutura respectivă erau elementele importante ce conduceau la apariţia
produsului finit ce ajungea pe mesele consumatorilor.
Până pe la 1870, fabricarea băuturilor alcoolice aromatice era în
România un monopol al distilatorilor angrosişti, care considerau secret
profesional metodele de preparare. Producerea băuturilor aromatizate se
făcea după două metode. Una din ele, denumită ”caldă” consta din distilarea
unor substanţe în prealabil macerate cu spirt, rezultând alcooluri aromatice.
Metoda ”rece” presupunea dizolvarea sau macerarea esenţelor aromatice în
alcool, producându-se un fel de tincturi. După 1872 au intervenit modificări
radicale prin introducerea esenţelor de import. Utilizarea acestora a rămas
limitată atâta timp cât vechiul spirt nerafinat a dominat piaţa, deoarece, după
cum se spunea în epocă, oricâtă esenţă s-ar fi pus, basamacul de proastă
calitate tot basamac rămânea. S-a păstrat de la începutul anilor 1870 numele
unuia dintre cei mai însemnaţi fabricanţi angrosişti din Bucureşti, Anastasiu,
unul dintre ultimii producători de modă veche ai alcoolurilor aromatizate
care se axau pe reţete tradiţionale secrete. După 1875, apariţia pe piaţă a
alcoolului rectificat a marcat o adevărată epocă a băuturilor preparate cu
esenţe (în principal lichioruri), iar discipoli ai lui Anastasiu au fost între cei
mai activi în acest nou domeniu 33.
32
33

Ibidem.
A.Urbeanu, Ţuica şi basamacul, studiu critic, p. 161.
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Multe lichioruri aromatizate sau false coniacuri au rămas însă de
calitate slabă, în condiţiile falsificării pe scară largă a esenţelor sau a
necunoaşterii corectei lor utilizări.
Importul de esenţe pentru aromatizarea băuturilor fabricate industrial
prin diluarea alcoolului din „producte” este prezentat în tabelul 25:
Esenţe importate (l.)
1894-1895
13.079
1895-1896
13.174
1896-1897
10.111
1897-1898
9.203
Tabel 6. Cantitatea de esenţe importate, 1894-1898.
Scăderea din 1896-1898 a cantităţilor de esenţe importate a fost
determinat de controlul sanitar mai sever exercitat după intrarea în uz a
Regulamentului de supraveghere sanitară a alimentelor şi băuturilor.
În perioada 1896-1898, în urma acţiunii unor comisari ambulanţi, s-a
organizat o ”campanie de parazitare” a unor fabrici de băuturi spirtoase, de
mici dimensiuni, care aduceau în ţară prin contrabandă diferite substanţe
aromatizante interzise pentru falsificarea băuturilor alcoolice. Una dintre
falsificările cele mai îndrăzneţe ale băuturilor distilate constatată în
România în anii 1895-1896 a constat din adăugarea de eter etilic provenit
din Rusia şi Galiţia 34.
La 1900, în statisticile Ministerului de Finanţe existau următoarele
fabrici de spirt, parte din ele şi producătoare de băuturi aromatizate 35.
Nr. de fabrici de
spirt în 1900
1
4
5

34
35

Judeţul

Proprietarul

Argeş
Bacău

Casa I. Rădulescu
Casa D. Rosetti-Tescanu
Casa I. Brunner
Leon Juster
Goilav
H. şi Fr. Costiner

Botoşani

Ibidem.
”Furfurolul”, în Antialcoolul, nr. 5, 1900, p. 65.
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1
4

Brăila
Dâmboviţa

7

Dorohoi

3

Iaşi

5

Ilfov

3

Mehedinţi

1
3

Muscel
Neamţ

5

Prahova

36

Arb. Fisher
L. şi S. Costiner
L. Predingher
P.P. Panţu
D.M. Bragadiru
Gr. Gavrilescu
S.A. Iosef et Comp.
C. şi M. Fisher
H. şi Fr. Costiner
Froim Fisher
Pineles et Last
I.şi P. Goldhamer
N. Moscovici
I.Franc
L. şi B. Juster
M. Fisher şi M. Males
Casa Faerstein
D.M. Bragadiru
Moritz Wagner
A.C. Popovici
S. Blanc
Louis de Bie
Louis de Bie 36
Pop Marocneanu, Vârv.
I.A. Dobrovitz et. C-ie
Moise Juster
Michel Juster et Co
H. Rapaport
Samuel et Ergas
Sam. D. Gabriel
Fraţii Paxinos
Paraschiv şi Nedel
St Alexandru

Louis de Bie, de origine belgiană, a fost unul din susţinătorii financiari ai construcţiei în
1884-1904 a bisericii şi şcolii catolice din Turnu-Severin.
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1
1
1
1
1

Roman
M. Focşaner
Suceava
Pineles et Last
Teleorman
Cristod şi Eliad
Tutova
N. Chrissoveloni
Vaslui
P. Sp. Topali
Tabel 7. Fabricile de spirt din România la 1900.

Unii din fabricanţii de spirt erau departe de a fi simpli speculanţi în
căutare de câştig. Botoşăneanul Jean Goilav, descendent al unei importante
familii de armeni, avea studii de drept la Geneva şi Bruxelles, fiind o
perioadă preşedinte de tribunal la Dorohoi.
Dumitru Rosetti-Tescanu (1852-1897) 37, transformase în fabrică de
spirt o veche velniţă de ţuică a Rosetteştilor de la Tescani, încercând să
scadă consumul local de alcool şi să exporte producţia fabricii. Conacul său
din Tescani cuprindea o bibliotecă cu peste 12.000 volume 38. I.A.Dobrovitz
a fost la un moment dat director general al închisorilor şi membru în
Consiliul Superior al Agriculturii 39.
Prin legea din 3 mai 1903, alcoolul fabricat din cereale, cartofi,
rădăcini, fructe importate, melasă şi orice alte materii urma să fie scutit de
taxele fiscale de consumaţie şi de taxa fondului comunal în momentul în
care se denatura după anumite procedee în scopul de a i se da o altă
întrebuinţare decât cea din compoziţia băuturilor spirtoase. Se prevedea o
taxa pe alcoolul denaturat 40 care era de 5 bani/litru, indiferent de gradul de
tărie al acestuia. Legea impunea şi obligativitatea procurării substanţelor
pentru denaturare doar de la stat, cu avizul ministrului de finanţe 41.
În primul deceniu al secolului XX, ofensiva ”spirtului” produs
industrial şi a băuturilor derivate nu se înregistra numai în Vechiul Regat. În
37

Tatăl Marucăi Cantacuzino (viitoarea soţie a lui George Enescu).
Fondurile obţinute din exploatarea moşiei Tescani şi a fabricii de spirt fuseseră folosite
pentru un dispensar uman şi unul veterinar, dar şi pentru publicarea în Franţa a două cărţi
de filosofie ale lui Vasile Conta, traduse de chiar Dumitru Rosetti-Tescanu.
39
”Figuri contimporane din România”, în Românul, 24 iunie 1914, p. 7.
40
Alcoolul denaturat este alcoolul brut sau rafinat căruia i s-au adăugat denaturaţi pentru a-l
face impropriu consumului alimentar şi a putea fi folosit numai în industrie.
41
Denaturările alcoolului trebuiau făcute pe baza autorizaţiei ministerului de finanţe, numai
în prezenţa unui delegat. Alcoolul admis spr denaturare trebuia să aibă o tărie de peste 85
grade. Vânzarea lui se făcea numai en gros, în cantităţi mari, către fabricide vopseluri,
parfum, oţet şi laboratoare.
38
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Ardeal, în anii 1907-1910 s-a înregistrat o adevărată criză a producţiei de
porumb şi de cartofi. Cu toate acestea, în 1907 a fost înfiinţată la Cluj în
1907 o fabrică de lichioruri numită ”Viktor Elian”, iar în 1910 s-a inaugurat
tot la Cluj fabrica de spirt ”Hirsch Odon” 42.
Evoluţiile din anii 1910-1915 le-au continuat pe cele din primul
deceniu al secolului al XX-lea. Puţin înainte de izbucnirea Primului Război
Mondial, rămăseseră numai 28 de fabrici de spirt, dar producţia lor crescuse.
În exerciţiul bugetar 1912-1913 se produseseră 204.569.047 grade alcool,
comparativ cu 147.747.485 în anul bugetar 1911-1912. Veniturile fiscului
au fost de 16.771.215 lei în 1912-1913, comparativ cu 13.265.634 lei în
1911-1912. Taxele aferente băuturilor alcoolice importate au adus la buget
130.444 lei în 1912-1913, faţă de 102.252 lei în 1911-1912. Berea
cunoscuse şi ea o creştere a consumului între 1911-1912 (când adusese la
buget 3.979.600 lei) şi 1912-1913 (cu taxe de 4.711.089 lei) 43.
Odată cu declanşarea conflagraţiei în Europa, consumul de spirtoase
a înregistrat scăderi, mai probabil generate de luarea bărbaţilor în
concentrare la armată şi de îngrijorarea deosebită a populaţiei în raport cu
evoluţia evenimentelor. În schimb, utilizarea berii ca băutură răcoritoare s-a
extins. Încasările din taxele de fabricaţie şi respectiv de vânzare pentru spirt
şi pentru bere, au evoluat între 1 aprilie 1914 – 1 februarie 1915 în modul
următor în comparaţie cu perioada similară din 1913 până în 1914. Din
producerea spirtului s-au încasat 10.709.277 lei, cu un minus de 2.000.872
lei faţă de 1913/14, iar din producţia de bere s-au încasat 4.260.090 lei, cu
un plus de 315.523 lei. La vânzarea băuturilor, s-au încasat 4.283.710 lei
pentru spirt (cu un minus de 800.348 lei) şi 602.677 lei pentru bere (cu un
plus de 95.366 lei în raport cu 1913/14) 44.
1.2.1. Competiţia dintre băuturile distilate ”naturale” (ţuica şi
rachiurile) şi cele fabricate industrial din cereale, sfeclă şi cartofi
La 1900 concurenţa dintre proprietarii de cazane ce produceau ţuică
sau rachiuri naturale şi marii producători de alcool rafinat, materie primă
pentru băuturile aromatizate, devenise acerbă. În acest context, deja
puternica industrie a spirtului a depus o intensă activitate de lobby pentru a
42

Ştefan Pascu, Istoria Clujului, Tipărit de Consiliul Popular al Municipiului Cluj, 1974, p.
294.
43
”Tezaurul profită, dar naţiunea păgubeşte”, în Antialcoolul, nr. 2-3, 1914, p. 18.
44
”Veniturile statului din spirt şi bere”, în Antialcoolul, nr. 10, 1915, p. 169.
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determina o schimbare a modului de impozitare a fabricanţilor de ţuică.
Până la 1900 se practica o taxare a suprafeţei acoperită de livezi de pruni şi
nu o impozitare a cantităţii de ţuică produsă. Legea lui Petre P. Carp 45 din
1900, cunoscută ca şi ”Legea ţuicii” a impus taxarea pe grad a băuturilor
naturale produse de mica industrie ”a ţuicarilor”, constituind un succes al
presiunilor făcute de marii producători de alcool rafinat. Această lege nu a
apucat practic să fie pusă în aplicare decât un an fiscal (1900/1901), fiind
contramandată prin prevederile legii promovate de G.D. Pallade în 1902,
când s-a revenit la impozitarea suprafeţelor acoperite cu livezi de pruni.
Aceste evoluţii aveau un puternic substrat social. La 1900 existau 25.792
distilerii cu 28.054 cazane. Recensământul maşinilor şi uneltelor agricole
din 1905 înregistra creşterea numărului de cazane de ţuică la 30.783, fiind
de asemenea în uz 124 de aparate pentru distilat alcool 46. Pe fabricaţia de
ţuică se baza existenţa materială a aproximativ 200.000 de familii, în special
din zonele de deal. Pe de altă parte, ascensiunea producţiei de băuturi de
sinteză bazate pe cereale şi cartofi genera sume mari în veniturile statului.
Problemele erau cu atât mai delicate, cu cât prevederile legate de calitatea
ţuicii impuse de legea P.P. Carp din 1900 ar fi putut fi respectate de ţuicari
cu o investiţie modică 47.
Calitatea băuturilor alcoolice aromatizate raportată la procentul de
impurităţi era net superioară celei a băuturilor naturale fabricate aproape
artizanal în cazane vechi. Producătorii de lichioruri susţineau că nici
monopolul de stat din Elveţia nu punea la dispoziţia consumatorilor săi
băuturi mai pure decât cele româneşti. Presiunile făcute de fabricanţii de
spirt trebuie înţelese nu numai în raport cu dorinţa de câştig, ci şi prin
prisma investiţiilor mari necesare în domeniu şi a creşterii limitate a
consumului. Dacă între 1880-1890 din alcoolul produs din cereale şi cartofi
se consumaseră 2,9 litri alcool absolut/ an/capita, între 1890-1900 consumul
respectiv urcase doar cu puţin peste 10% ajungând la 3,3 litri.
Pe de altă parte, costurile înfiinţării şi utilării corespunzătoare a unei
fabrici de alcool erau foarte ridicate, necesitând investiţii considerabile.
Fabrica de spirt de la Rânghileşti (jud. Botoşani) înfiinţată de familia
armeană Goilav era evaluată în jurul lui 1905 la 300.000 lei-aur. Prin
45

P. P. Carp a afirmat în Parlament că „nici un alcool nu este mai otrăvitor decât ţuica”.
V. Axenciuc, Evoluţia economică a României, Cercetări istorico-statistice: 1859-1947.
Vol. II – Agricultura, Ed. Academiei Române, 1996, p. 363.
47
A. Urbeanu, Ţuica şi basamacul, pp. .35-37.
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comparaţie, întreaga moşie Rânghileşti (care la 1913/14 ajunsese să aducă
un beneficiu anual de 83.200 lei-aur) fusese în 1894 ipotecată Creditului
Funciar Rural cu 550.000 lei-aur 48. Statul nu a încurajat multă vreme
dezvoltarea fabricilor de alcool. Legea din 1887 care îi avantaja pe marii
fabricanţi pentru achiziţia de echipamente a exclus fabricile de alcool. Un
avantaj parţial s-a oferit acestora abia în 1906, prin scutirea de taxe vamale a
importul de utilaje necesar retehnologizării. Legea din 1912 includea între
fabricile cărora statul le acorda avantaje fiscale şi pe cele de alcool. Condiţia
era ca acestea să aibă minim 75% români între angajaţii lucrători şi din
administraţie şi 25% în sectorul tehnic. Legea încurajării din 1912 a acordat
avantaje şi la cinci fabrici de bere şi de alcool. 11 fabrici de bere şi 23 de
alcool, care nu se încadrau în condiţiile legii din 1912 au rămas în afara ei 49.
În conflictul concurenţial cu ţuicarii, producătorii de alcooluri din
„producte” clamau puritatea mult mai bună a acestora în raport cu cea a
ţuicii şi a rachiurilor. Media impurităţilor în alcoolurile produse în fabrici
era estimată la 10/ 00. Instalaţiile performante erau creditate cu 0,2- 0,50/ 00
impurităţi, iar cele mai puţin perfecţionate ajungeau la 20/ 00 impurităţi. Prin
contrast, ţuica fabricată în epocă avea în medie puţin peste 4 grame de
impurităţi la fiecare litru de alcool absolut. Consumul de alcool rafinat era la
1900 de aproximativ 19.171.847 l alcool absolut incluzând aproximativ 20
tone impurităţi pe care le suporta sănătatea consumatorilor. În acelaşi timp
cei 4.764.694 litri de alcool absolut pus pe piaţă sub formă de ţuică
„otrăveau” consumatorii cu peste 30 tone de impurităţi pe an. Un raport şi
mai evident în detrimentul ţuicii erau dările încasate de stat, care erau de 13
ori mai mari pentru alcooluri industriale decât pentru ţuică 50.
Imitarea de către fabricanţii de băuturi sintetice a unor băuturi
naturale era la limita dintre falsificare şi respectiv folosirea imaginii pe piaţă
a produselor respective. Un episod al disputei asupra acestor imitaţii a avut
loc în 1902. Printr-o circulară datată 11 decembrie a acelui an, Direcţiunea
Sanitară a obligat debitanţii de băuturi spirtoase să declare ca atare imitaţiile
de băuturi naturale (ţuică, rom, coniac) 51. ”Spirtarii” şi chiar unele camere
de comerţ au protestat contra acestei dispoziţii, reclamând-o inclusiv ca
48

Gh. Median, ”Armenii Botoşanilor. Goilavii şi Rânghileştii” în Luceafărul, Botoşani,
decembrie 2010, p. 18.
49
Ibidem.
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A. Urbeanu, Ţuica şi basamacul, p. 71.
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Aug. Poltzer, „Băuturile alcoolice artificiale”, în Antialcoolul, nr. 3-4, 1905, p. 47.
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nelegală, deşi nu existau prevederi împotriva băuturilor sintetice care nu
imitau pe cele naturale şi aveau aromă şi denumire proprii. Comentariile
asupra acestei circulare arătau temerile asupra previzibilei scoateri de pe
piaţă a ţuicii naturale de către imitaţii din spirt rafinat amestecat cu esenţe de
import, aşa cum se întâmplase în cazul coniacului. În faţa concurenţei
neloiale a imitaţiilor, industria altminteri promiţătoare a coniacului
românesc (care începuse şi să exporte) îşi încetase activitatea încă înainte de
apariţia filoxerei. Veniturile imitatorilor de băuturi naturale erau
considerabile. O sticlă de coniac natural se vindea la 4 -5 lei, în timp ce
fabricarea sa din alcool rafinat şi esenţe nu costa mi mult de 1.50 lei. Măsura
luată de Direcţiunea Sanitară s-a aplicat atât băuturilor indigene, cât şi celor
de import (unii importatori de false coniacuri greceşti şi franţuzeşti fiind
acţionaţi în judecată), dar a avut un succes limitat 52.
Alte opinii ferme din epocă împotriva ”basamacului” erau direct
legate de efectele sale asupra sănătăţii. Iacob Felix, directorul general al
Serviciului Sanitar arăta că încă din anul 1894-1895 cele 50 fabrici de spirt
produseseră nu mai puţin de 34.827.453 litri de alcool, din care se
consumaseră 26.773.037. În privinţa calităţii acestuia, Iacob Felix susţinea
că: ”Cel mai periculos alcool este cel produs din grâne şi din cartofi, adică
alcoolul industrial, el este cel mai otrăvitor şi spre nenorocirea poporului
nostru acesta e alcoolul care se fabrică mai mult în velniţele de la noi” 53. Tot
dr. Felix considera ca deloc întâmplător faptul că judeţele cu cele mai multe
fabrici de alcool, situate în Nordul Moldovei (Dorohoiul cu 8 velniţe,
majoritatea foarte rudimentare, Botoşaniul cu 5 velniţe şi Suceava cu 3
velniţe) produceau în bună măsură alcool ”necurat”, toate acestea folosind
drept materie de producţie cartofii şi grânele.
Pentru încurajarea producţiei naţionale de alcool s-a pus în aplicare o
politică vamală protecţionistă împotriva importurilor în domeniu, foarte
importantă în contextul în care în proximitatea geografică a României
existau mari producători ruşi şi polonezi de băuturi distilate. Evoluţia
taxelor vamale pentru importul de băuturi distilate en gros (în butoaie) este
reafectat de tabelul 27 54.
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Ibidem, p. 52.
”Primejdia alcoolului şi a alcoolismului” în Antialcoolul, nr. 9, ianuarie 1901, p. 7.
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Anul
Procentul plătit ca
taxă vamală

1875
12.5

1876
14.4

1886
23.3

1892
66.7

1893
71.4

1906
166.7

1913
166.7

Tabel 8. Taxele vamale româneşti la importul en gros de băuturi distilate,
1875-1913.

Evoluţia raportului între importul şi exportul de băuturi alcoolice
distilate în anii 1894-1898 reflectă succesul acestei politici protecţioniste,
reflectat de scăderea importurilor, neînsoţită însă de o creştere a
exporturilor 55.
Anii
Import (l.)
Export (l.)
1894-1895
285.757
3.949.900
1895-1896
220.588
1.388.000
1896-1897
115.925
1.522.300
1897-1898
5.352.687
Tabel 9. Cantitatea de băuturi distilate importate şi exportate, 1894-1898.
Volumul mare al exportului se explica şi prin anumite prime de
export acordate de stat, iar calitatea în creştere a producţiei era legată de
faptul că la fiecare povarnă era delegat câte un agent, care pe lângă
îndatoririle fiscale controla şi calitatea alcoolului fabricat 56.
sale

1.3. Consumul general de alcool şi evoluţia în timp a structurii

Cantitatea totală de băuturi care se consuma în România şi tipul
băuturilor variau considerabil de la un judeţ la altul sau de la o localitate la
alta. Oferta de băuturi era diversificată, inclusiv în privinţa tăriei lor. Cele
mai mari cantităţi erau de producţie autohtonă, băuturile de import ocupând
o poziţie de nişă, cu consumatori selectaţi mai ales în oraşele importante şi
între cei cu status material mai bun. Sortimentele frecvent utilizate erau
aşadar puţine, cele de import rămânând în bună măsură apanajul unor
restaurante cu pretenţii din marile oraşe.
Dinamica crescândă a consumului de alcool după intrarea pe piaţă a
”spirtului” produs prin distilare a atras atenţia destul de rapid a unor
55
56

Ibidem.
Vasile Taban, Fabricaţiunea şi Monopolul Alcoolului, p. 6.
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personalităţi bine informate şi bine intenţionate. Încă la 1870, Petru .S.
Aurelian arăta că influenţa ucigătoare a alcoolului avusese o continuă
creştere între 1865-1870. ”De aceea, în 1870, ca şi în 1865, termin zicând:
să luăm măsuri pentru a pune o stavilă alcoolismului pentru a nu ajunge să
zicem –este prea târziu” 57. Cinci ani mai târziu, în 1871, P.S. Aurelian,
calcula pentru fiecare locuitor un consum de 17,5 ocale de alcool pe an 58.
În 1881, în teza sa de doctorat, dr. G. Mileticiu, făcând un calcul
separat pentru rachiul din bucate (cereale + cartofi), ajungea la concluzia că
în 1880 se consumaseră aproape 32 ocale de alcool de locuitor, deci aproape
dublu decât fusese consumul în 1870, după calculele lui P.S. Aurelian 59.
După 1885 situaţia s-a înrăutăţit, în condiţiile existenţei pe piaţă a
unui sortiment crescând de băuturi, multe de calitate foarte îndoielnică.
Conţinutul în alcool al băuturilor spirtoase comercializate în România era
foarte variat, oferind multiple posibilităţi de alegere pentru consumatori.
Într-o conferinţă antialcoolică ţinută în 1900 la Societatea de Ştiinţe din
Bucureşti, dr. Istrati, fost Ministru al Instrucţiei Publice şi al Cultelor, a
prezentat limitele de concentraţie pentru băuturile aflate în consum public,
incluse în tabelul 29 60.
Băutura alcoolică
Braga
Berea Londra
Berea Bragadiru
Berea Oppler
Berea Luther
Porter Londra
Bere tare (neagră)
Ale Buşteni
Cidru (must de pădure)
Cidru spirtos
Hidromel
Vin din ţară, alb

Tăria băuturii
0,9-0,10
0,120
3,30-3,890
3,38-3,760
3,85-3,920
4,200
6,800
8,880
5,210
9,870
7,520
9,800
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Vin din ţară, roşu
10,100
Tokay
9,880
Vin de Rhin
12,100
Champagne
12,800
Graves
13,400
Sauterne
14, 220
Champagne
12,800
Graves
13,400
Sauterne
14,220
Bourgogne
14,570
Siracusa
15,280
Malaga
17,270
Xeres
19,170
Lacrima Christi
19,700
Madeira
22,270
Vin din stafide
25,120
Ţuică
15,300
Basamac
25,350
Rachiu de prune
25,400
Drojdie
25,400
Tescovină
25,450
Slivoviţă
35,440
Genievore
51,550
Rom
53,600
Whisky
54-600
Tabel 10. Limitele de concentraţie alcoolică pentru băuturile aflate în
consum pe piaţa românească (1900).
Consumul mediu varia nu numai în privinţa tipurilor de băutură, cât
şi de la o arie geografică la alta şi chiar de la un judeţ la altul. Tabelul
prezintă situaţia din 1900, cu o marcată diversitate a preferinţelor pentru
consum la nivelul teritoriului 61. Discrepanţele dintre judeţe ajungeau de la
un raport de 38:1 în privinţa consumului de vin, la 16:1 pentru consumul de
bere şi 7.5:1 pentru consumul de băuturi tari. Inclusiv consumul global de
61

”Cantitatea de beuturi ce se consumă în România”, în Antialcoolul, nr. 8, decembrie
1900, pp. 123-124.
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alcool era foarte diferit între judeţe, de la un minim în Teleorman şi Olt, la
maxime în Ilfov şi Brăila. Dacă în Brăila activitatea portuară şi tranzitul de
persoane aferent amplificau conjunctural consumul, Bucureştiul şi zona
limitrofă înregistrau deja un mod de viaţă în care consumul de alcool se
înscrisese abrupt pe panta abuzului 62.
Judeţul
Argeş
Botoşani
Brăila
Buzău
Covurlui
Dolj
Dâmboviţa
Dorohoi
Fălci
Ialomiţa
Iaşi
Mehedinţi
Muscel
Neamţ
Olt
Prahova
Putna
R. Sărat
Romanaţi
Suceava
Vaslui
Vâlcea
Vlaşca
Bacău
Tutova
Teleorman
62

Litri de
bere/persoană
11
3
16
3
13
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1

Litri de
vin/persoană
3
5
31
9
26
2
1
1
22
8
27
1
21
8
1
1
2
5
7
4
15
4
9
22
26
2

Litri de băuturi
spirtoase/persoană
8
6
15
7
12
9
9
12
4
7
6
2
5
6
2
10
9
3
6
4
4
6
5
7
8
3

G. Mileticiu, Alcoolismul. Efectele sale fizice şi morale.Teză, Bucureşti, 1881, p. 28.
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Ilfov
8
38
13
Tulcea
1
22
12
Gorj
3
3
Tecuci
7
2
Tabel 11.Consumul de băuturi alcoolice pe cap de locuitor în judeţele
României (1900).
Consumul de băuturi alcoolice în oraşele din România varia
considerabil, în funcţie de tradiţii, structura şi ocupaţiile populaţiei, prezenţa
locală sau regională a unor producători 63.
Oraş
Piteşti
Bacău
Botoşani
Brăila
Buzău
Constanţa
Galaţi
Târgovişte
Craiova
Dorohoi
Huşi
Târgu Jiu
Călăraşi
Iaşi
Bucureşti
Turnu Severin
Piatra Neamţ
Slatina
Ploieşti
Focşani
Râmnicu Sărat
63

Consum de
bere (l.)
6
2
2
4
4
23
3
4
8
2
1
3
6
3
16
7
1
3
4
2
4

Consum de
vin (l.)
23
24
17
68
59
53
50
18
68
18
77
79
44
49
76
19
38
21
9
58
52

Ibidem, pp.125-126.
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Consum de băuturi
spirtoase (l.)
39
28
7
27
28
15
18
24
36
10
5
5
7
4
22
1
9
39
30
28
30

Roman
2
65
35
Caracal
7
34
38
Fălticeni
1
20
9
Turnu
11
68
10
Măgurele
Tecuci
1
15
Bârlad
2
57
13
Vaslui
2
60
9
R. Vâlcea
9
69
38
Giurgiu
11
70
29
Tabel 12.Consumul de băuturi alcoolice în câteva oraşe mai mari din
România (1900).
Proporţia diferitelor băuturi în consumul de alcool depindea foarte
mult de producţia de vin şi ţuică. Cu cât mai mare era această producţie cu
atât scădea consumul de alcool din cereale. Tabelul prezintă producţia
pentru anii 1899-1900, ca o reflectare a acestui fenomen 64.
Anii
1890-1891
1891-1892
1892-1893

Alcool rafinat
consumat (l.)
17.789.621
21.021.269
20.780.563

Producţia vinurilor şi a băuturilor
distilate naturale

Vin mult, ţuică puţină.
Vin consumat 3,1 milioane hl, 50.000 hl
drojdie şi tescovină; 270.000 hl ţuică.
1893-1894 29.367.461
Producţie slabă
1894-1895 26.773.037
Producţie slabă; 280.000 hl ţuică.
1885-1895 21.407.280
Producţie mijlocie.
1896-1897 13.985.009
Mult vin, 6 milioane hl şi multă ţuică
967.250 hl.
1897-1898 20.547.788
Vin 2,8-4,6 milioane hl, ţuică 465.860 hl.
1898-1899 30.965.886
Recolta vinului compromisă, ţuica multă,
929.320 hl, dar foarte scumpă
1899-1900 14.768.206
Producţie abundentă de vin şi ţuică.
Tabel 13.Dependenţa consumului de alcool fabricat industrial de fluctuaţia
anuală a producţiei de băuturi naturale, 1890-1900.
64

Ibidem.

223

Impozitarea băuturilor alcoolice a avut un rol important în
structurarea consumului. Sistemul taxelor de consumaţie s-a aplicat în
ultimele decenii ale secolului al XIX-lea tuturor băuturilor spirtoase, precum
şi berii, atât indigenă cât şi importată. Legea pentru aşezarea şi
administrarea impozitului asupra băuturilor spirtoase din 14 ianuarie 1882,
nu făcea distincţie între alcoolurile fabricate din cereale, cartofi sau rădăcini
şi cele fabricate din fructe sau derivate din vin. Toate tipurile de băuturi
distilate erau supuse uniform la o taxă de consumaţie stabilită în 1882 la 10
bani de grad centisimal de tărie alcoolică şi de decalitru, ulterior modificată
de mai multe ori. Lichiorurile de orice fel şi calitate erau taxate cu 12
lei/decalitru. Pentru berea de orice fel şi calitate se plătea o taxă consistentă,
de 1,5 lei/decalitru 65.
Pentru combaterea evaziunii fiscale în privinţa producţiei casnice de
ţuică fabricată din prune sau a celei de rachiuri pe bază de derivate din vin,
taxarea acestora se făcea în raport cu suprafeţele cultivate. Pentru fiecare
hectar cu livadă de pruni (600 pomi) se plăteau 20 lei pe an, iar de fiecare
livadă de vie aflată pe rod se taxau 6 lei/an.
Controlul declarării corecte şi a plăţilor acestor taxe cădea în
responsabilitatea unor agenţi ai impozitului, agenţi de constatare şi urmărire,
controlori, casieri şi inspectori financiari. Toţi aceştia aveau dreptul de a
vizita oricând credeau de cuviinţă fabricile şi depozitele de băuturi
alcoolice 66. Pentru băuturile importate, stabilirea şi perceperea taxelor se
făcea de către impozitele vamale.
Modificările impozitelor amintite aveau în mod evident şi imediat
efect asupra consumului. Din punctul de vedere al impozitului pe grad
aplicat producţiei de alcool rafinat (spirt) a fost evidentă variaţia consumului
în sens invers cu mărimea impozitului 67.
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„Legea pentru Aşezarea şi administrarea impozitului asupra băuturilor spirtoase”, (cu
modificările din 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1896, 1901, 1902), din 14 februarie
1882, în Codul General al României, C. Hamangiu, Vol. II. Ed. Librăriei Leon Alcalay,
Bucureşti.
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Cei care denunţau contravenţii asupra alcoolurilor de fructe sau derivate din vin aveau
dreptul la jumătate din amenzile prescrise. Agenţii constatatori aveau şi ei dreptul la un
sfert din amendă. Atunci când agentul constatator era şi descoperitorul era avea dreptul al
ambele prime, încasând astfel ¾ din primă.
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I. Felix, Istoria igienei în România, pp. 278-279.
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Anul
fiscal

Taxa pe
grad de
alcool şi
litru
(bani)
2,5

Consumul
de spirt
(hl.)

Anul
fiscal

Taxa pe
grad de
alcool şi
litru
(bani)
5

Consumul
de spirt
(hl.)

1884230.000
1891210.000
1885
1892
18854
158.000
18925
208.000
1886
1893
18868
97.000
18935
294.000
1887
1894
18878
88.000
18945
268.000
1888
1895
18888
87.000
18958
214.000
1889
1896
18895
136.000
18968
140.000
1890
1897
18905
178.000
18978
205.000
1891
1898
Tabel 14. .Evoluţia comparativă a impozitării şi consumului alcoolului
fabricat industrial, 1884-1898.
În anii 1890 a avut loc o modificare a structurii consumului, generată
de amplificarea ofertei de băuturi distilate şi de afectarea industriei viticole
de către epidemia de filoxeră. Producerea băuturilor aromatizate s-a făcut în
cantităţi crescânde, la o calitate mai bună şi cu costuri reduse, preţul lor mic
atrăgându-i şi pe cei mai săraci să le consume.
Dr. Iacob Felix a amintit în mod repetat faptul că în a II-a jumătate a
secolului al XIX-lea, consumul de băuturi tari s-a răspândit nu numai în
România, ci în toată Europa. Un factor conjunctural care a amplificat acest
fenomen în ţările cu specific viticol a fost distrugerea unor mari suprafeţe de
vie de către filoxeră începând cu sfârşitul anilor 1870. Pe lângă avantajul dat
băuturilor distilate, scăderea producţiei de vin a favorizat şi înmulţirea
fabricilor de bere. Întrucât berea era băutura alcoolică ”cea mai expusă la
stricare rapidă”, consumul său s-au răspândit însă doar acolo unde avea
225

condiţii bune de conservare, în timp ce exacerbarea consumului de băuturi
distilate a fost net mai răspândită 68.
Procentul reprezentat de consumul de băuturi distilate în totalul
aportului pe cap de locuitor era de nu mai puţin de 2/3, restul fiind
reprezentat în principal de vinuri. Berea avea încă o poziţie de nişă pe piaţa
de băuturi alcoolice la 1900 69.
Consumul anual de alcool pe cap de locuitor constituia însă un
subiect de controverse între economişti, medici şi politicieni. Faptul că
estimarea cantităţilor de alcool produs şi respectiv consumat în ţară se putea
face cu o aproximaţie deloc neglijabilă reiese din condiţiile specifice vremii.
Şeful serviciului sanitar, dr. I. Felix arăta că producţia viilor şi a livezilor de
pruni era foarte aproximativ calculată, deoarece impozitul se plătea după
întinderea terenului cultivat şi nu după cantităţile produse. Fabricile de bere
şi de spirt nu înregistrau nici ele toată producţia, fiind excluse cantităţile
consumate de familia fabricantului şi de lucrători. Cantităţile de ţuică şi
rachiu produse în numeroase cazane neînregistrate şi neimpozitate, în care
micii proprietari îşi distilau producţia proprie, rămâneau de asemenea în cea
mai mare parte neînregistrate.
Contrabanda frecventă avea o contribuţie semnificativă la creşterea
cantităţii de spirtoase consumată. Înregistrarea consumului în multe comune
rurale şi urbane era şi ea foarte relativă în condiţiile în care accizele erau în
bună măsură date în arendă, iar în multe comune rurale ţuica nu se impozita
deloc.
O altă evaluare statistică a consumului anual de alcool s-a datorat
pentru anul fiscal 1893-1894 lui Mihai Haret. Acesta a evaluat consumul per
capita la 9,98 litri de alcool pur 70.
Doctorul A. Urbeanu amintea de un consum ”oficial” de 9 litri de
alcool absolut de locuitor, făcând totodată o analiză critică a acestei cifre,
care i se datora doctorului Felix. Cantităţile minime de băuturi alcoolice care
se consumau în opinia farmacistului Adolf Urbeanu în mod constant pe an
per locuitor, exprimate în alcool absolut, sunt redate în tabelul următor. În
baza acestor date, dr. A. Urbeanu estima la 12,5 l de alcool pur pe cap de
locuitor consumul pe an 71.
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Tip de băutură
Alcool de grâne
Ţuică
Rachiu de drojdii şi tescovină
Bere
Vin

Cantitate (litri de alcool pur pe an)
3,2
4,0
1,2
0.1 72
4,0
Total: 12.5 litri

Tabel 15. Structura consumului anual de băuturi alcoolice per capita la
1900, după A. Urbeanu.
O comparaţie între consumul de alcool în România şi în alte ţări la
1900 era foarte dificilă, deoarece multe statistici de epocă aminteau
cantitatea băuturilor alcoolice, fără a li se indica şi tăria, iar în plus
evaziunea în domeniul alcoolului este în multe părţi foarte mare 73.
Constatăm astfel că în România în ultimele decenii ale secolului al
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea consumul de băuturi alcoolice a
reprezentat un element important în viaţa de zi cu zi a unei societăţi în
tranziţie, care prin modernizare şi un început de industrializare lăsau în urmă
caracterul eminamente rural şi agrar al deceniilor anterioare. Tipurile de
băuturi alcoolice, ponderea relativă a acestora, precum şi anvergura globală
a consumului constituie elemente primordiale pentru înţelegerea atât a
uzului, cât şi a abuzului de alcool în perioada analizată.
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Contribuţia intelectualilor arădeni la dezvoltarea
învăţământului din Transilvania la sfârşitul secolului
al XIX - lea şi începutul secolului al XX - lea
Maria Alexandra Pantea,
Şcoala Generală Nr. 5 Arad
La sfârşitul secolului al XIX-lea Aradul a devenit un important
centru cultural şi politic pentru românii din Transilvania datorită existenţei
unor instituţii ca Episcopia Ortodoxă, Institutul pedagogic-teologic, în jurul
cărora şi-au desfăşurat activitatea importante personalităţii ale vieţii politice
din Transilvania ca Ioan Meţianu, Vasile Mangra, Roman Ciorogariu,
Vasile Goldiş dar şi pedagogi importanţi ca Teodor Ceontea şi Petru Pipoş.
Sunt personalităţi care au considerat şcoala factorul cel mai important pentru
păstrarea fiinţei naţionale şi au contribuit la consolidarea unei solidarităţi
naţionale care a cuprins toată societatea românească. Prin activitatea lor,
intelectualii arădeni au contribuit la dezvoltarea spiritului naţional în satele
româneştii şi au pregătit societatea românească pentru actul de la 1
Decembrie 1918.
Prin activitatea desfăşurată de episcopii Miron Romanul, Ioan
Meţianu, Iosif Goldiş şi Ioan I. Papp, Aradul a devenit un important centru
cultural şi politic pentru românii din Transilvania. Episcopii Miron Romanul
şi Ioan Meţianu au ajuns mitropoliţi ai Transilvaniei şi au luat o serie de
măsuri prin care au contribuit la dezvoltarea învăţământului în Transilvania
şi la consolidarea legăturilor cu România. O atenţie specială a fost acordată
institutelor pedagogice şi teologice care au fost susţinute financiar de
Mitropolia ortodoxă de la Sibiu. În şedinţa din 8/21octombrie 1903
congresul naţional bisericesc a votat planul de învăţământ pentru institutele
pedagogice, document semnat de mitropolitul Ioan Meţianu. La elaborarea
planului de învăţământ un rol important la avut pedagogul arădean Petru
Pipoş. În scrisoarea din 22 august 1903 trimisă de Mitropolitul Ioan Meţianu
Consistoriului Arad se arată că în 10/23 septembrie profesorii preparandiilor
transilvănene sunt chemaţi la Sibiu pentru a elabora un plan de învăţământ.
Mitropolitul cere consistoriului arădean a trimite pe reprezentantul său Dr.
Petru Pipoş profesor de pedagogie „care în cooperare şi împreună cu
bărbaţii de specialitate ai celorlalte dieceze să primească misiune ce i-sa
dat” În scrisoarea din 17 octombrie 1903 trimisă de Petru Pipoş
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consistoriului Arad se arată că în calitate de reprezentant al diecezei Arad
„am luat parte la susnumita întrunire ce s-a ţinut la Sibiu” 1.
Prin plan din 1903 erau stabilite numărul de ore pentru fiecare
materie şi erau precizate şi scopurile urmărite. În cazul ştiinţelor pedagogice
acestea erau 13 ore pe săptămână. În anul I se preda somatologia şi
psihologia două ore pe săptămână se preciza că somatologia avea ca scop
cunoaşterea organismului uman şi a funcţiilor sale, iar în cazul psihologiei
scopul era cunoaşterea fenomenelor psihice. În anul al II-lea se preda
psihologia câte trei ore pe săptămână cu scopul de a prezenta elevilor
principiile educaţiei şcolare. În anul al III-lea se predau pedagogia, didactica
şi metodica patru ore pe săptămână. Prin studiul metodicii se urmărea a se
prezenta elevilor principiile metodice în funcţie de obiectul de învăţământ.
La didactică erau prezentate principiile didactice şi modul prin care puteau
fi puse în practică dar şi problemele cu care se confrunta şcoala poporală. În
anul IV se preda metodică şi istorie pedagogiei care avea ca scop
prezentarea modului în care a evoluat învăţământul şi contribuţia unor
intelectuali la dezvoltarea învăţământului. În cazul religiei, care se preda opt
ore pe săptămână, scopul era „cunoaşterea exactă de către învăţători a
religiei creştine a principiilor şi instituţiilor.” În cazul istoriei se arată că
scopul este „ stârnirea sentimentului iubirii de patrie, nobilitatea
sentimentelor şi voinţei şi formarea caracterelor” 2. Şcolile pedagogice
ortodoxe din Transilvania au rămas ca şcoli cu predare în limba română
chiar dacă se mai preda maghiara şi germana. În planul de învăţământ erau
trecute nouă ore de limba română pe săptămână şi se arată că scopul era de
cunoaşterea limbii în grai viu, „exprimarea corectă şi frumoasă a cugetărilor
şi cunoaşterea temeinică a gramaticii” Pe lângă limba română se mai preda
şi maghiara pentru că ocuparea unui post de învăţător era condiţionat prin
legea XVIII din 1879 de cunoaşterea limbii maghiare. În aceste condiţii prin
planul de învăţământ se stabileau 12 ore de limba maghiară pe săptămână la
care se mai adăugau şi patru ore de germană introduse cu scopul ca viitorii
învăţători să poată citii şi traduce texte din limba germană.
Episcopii arădeni au luat măsuri prin care au contribuit la
dezvoltarea învăţământului. Într-o circulară din 6/18 august 1890 episcopul
Ioan Meţianu se adresa inspectorilor şcolari, învăţătorilor şi preoţilor care au
misiunea de a învăţa poporul şi sunt numiţi de episcop „păstori şi părinţi ai
poporului” 3 ce au obligaţia de a educa tinerimea. Episcopul anunţă că din
1
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septembrie se deschid şcolile iar preoţii şi învăţătorii au datoria de a-i
îndemna pe ţărani să îşi trimită copii la şcoală. În circulară se mai precizează
că educarea poporului este o datorie „de a cărei împlinire este strânsu legatu
viitoru poporului, viitorul bisericii, şi al naţiunii noastre” 4. În circulara
episcopului Iosif Goldiş trimisă către toate oficiile parohiale din consistoriul
Arad la 1/14 iulie 1900 se cere să se facă pregătiri pentru începerea noului
an şcolar iar preoţii, în Dumineca dinaintea începerii anului şcolar, să aducă
la cunoştinţa ţăranilor obligativitatea de a trimite copiii la şcoală. Episcopul
cere preoţilor să explice importanţa şcolii care era considerată „a doua
familie spirituală a elevilor în care învăţătorul suplineşte pe părinţii ocupaţi
cu afacerile lor, într-u creşterea morală şi intelectuală a pruncilor ca părinţii
să aibă bucurie din partea fiilor crescuţi în firea lui Dumnezeu”.
Un rol important a revenit profesorilor institutului teologicpedagogic care fiind sprijiniţi de episcopie au început redactarea unor noi
manuale şcolare după 1880, ţinând cont de schimbările produse în plan
ortografic şi acceptate de Academia Română dar şi de cele mai noi principii
didactice care se remarcau în Europa. În aceste condiţii, profesori ca Teodor
Ceontea, Petru Pipoş şi Vasile Goldiş au fost autorii unor importante
manuale şcolare care au circulat în spaţiul românesc.
Teodor Ceontea, profesor al preparandiei arădene a fost autorul unor
manuale şcolare de geografie şi aritmetică. În 1880 a apărut manualul scris
de Teodor Ceontea intitulat „Compendiu de geografie universală pentru
şcolile medii şi preparandii” În activitatea didactică şi pedagogică Teodor
Ceontea a fost sus susţinut de episcopul Ioan Meţianu care în februarie 1880
trimite o scrisoare inspectorului şcolar Iosif Goldiş căruia îi cere să
recomande învăţătorilor manualul scris de Teodor Ceontea. În scrisoarea
trimisă de inspectorul Iosif Goldiş episcopului Ioan Meţianu se arată că a
comunicat în toate oficiile parohiale despre publicarea manualului şi se
aşteaptă ca să fie cumpărat de inspectori, învăţători şi de „toţi iubitorii de
ştiinţă” Se mai arată că manualul a fost scris de Teodor Ceontea, profesor
preparandial, şi „este opus scris cu cunoştinţe speciale şi cu multă
diligenţia”. În scrisoarea din 14 februarie trimisă de episcopul Ioan Meţianu
lui Iosif Goldiş care era inspector şcolar se preciza că în tipografia diecezană
s-a tipărit compendiul de Ggeografie Universală scris de profesorul Toedor
Ceontea. În răspunsul trimis de inspectorul Iosif Goldiş episcopului prin
scrisoarea din 25 februarie 1880 se arată că „a comunicat în toate oficiile
noastre parohiale despre publicare în speranţa că nu numai învăţătorii şi
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inspectorii din acest inspectorat ci şi cei iubitori de ştiinţă îşi vor procura
opul” 5.

În 1884 apărea ediţia a doua a manualului de Geografie Universală
scris pentru şcolile medii şi preparandii. În prefaţă autorul arată că a scris
manualul ţinând cont de normale ortografice ale Academiei Române
considerată de Teodor Ceontea ca fiind „primul nostru foru competentu în
această direcţiune”. Autorul arată că scopul manualului este de a oferi o
calificare corespunzătoare viitorilor învăţători care prin activitatea lor
5
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contribuie la luminarea poporului român. În august 1884 a apărut la Arad
manualul de aritmetică scris de Teodor Ceontea pentru şcolile preparandiale.
Profesorul Teodor Ceontea în perioada 1877- 1903 a publicat numeroase
articole în săptămânalul Biserică şi Şcoală unde arată importanţa
învăţământului pentru românii din Transilvania şi consideră şcoala ca fiind
o „stâncă de granit” care ne apără de pericolele care ne ameninţă existenţa şi
propune o calificare corespunzătoare pentru învăţători.
Un important pedagog care şi-a desfăşurat activitatea în jurul
Preparandiei arădene a fost Petru Pipoş care prin activitatea sa a dus la
reorganizarea învăţământului pedagogic. Manualele scrise de Petru Pipoş au
fost folosite în şcolile normale din Transilvania, Bucovina şi România şi au
servit la „o mai bună educare a corpului didactic al întreg neamului
românesc şi au dus faima Preparandie din Arad peste graniţele Ţării” 6. În
1895 Petru Pipoş era premiat de „Asociaţia craioveană pentru dezvoltarea
învăţământului„ 7 pentru lucrarea sa Metodica şcoalei poporale pentru elevii
institutelor pedagogice . În introducere autorul arată rolul important al
metodicii dar şi necesitatea unui manual sistematic de metodică pentru
şcolile normale care să ducă la o mai bună formare a viitorilor învăţători.
Petru Pipoş consideră că este necesară o cunoaştere temeinică a „metodelor
diferitelor obiecte de învăţământ” iar lucrarea sa este un rezultat al „unor
studii teoretice şi aprofundate şi al experienţelor” Lucrarea s-a bucurat de
mare succes şi a apărut în mai multe ediţii. O primă ediţie a apărut în 1889
unde autorul realiza o schiţă a unui manual de metodică pe care a dezvoltato în ediţia a doua din 1895, unde a prezentat mai pe larg metodele moderne
de învăţământ. Ediţia a treia a apărut în 1901 unde autorul intră în mai multe
detalii privind noile metode de învăţământ iar ediţia a patra revizuită din
1908 a apărut în urma apariţiei noului plan de învăţământ şi a unor odine din
partea ministerului de la Budapesta dar şi apariţiei unei noi ortografii a
limbii române în 1904 care în momentul apariţiei metodicii, în 1908 era
considerată a fi „ortografia oficială în institutele noastre de învăţământ” 8. În
prefaţa lucrării din 1908 Petru Pipoş arată că scopul lucrării sale este de a
prezenta profesorilor şi elevilor principiile psihologice şi metodice cele mai
noi şi mai corecte apelând pentru aceasta la o bogată bibliografie care
cuprinde majoritatea lucrărilor de metodică apărute până în 1908.
Petru Pipoş a fost şi autorul Istoriei Pedagogiei lucrare care a fost de
reeditată de patru ori în două decenii. În prefaţa Istoriei pedagogiei apărută
6
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la Arad în 1907 autorul arată că pedagogia este o parte importantă pentru
ştiinţele pedagogice iar prin o cunoaştere mai bună a istoriei pedagogiei
elevii Preparandiei „ vor putea să străbată mai adânc în ştiinţa educaţiunei,
înlesnire şi cu siguranţă în practica pedagogică şi inspiraţi de vederile şi
faptele geniilor mari ai culturei vor ajunge de a privi chiemarea
învăţătorească dintr´un punct de vedere mai ideal” În 1912 când a fost
reeditat, manualul a fost îmbunătăţit cu noţiuni privitoare la istoria şcolilor
din Ungaria şi a apărut după îndrumările ministerului care a dispus ca istoria
pedagogiei să se studieze mai detaliat în şcolile pedagogice. Manualul a fost
scris ţinând cont de noul plan de învăţământ pentru preparandii din 1911.
Prin manualul din 1912 Pipoş aduce la cunoştinţa profesorilor şi elevilor
ideile lui W. Rein care erau considerate a fi cele mai moderne din pedagogie
şi didactică.
Petru Pipoş a fost autorul a numeroase articole publicate în Biserică
şi Şcoală unde scoate în evidenţă rolul important al şcolilor. În 1888 a
publicat articolul Învăţământul limbii materne în şcoala poporală unde
devine un apărător al limbii române atunci când politica de maghiarizare se
intensifica şi se făcea prin intermediul şcolilor. Pipoş caută soluţii pentru
dezvoltarea şcolilor poporale româneşti ca folosirea unor manuale de
gramatică potrivite pentru ca elevul să se exprime corect în limba română
considerând că prin „cunoaşterea perfectă a limbii materne poate deveni
elevul un membru folositor al societăţii” 9. În 1888 P. Pipoş şi alţii pedagogi
şi profesori încercau a da învăţământului şi un caracter practic prin
înfiinţarea unor şcoli pentru fete în satele româneşti. În epoca sa a apărut
ideea unui învăţământ modern cu ˝caracter formativ în detrimentul celui
informativ˝ 10. Pedagogul arădean arată că prin limba română poporul ˝ se
exprimă atât de frumos în cântecele poveştile şi proverbele sale˝ 11, dar mai
arată că limba română este şi limba folosită în operele lui Alecsandri,
Negruzzi, Bolintineanu şi Eminescu care erau cunoscute şi de românii
Transilvăneni. În articolele şi cărţile lui, Petru Pipoş a „afirmat caracterul
naţional al educaţiei” 12, un rol important revenind limbii române, a
considerat că pedagogia are elemente specifice fiecărui popor în funcţie de
cultura poporului, limbă, religie şi tradiţii. Lucrările lui Petru Pipoş au fost
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apreciate pentru viziune modernă pe care o aducea în învăţământul
românesc dar şi pentru informaţiile ştiinţifice şi didactice.
Petru Pipoş s-a bucurat de un important sprijin din partea episcopiei.
În scrisoarea din 20 octombrie/2 noiembrie 1904 trimisă în numele
consistoriului de Vasile Goldiş care era secretar al episcopiei şi director al
şcolii de fete i se propune lui Petru Pipoş funcţia de director al şcolii de
fete. În document se arată că Petru Pipoş avea obligaţia de a se ocupa cu
˝afacerile didactice ale şcolii˝13, în timp ce Goldiş era însărcinat cu încasarea
taxelor de la eleve. Până în 1907 Petru Pipoş a fost directorul şcolii de fete
şi a reorganizat şcoala luând măsuri pentru consolidarea secţiei pedagogice a
şcolii. Una dintre elevele şcolii de fete a fost Hermina Ciorogaru care în
însemnările sale aminteşte de Petru Pipoş pe care-l descrie ca fiind un
„profesor distins şi cu maniere domneşti” care dădea explicaţii elevelor sale
„scurt, clar şi precis” 14. În scrisoarea din 25 august 1907 trimisă
consistoriului Petru Pipoş arată că între 1904 şi 1907 a fost directorul şcolii
de fete şi cere să i se acorde „renumeraţia corespunzătoare funcţiei şi muncii
depuse”
Vasile Goldiş a avut o contribuţie importantă la dezvoltarea
învăţământului românesc din Transilvania. Prin activitatea didactică
desfăşurată timp de un deceniu şi jumătate Vasile Goldiş a contribuit la
dezvoltarea învăţământului românesc din Transilvania fiind autorul unor
numeroase manuale şcolare. După terminarea studiilor i se oferă un post de
profesor la liceul de aplicaţii din Budapesta dar refuză şi este numit profesor
al Preparandiei din Caransebeş, unde a predat timp de trei ani. În atestatul
din 22 iunie 1889 eliberat de Consistoriul diecezan din Caransabeş se arată
că Vasile Goldiş a fost timp de trei ani profesorul Preparandiei din
Caransebeş unde a predat cu „rezultat lăudabil” istoria, limba română şi
maghiară şi a avut o comportare morală foarte bună. Ajuns în învăţământul
românesc, constată lipsa manualelor şcolare şi a fost nevoit a preda istoria
Ungariei „după un manual scris în limba maghiară pe care l-a adaptat
condiţiilor preparandiei” 15. La Caransebeş s-a bucurat de aprecieri din
partea episcopului Ioan Popas şi încă de la începutul carierei sale didactice a
fost recunoscut de oficialităţi ca unul dintre „cele mai culte şi avansate figuri
din cadru generaţiei sale” 16. În vara anului 1889 candidează pentru postul de
13
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profesor de istorie şi latină la gimnaziul ortodox din Braşov unde a predat
până la pensionare în 1901. Într-un document din 13 martie 1890 emis de
eforia şcoalelor central române ortodoxe răsăritene din Sibiu se arată că din
13 august 1889 Vasile Goldiş a devenit „profesor ordinar definitiv al
gimnaziului”şi predă istorie, limba latină şi română. La Braşov a fost
profesorul unor elevi ca Onisifor Ghibu, Ioan Lupaş, Sextil Puşcariu şi
Octavian Goga care au devenit importante personalităţi ale culturii
româneşti la începutul secolului al XX-lea. Referindu-se la importanţa şcolii
pentru românii din Transilvania, Goldiş considera că „şcoala cea bună nu
este acea care dă învăţare multă ci mai vârtos acea care zideşte caractere
răspândeşte morala şi plantează idei” 17. La Braşov Vasile Goldiş se afirmă
şi ca autorul unor importante manuale şcolare fapt ce demonstrează că avea
cunoştiinţe solide în domeniul metodicii şi pedagogiei. În 1892 a publicat un
manual de Istorie Universală pentru clasele secundare, manualul cuprindea
trei volume. În prefaţa manualului Vasile Goldiş subliniază importanţa
istoriei şi considera că „cunoaşterea trecutului este indispensabilă pentru
înţelegerea prezentului iar întru făurirea viitorului înţelegerea prezentului ne
este farul luminos”. Autorul manualului considera istoria ca fiind ştiinţa
vieţii, cea care poate aduce importante foloase omenirii pentru că
„popoarele numai până atunci au putut fi fericite şi puternice până când au
fost cu frica lui Dumnezeu până când au cinstit legile şi au fost muncitoare”
În manual prezintă marile civilizaţii ale antichităţii, un loc important
revenind Romei antice. Vasile Goldiş împarte istoria în trei perioade evul
vechi- antichitatea care cuprinde perioada de la apariţia omului până la
căderea Imperiului Roman în 476. Partea a doua numită evul mediu se
încadrează cronologic între 476 – 1492 când a fost descoperită America şi
partea a treia sau ˝evul nou˝ din 1492 până în secolul al XIX-lea. Vasile
Goldiş mai arată că manualul său nu este chiar original pentru că s-a inspirat
din manualul de Istorie a Ungariei scris de Ludovic Mangold în 1901 la
Braşov. În anii care au urmat profesorul arădean a mai scris şi alte manuale
ca Elemente de constituţia patriei sau drepturi şi îndatoriri cetăţeneşti
pentru şcoale poporale, manual apărut la Braşov în 1894. În manual erau
date explicaţii pentru termeni ca naţiune, popor, cultură,religie. Autorul
arată că „intr-un stat pot trăi mai multe popoare că poporul din care facem şi
noi parte se zice poporul românesc” 18. Manualul a avut un rol important în
formarea conştiinţei naţionale şi s-a folosit în numeroase şcoli din

17
18

V. Goldiş, Istoria universală pentru clasele secundare, Braşov, 1892, p.1.
P. Chiş, op. cit., p. 48.
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Transilvania iar în 1904 apare pe lista cu manuale din şcolile eparhiei
Aradului.
În 1894 Vasile Goldiş împreună cu Ferenc Koos a scris şi două
manuale de limba maghiară Abecedar şi întâia carte pentru deprinderea
limbii maghiare şi A doua carte pentru deprinderea limbii maghiare.
Manualele de limba maghiară au fost folosite în numeroase şcoli poporale
din Transilvania de învăţătorii români până în 1918. Din septembrie 1898 se
păstrează o scrisoare semnată de patru învăţători dintre care se precizează ce
trei sunt „învăţători greco-ortodocşi din Ungaria”. În scrisoare se arată
importanţa manualelor de maghiară scrise de Goldiş şi de Ferenc. Koos care
după ce au fost introduse în şcoală au determinat un progres important în
rândul elevilor „De doi ani de zile am introdus între elevii mei Abecedarul
limbii maghiare redactat de Dumneavoastră şi Ferenc Koos şi în aceşti doi
an am făcut un progres înzecit mai mare decât înainte… De la folosirea
opului susnumit ora de limba maghiară a devenit oră de petrecere, care o
aşteaptă atât copiii cât şi învăţătorii cu mare sete”. În continuare învăţătorii
arată ca abecedarul limbii maghiare se bucură de mare succes şi a „intrat în
atenţia tuturor învăţătorilor”. Învăţători consideră că nu pot face observaţii
la Abecedar dar arată că în cazul manualul pentru clasa a doua intitulat A
doua carte pentru deprinderea limbii maghiar˝ se pot face unele observaţii
şi se reproşează „aşezarea cuvintelor în pagină”, care pentru a putea fi
învăţate mai uşor de către elevi ar trebui înşirate pe coloane ca şi în cazul
abecedarului, pentru că ar fi mai „bătătoare la ochi şi răsfoind prin carte
chiar şi prin trecere ar învăţa multe cuvinte” Învăţătorii propun o
„ameliorare” a cărţii la ediţia următoare.
La Braşov Goldiş a predat şi limba latină, fapt ce l-a determinat să
scrie un manual de latină în 1896 pentru învăţământul secundar. Vasile
Goldiş considera că scopul scopul învăţării limbii latine era „de a dezvolta
în şcolari interes pricepător şi îndemn spre conlucrare şi idealurile culturale
ale omenirii” 19. Iniţial manualul a fost tipărit pentru gimnaziul din Braşov
dar datorită lipsei de manuale a fost folosit şi în gimnaziile din Brad şi
Năsăud. În 1900 Goldiş publica două manuale de geografie pentru şcoalele
poporale având la bază planul ministerului de învăţământ. Manualele erau
pentru clasele a III-IV şi a V-VI Manualele scrise de Goldiş s-au bucurat de
succes şi au apărut în mai multe ediţii fiind folosite în numeroase şcoli
poporale din Transilvania, iar în 1904 erau folosite şi în şcolile din eparhia
Aradului.

19

Ibidem, p. 46.

236

Din 1901 Vasile Goldiş îşi începe activitatea la Episcopia din Arad,
unde în 21 iunie 1901 a fost numit în funcţia de „rector al cancelarieie
consistoriale cu dreptul de a dispune asupra personalului de cancelerie şi a
lua toate măsurile trebuinciose în interesul serviţiului” 20. Goldiş s-a implicat
în problema învăţământului pentru că a fost director al şcolii de fete. În
scrisoarea trimisă lui Vasile Mangra la 5 augus 1902 Goldiş prezintă
problemele şcolii de fete şi un plan de reorganizare al şcolii arătând că în
20

Arhivele Statului Arad, fond Vasile Goldiş, dos. 1.
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„ce priveşte directoratul eu foarte mult m-aş bucura dacă aşi putea să fiu
dispensat pe anul viitor din funcţia aceasta şi între împrejurările date aşi
recomanda să fie rugat profesorul dr. Pipoş a primi directoratul şcolii de
fete” 21. În 1903 Vasile Goldiş, care cunoştea atât problemele şcolilor
poporale româneşti cât şi ale institutelor teologice şi pedagogice, participă
ca deputat la Congresul Naţional Bisericesc de la Sibiu din octombrie
1903,când printre altele a fost adoptat planul de învăţământ pentru
institutele pedagogice din Transilvania. Într-un document din 1905 semnat
de episcopul Ioan I. Papp se aminteşte că în lipsa unui referent şcolar care să
se ocupe de corespondenţa cu inspectorii regeşti şi cu consiliile
administrative, Vasile Goldiş s-a ocupat de corespondenţă şi este răsplătit de
episcop cu „o remuneraţie de cinci sute de coroane” 22.
În şedinţa consistoriului din10/23 noiembrie 1905 Goldiş a fost
numit „comisar al institutului teologic pedagogic” cu misiunea de a
contribui la „posibila ameliorare succesivă a învăţământului pedagogic de la
institutul diecezan” 23. Se mai precizează că este numit pentru a se ocupa cu
„afacerile didactice şi pedagogice cu dreptul de a asista la prelegerile, la
conferinţele didactice referitoare la chestiunile institutului”24. Goldiş trebuia
să realizeze inspecţii anuale apoi să prezinte rezultatul consistoriului care să
găsească soluţii pentru o mai bună funcţionare a institutului. În calitate de
comisar al institutului Goldiş a colaborat cu directorul Ciorogariu şi au
căutat soluţii pentru dezvoltarea institutului. În aprilie 1908 a inspectat
institutul şi a constatat că situaţia „institutului în decursul celor doi ani din
urmă sa îmbunătăţit în mod simţitor 25 arată că şcoala de aplicaţie s-a mutat
într-un local nou şi s-a rezolvat şi problema sălii de gimnastică.
În şedinţa consistoriului din 12 decembrie 1906 s-a luat în discuţie
ordinul ministerului de instrucţie publică din 19 noiembrie 1906 care se
referea la problema manualelor şcolare iar Roman Ciorogariu directorul
institutului teologic-pedagogic explică insuficienţa manualelor în şcolile
preparandiale şi folosirea unor manuscrise pentru că nu erau bani suficienţi
pentru editarea de noi manuale. Ciorogariu mai arată că în lipsa unui manual
de istoria patriei pentru preparandii, profesorul Ioan Costa care preda istoria
s-a folosit de „manualul original a lui Farkaş Sandor, scris pentru
preparandii, astfel că prelegerea a ţinut-o pe româneşte iar elevii s-au
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M. Eppel, Vasile Mangra, corespondenţe, Presa Universitar Clujană, vol. I, p. 466.
Arhivele Statului Arad, fond Vasile Goldiş, dos. 1.
23
E.O.R.A.- acte şcolare dos 171 IV-1905.
24
Ibidem.
25
Ibidem.
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preparat din manualul maghiar şi au răspuns pe româneşte” 26. În lista cu
manuale şcolare folosite de institutul teologic pedagogic român din Arad în
anul şcolar 1903-1904 apar manuale scrise de profesorii arădeni ca
manualele de psihologie, metodică, pedagogie şi didactică scrise de Petru
Pipoş la care se mai adaugă un manual de teologie dogmatică scris de Traian
Botiş, Istoria Ungariei de Vasile Goldiş, Geografiea patriei manual scris de
Teodor Ceontea iar pentru Teologie fundamentală se folosea un manuscris a
lui Roman Ciorogariu. Pe lângă manualele profesorilor arădeni se mai
foloseau şi manualul de Drept Canaonic scris de Andrei Şaguna sau Istoria
Bisericească naţională, manual scris de Ilarion Puşcariu. Lipsa manualelor
în institutele pedagogice a făcut ca manualele scrise la sfârşitul secolului al
XIX-lea să se folosească mult timp în institutele pedagogice din
Transilvania, unde ˝preparandia˝ arădeană s-a impus ca un important focar
de cultură care a ţinut vie conştiinţa naţională, în ciuda măsurilor de
maghiarizare luate de autorităţile maghiare.

26

V. Popeangă, Gh. Liţiu, Roman Ciorogariu studii şi documente, Ed. Episcopiei Ortodoxe
Române Oradea, 1981, p. 195.
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Concepţia lui Vasile Goldiş privind dreptul
şi întemeierea statului modern
Cristian Măduţa
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Introducere
Formarea statelor moderne a presupus în mod necesar organizarea
unui sistem de drept, care să asigure funcţionarea instituţiilor sale, să
constituie baza legislativă a progresului socio-economic, să garanteze
drepturile şi libertăţile cetăţenilor etc. În cazul României s-a pus problema
conexiunii valorilor durabile ale vechiului drept romanesc la modelele
moderne occidentale. Ca filosofie, sistemul de drept românesc se întemeia
pe principii progresiste şi democrate. Expresia în numele legii, concentrează
în sine „voinţa suverană a naţiunii române”.
Sistemul de drept cuprinde toate domeniile vieţii economico-sociale
şi politice. Datinile şi obiceiurile cad în plan secund. România tinde să
devină realmente un stat european. Or, în aceste condiţii este firesc pentru
Vasile Goldiş şi intelectualii ardeleni să recurgă la argumente filosofice şi
juridice în susţinerea luptei politice.
Goldiş

Argumente filosofice şi argumente juridice în scrierile lui Vasile

În scrierile lui Vasile Goldiş se regăsesc reflecţii asupra raţiunilor
istoriei şi temeiurilor societăţii omeneşti. De asemenea, regăsim gânduri
despre forţele progresului social, despre valorile ce ordonează societăţile
umane, despre principiile morale şi rolul credinţei în societate. Elaborările
sale filosofice s-au constituit în studii, articole, cuvântări omagiale,
discursuri, eseuri ce relevă o atitudine totalizatoare profundă şi coerentă, o
suită de idei, principii şi demersuri explicative ce conturează o concepţie
filosofică unitară şi originală menită să-i călăuzească „deciziile istorice pe
care le-a luat şi acţiunile practice de pe traseul întregii sale vieţi” 1.
Format în cadrul şcolii germane de filosofie, Vasile Goldiş şi-a
însuşit cultura europeană, concepţiile marilor gânditori occidentali. El a
preluat idei care circulau în Europa, le-a îmbinat armonios cu propriile
1

Marţian Iovan – Filosofia şi crezul politic ale lui Vasile Goldiş, Editura Dacia, ClujNapoca, 2006, p. 36.
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constatări, în „străduinţa de a da unele răspunsuri la problemele economice,
sociale, politice, dar mai cu seamă la problema ce poate fi considerată drept
cea mai acută la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XXlea, ce naţională” 2. Vasile Goldiş a căutat mereu răspunsuri la întrebări
privind sensul vieţii, omului, istoriei, temeiurile existenţei sociale,
posibilitatea cunoaşterii, raportul ştiinţă-filosofie şi credinţă, formulând
opiniile ca o poziţie particulară în peisajul gândirii europene, continuând
linia de gândire platonică, dar şi prin tradiţia istoriei filosofiei româneşti.
Afirmând că istoria, ca disciplină, trebuie să fie oglinda dezvoltării culturale
a omenirii, având menirea să distingă acea idee esenţială specifică unei
epoci care o particularizează faţă de cele anterioare, conferindu-i, totodată,
superioritatea în raport cu ele, Vasile Goldiş vede evoluţia istorică
universală ca un întreg, în care fiecare parte, ţară, popor îşi are locul şi rolul
ei 3.
Promovând supremaţia valorilor sufleteşti ce determină capacitatea
indivizilor de a subordona interesele lor personale celor ale obştii din care
fac parte, Vasile Goldiş s-a încadrat în orientarea filosofică idealistă 4,
susţinând că idealismul reprezintă „singurul principiu care înalţă neamurile
şi poate să producă adevărata fericire omenească pe pământ. Sunt mai
presus cele sufleteşti, decât cele trupeşti şi istoria întregii omeniri dă de
minciună învăţăturilor acelor care susţin că cea mai de căpetenie năzuinţă a
popoarelor are să fie îmbogăţirea materială, căci niciodată bogăţia nu
întăreşte virtutea, ci virtutea produce bogăţia, aceasta deci s-o avem şi vom
avea toate celelalte” 5.
Conceptualizările lui Vasile Goldiş se întemeiază pe acumulările
ştiinţifice contemporane lui. El are în vedere o imagine a lumii ca o
diversitate de forme de manifestare infinite cantitativ şi calitativ, crede în
existenţa legilor obiective, în serii de cauze şi efecte. Cu alte cuvinte, există
o ordine principală ce nu exclude fenomene aleatorii. El afirmă că lumea se
află în continuă transformare, evoluţie şi progres, pe baza unor legi
2

Eugen Gagea - Vasile Goldiş. (1862-1934). Monografie istorică, „Vasile Goldiş”
University Press, Arad, 2008, p. 168.
3
Idem – Deschideri europene ale gândirii lui Vasile Goldiş privind unele probleme
fundamentale ale umanităţii. În Studii de ştiinţă şi cultură, anul IV, nr. 1(12), „Vasile
Goldiş” University Press, Arad, martie 2008, pp. 34-37.
4
Marţian Iovan – Problema sensului vieţii şi moralitatea în viziunea lui Vasile Goldiş. În
Studii de ştiinţă şi cultură, anul II, nr. 2 (5), „Vasile Goldiş” University Press, Arad, iunie
2006, pp. 63-67.
5
Vasile Goldiş - Cuvânt de deschidere a adunării generale a Societăţii pentru fond de
teatru român în Caransebeş (8 noiembrie 1913). În Vasile Goldiş – Scrieri social-politice
şi filosofice, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2007, pp. 223-225.
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obiective, adică „nimic nu se poate împotrivi legilor fireşti. Ori te potriveşti
lor ori te nimiceşti. Tertium non datur” 6. Are în vedere trei factori
fundamentali: a) raportul dintre om şi natură; b) raportul dintre om şi om; c)
raportul dintre om şi absolut. Or, aceşti factori determină apariţia şi
succesiunea istorică a noi forme de organizare a oamenilor, a noi organisme
sociale. Corespunzător situaţiilor din acţiunea celor trei factori pot fi
desprinse trei tipuri de culturi: cultura materială, care vizează situaţia
raportului dintre om şi natură; cultura socială, care vizează situaţia
raportului dintre om şi om; cultura morală, care vizează situaţia creată de
raportul dintre om şi absolut în cadrul fiecărui organism social 7. Starea
dezirabilă, considera Vasile Goldiş, ar fi armonia lor desăvârşită şi progresul
lor neîntrerupt.
În calitatea sa de preşedinte al „Asociaţiunii pentru literatura română
şi cultura poporului român”, Vasile Goldiş a aşezat la temelia Astrei
„principii morale religioase” menite să întărească unitatea poporului român
prin credinţă şi respectul valorilor morale creştine. Vorbind la Sinodul
extraordinar din anul 1902, care a luat în dezbatere alegerea noului episcop
al Aradului, Vasile Goldiş avea să spună: „Totdeauna în vremuri grele
Biserica a fost scutul apărător al neamului nostru. De când poporul
românesc s-a aşezat pe plaiurile şi câmpiile Daciei lui Traian, la necazuri si
vijelii, scăparea lui a fost altarul si mângâierea lui credinţa în Dumnezeu.
Credinţa în Dumnezeu ne este si acum mângâiere şi călăuză prin negura
acestor zile grele, ce petrec biserica dreptmăritoare a răsăritului în Eparhia
Aradului” 8.
Este cert că Vasile Goldiş a cunoscut opera unor mari filosofi ai
dreptului. Acest aspect rezultă din numeroasele trimiteri bibliografice pe
care le-a făcut pentru a justifica propriile atitudini în domeniu. Stăpânirea
conceptelor principale ale dreptului este demonstrată de faptul că a scris un
manual de Constituţie pentru şcolile poporale în prima parte a carierei sale
didactice. Astfel, în spatele unor noţiuni ce ţin implicit de sfera de analiză a
filosofiei dreptului 9, Vasile Goldiş era preocupat, mai întâi de toate, de a
valorifica metodele ştiinţifice de cercetare şi analiză, cum sunt cele ale
6

Vasile Goldiş - Sufragiul universal în monarhia austro-ungară. În Vasile Goldiş – Scrieri
social-politice şi filosofice, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2007, pp. 114-116.
7
Marţian Iovan – Filosofia şi crezul politic ale lui Vasile Goldiş, Ed. cit., p. 42.
8
Vasile Goldiş - Discursuri rostite în preajma Unirii şi la Asociaţiunea Culturală ASTRA,
Ed. Helicon, Timişoara, 1994, pp. 7-8
9
Privind statul, puterea, dreptul, dreptul natural, dreptul pozitiv, drepturile omului,
constituţionalism, administraţie europeană, drepturile popoarelor, statul universal,
procedurile juridice europene etc.
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sociologiei şi istoriei, pentru că adevărurile despre dreptate rezultă din
căutarea ştiinţei, deoarece „de pe această bază trebuie să pornească la
drumul ei cuceritor dreptatea” 10.
Conceptul fundamental al filosofiei juridice şi al orientării activităţii
politice desfăşurate de-a lungul vieţii de către Vasile Goldiş este cel de
„dreptate”. Este vorba, în primul rând, de dreptatea creştină, care este una şi
aceeaşi pentru toţi oamenii, este incompatibilă cu împărţirea societăţii în
stăpâni şi slugi. Dreptatea, ca valoare universală, străbate istoria precum un
duh care glăsuieşte în fiecare epocă într-un mod specific. Cel care a vestit
dreptatea pentru toţi a fost Mântuitorul Iisus Hristos. Prin actul învierii sale,
Hristos „a pus pecetea dumnezeirii pe legea cea nouă a dreptăţii şi libertăţii
... Legea Mântuitorului se cuprinde într-un singur cuvânt: iubeşte. Iubeşte pe
aproapele tău ca pe tine însuţi, iar temelia păcii între oameni o lămureşte
mai luminos ca soarele: fă semenilor tăi ceea ce doreşti să ţi se facă de către
oamenii tăi” 11.
Dreptatea se poate face între oameni şi între popoare dacă fiecare
jertfeşte ceva din libertatea, din binele său. „Nu poţi face însă altuia dreptate
– scria Vasile Goldiş, decât numai renunţând la o parte a libertăţii tale” 12.
Credinţa în Dumnezeu este calea spre dreptate socială şi naţională. Oamenii
şi popoarele îşi asumă dreptatea prin fapte, prin luptă, prin organizare, prin
iniţiative şi zbateri pentru a o finaliza. „Relaţiile dintre oameni, neamuri şi
naţiuni în chip tainic şi neînţeles se stabilesc în numele unei tot mai largi
dreptăţi sociale prin lupte şi grele jertfe, adesea prin crâncene războiri” 13.
Statul însuşi, ca produs al dezvoltării istorice a societăţii, este o
creaţie şi un instrument ale dreptăţii, al civilizării progresive a umanităţii. În
exercitarea misiunii sale, statul traduce în fapte meritul dreptăţii şi al
libertăţii. Prin intermediul statului şi dreptului pozitiv dreptatea, ca valoare
spirituală, este cea care constituie adevărul democraţiei, cea care
solidarizează oamenii şi cea care reglează raporturile dintre naţiuni. Vasile
Goldiş concepea noul stat naţional unitar român ca fiind produsul necesar al
dreptăţii istoriei, al întrupării noii concepţii privind realizarea dreptăţii.
Acest stat trebuia să fie promotor al unei etici politice, juridice şi
10

Vasile Goldiş – Despre problema naţionalităţilor, în Vasile Goldiş – Scrieri socialpolitice, Editura Facla, Timişoara, 1976, p. 126.
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Vasile Goldiş – Hristos a înviat! în Vasile Goldiş – Scrieri social-politice şi filosofice,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2007, pp. 386-387.
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Vasile Goldiş – Naşterea adevărului în Vasile Goldiş – Scrieri social-politice şi
filosofice, Ed. cit. pp. 392-393.
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Vasile Goldiş – Sufletul şcolii primare în Vasile Goldiş – Scrieri social-politice şi
filosofice, Ed. cit., pp. 379-380

243

administrative de tip apostolic, ghidat de valorile culturii şi civilizaţiei
europene. Vasile Goldiş a aşezat la temelia deciziilor sale propria conştiinţă,
echilibrul şi hotărârea în adoptarea de soluţii optime la problemele concrete
vizând politicile în domeniul învăţământului, culturii, cultelor, economiei,
minorităţilor, al afirmării principiului dreptului internaţional, respectării
drepturilor omului etc. Toate acestea exprimă crezul şi fizionomia creştină a
personalităţii sale, o concepţie umanistă despre sensul vieţii omului şi al
poporului, o filosofie racordată culturii şi valorilor europene.
Idealul transilvan şi ideea de unitate naţională
Mişcarea de eliberare naţională a românilor era îndreptată către
unitatea statală deplină şi s-a desfăşurat în intensificarea luptei politice şi
culturale pentru menţinerea limbii şi bisericii proprii. Este o formă de reacţie
generată de semnarea actului de naştere a dualismului Austro-Ungar, în vara
anului 1867. În fruntea acestei lupte s-au aflat două instituţii de prim rang în
viaţa comunităţilor: biserica şi şcoala. Dar, se dau ulterior o serie de legi
menite să afecteze buna funcţionare a celor două instituţii şi, desigur, să
accentueze procesul de maghiarizare a românilor. După punerea în aplicare
a acestor legi sute de învăţători confesionali ortodocşi români din
provinciile aflate sub stăpânirea Austro-Ungariei au fost daţi afară din şcoli.
Tot acum limba maghiară este impusă în mod obligatoriu ca obiect de
învăţământ în toate şcolile, indiferent de limba de predare din cadrul
acestora.
Cea mai severă lege prin care se atenta la caracterul naţional al
şcolilor româneşti a fost aşa-zisa lege Albert Apponyi din 1907, completată
cu Legea 16 din 1913. În urma aplicării acestei legi numeroase şcoli din
parohiile mici din Ardeal şi Banat au fost nevoite să îşi închidă porţile.
Izbucnirea primului război mondial a creat situaţii şi mai grele. Acum, în
şcolile cu limba de predare nemaghiară, limba maternă se „propunea” doar
ca obiect de studiu distinct. În anul 1917 ministrul cultelor şi instrucţiunii
publice Albert Apponyi a luat noi măsuri restrictive faţă de şcoala
românească 14.
Reprezentanţii celor două partide româneşti s-au pronunţat pentru
colaborare în cadrul Consiliului Naţional Român Central, idee prezentată
într-o ediţie specială a „Adevărului”. După constituirea Consiliului Naţional
Român Central, liderii social-democraţi s-au dedicat mişcării de eliberare
naţională. Au loc tratative cu maghiarii la Arad, care eşuează şi, prin
14

V. Popeangă - Şcoala românească din părţile Aradului în perioada 1867-1918,
Comitetul de cultură şi educaţie socialistă al judeţului Arad, 1976, p. 29.
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urmare, se lansează manifestul „Către popoarele lumii”, care stipulează: „pe
teritoriul locuit de dânsa statul său liber şi independent” de a „peri mai bine
decât a suferi mai departe sclavia şi neatârnarea” 15. Apoi încep pregătirile
pentru realizarea Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, care să consacre
hotărârea politică privind idealul românilor din Transilvania şi Banat.
Alegerea oraşului Alba Iulia a avut o valoare simbolică din cauza unor
evenimente care au influenţat de-a lungul timpului istoria românilor şi care
au avut loc în această urbe. Aici s-a încoronat Mihai Viteazul ca Principe al
Transilvaniei şi Domn al Ţării Româneşti şi al Moldovei în anul 1601. În
acelaşi oraş au fost întemniţaţi şi ucişi în chip barbar Horea şi Cloşca – doi
dintre conducătorii răscoalei ţărăneşti transilvănene desfăşurate în anii 17841785. Un alt conducător de revoluţie, Avram Iancu – a fost întemniţat la
Alba Iulia. Prin Marea Unire din 1 Decembrie 1918, oraşul Alba Iulia
rămâne veşnic în conştiinţa poporului român ca fiind oraşul în care i s-a
îndeplinit visul secular.
Actul Unirii de la Alba Iulia din data de 1 Decembrie 1918 a scăpat
şcoala românească din Transilvania şi Banat de la o maghiarizare sigură.
Unirea cea mare nu poate fi pretinsă de „o generaţie, de o structură socială
sau profesională, de o fracţiune geografică a poporului român, ci de
succesiunea de generaţii care au trudit pentru acest ideal, mobilizând toate
forţele fizice şi spirituale ale neamului românesc” 16. Aici „Adunarea
Naţională a tuturor românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească,
adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba Iulia în ziua de 18
noiembrie/1 decembrie 1918 decretează unirea acelor români şi a tuturor
teritoriilor locuite de dânşii cu România…” 17.
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Cea de-a doua Tribună: „Tribuna Poporului” de la Arad.
Începuturile (1897)
Doru Sinaci,
Centrul Cultural Judeţean Arad
La sfârşitul secolului al XIX-lea, românii transilvăneni se găseau în
faţa unor mari provocări, comparabile – ca amploare a manifestării acestora,
în toată zona central-europeană – cu marele moment de la 1848 1. „Veacul al
XIX-lea – avea să constate mai târziu Octavian Goga 2 – e veacul
principiului de naţionalitate. În veacul al XIX-lea s-a lansat ideea
identificării graniţelor etnice cu graniţele politice; în veacul al XIX-lea s-a
elaborat unitatea popoarelor. Desigur, mai întârziaţi decât alţii din cauza
aşezării noastre geografice, aceste idei din cursul veacului al XIX-lea au
fost în mod postum resimţite în conştiinţa noastră şi trecute în instinctul
nostru popular. Toţi cărturarii, toţi scriitorii noştri, toţi au perpetuat
generaţii întregi acest vis, de la unul la altul, şi eu nu mă găsesc decât o
verigă într-un lanţ de evoluţie: nu sunt decât continuatorul normal al
simţirii generale, pe care, în mod firesc, am dus-o şi eu cu un pas mai
departe.” Acest veac, descris excelent de către tribunistul Octavian Goga, se
încheia în Transleithania pe fondul intensificării politicilor de maghiarizare
demarate - mai ales după anul 1875, prin guvernarea premierului Kálmán
Tisza - la adresa românilor, slovacilor, sârbilor şi a celorlalte popoare
subjugate. Confruntaţi cu acest pericol, care se exprima prin forme din ce în
ce mai subtile, românii transilvăneni îşi intensifică eforturile de unificare
politică, iar la 12-14 mai 1881, cu ocazia Conferinţei Naţionale de la Sibiu
se naşte Partidul Naţional Român din Transilvania, Banat şi Ungaria, prin
fuziunea celor două partide întemeiate la 1869. În ambele momente de
construcţie politică, respectiv la 1869 şi la 1881, românii din Transilvania şi
Ungaria au reacţionat împotriva compromisului austro-ungar de la 1867, act
politic sintetizat cât se poate de just de către politicianul şi sociologul
maghiar Oszkár Jászi: „Compromisul s-a născut dintr-o neîncredere
1
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reciprocă. El a fost rezultatul unui mare impas. Împăratul avea nevoie de
maghiari pentru a-şi putea pune în practică politica antiprusacă, în timp ce
Ungaria, chinuită, dezmembrată şi slăbită de regimul absolutist, avea
nevoie de un răgaz pentru a-şi regenera forţele economice şi politice înainte
de a-şi relua vechea luptă pentru independenţă” 3. Dacă societatea politică
maghiară era împărţită între susţinătorii dualismului şi adversarii acestuia –
cei din urmă grupaţi în special în Partidul Independenţei şi Paşoptist, condus
de către Ferenc Kossuth, fiul marelui revoluţionar maghiar de la 1848 – în
cazul românilor, atitudinea politică era nuanţată în funcţie de recunoaşterea
sau nerecunoaşterea compromisului austro-ungar. Pornind de la aici, unul
dintre cele mai interesante procese din evoluţia Partidului Naţional Român
din Transilvania, Banat şi Ungaria vizează confruntările de idei care se
manifestă în interiorul acestuia, referitoare la schimbarea strategiei de
acţiune politică, prin trecerea de la tactica pasivismului, la noul activism.
Vorbim despre un proces ale cărui elemente constitutive se manifestă încă
din 1884 - odată cu apariţia ziarului Tribuna la Sibiu – şi se încheie în 1905,
la presiunea politică şi mediatică a tinerilor politicieni grupaţi în jurul
ziarului Tribuna Poporului de la Arad 4. Între cele două ziare există o
constantă care defineşte un curent politic şi cultural de mare complexitate,
având în centrul preocupărilor sale societatea românească în ansamblul ei :
tribunismul. Până la sfârşitul anului 1895, tribuniştii păşesc alături de
conducerea Partidului Naţional Român şi respectă programul de la 1881.
Tribuniştii contribuie esenţial la apropierea dintre conducătorii mişcării
naţionale şi masa românilor transilvăneni, dar mai ales la dezvoltarea
conştiinţei naţionale a ţărănimii ştiutoare de carte. Dacă scopul lor declarat
era unificarea culturală a tuturor românilor 5, în ceea ce priveşte discursul
politic liniile directoare sunt trasate încă din primul număr, prin articolul de
fond întitulat „Cătră publicul român!” şi semnat de toţi fondatorii noii
gazete: Ioan Bechnitz, Aurel Brote, Eugen Brote, Ioan Dusoiu, Diamandi
Manole, Simeon Mărginean, Ioan Neagoe, George B. Popp, Ioan de Preda şi
3
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Ioan Slavici. Fondatorii Tribunei proclamă statul ungar ca stat poliglot şi
denunţă bazele constituţionale ale dualismului austro-ungar. „Alipirea către
tron” devine atât un element de principiu politic, pe deplin compatibil cu
pasivismul declarat al fruntaşilor Partidului Naţional Român din
Transilvania, cât şi o strategie gazetărească menită să evite acuzele de
„trădare de patrie”, pe care procurorii unguri le utilizau în desele procese de
presă îndreptate împotriva ziariştilor români 6. Până la apariţia Tribunei
sibiene, la 1884, elita politică transilvăneană îşi găsise în pasivism o
strategie „de luptă” care nu permitea democratizarea vieţii politice şi bloca
în bună măsură activitatea Partidului Naţional Român. Ideile junimiste, de la
care tribuniştii se revendică din punct de vedere cultural, sunt aplicate cu
succes în Transilvania şi au un rol determinant în reconsiderarea atitudinii
elitei faţă de popor 7. Curentul junimist, promovat încă de la începuturi de
către tribuniştii sibieni a determinat reconsiderarea atitudinii elitei faţă de
popor, mai ales prin acţiunile menite să ridice sub aspect cultural, economic
şi politic nivelul claselor populare. Tot de sorginte junimistă este şi strategia
culturală a tribuniştilor, care militează împotriva direcţiei tradiţionale din
cultura românească ardeleană. Astfel, tribuniştii atacă sistemul ciparian,
acuzându-l că produce o ruptură între români, fiind accesibil doar unei elite:
„Ortografia nu este un scop, ci numai un mijloc. Scopul este cultura şi
răspândirea acesteia prin masele poporului, iar ortografia este mijlocul” 8.
Promovarea învăţământului de calitate, dezvoltarea limbii române pe baze
sănătoase şi stimularea forţelor literare locale pentru o creaţie originală
întregesc ideile junimiste promovate de „Tribuna” sibiană. În schimb, din
punct de vedere politic, la doar câţiva ani după apariţia „Tribunei” ruptura
dintre tribunişti şi junimişti este totală. I. Slavici îi scria lui T. Maiorescu, la
2/14 noiembrie 1889, că „Noi, deşi amici literari ai junimiştilor de peste
Carpaţi, nu suntem junimişti.” Francheţea lui Ioan Slavici faţă de liderul de
necontestat al junimiştilor români nu era de prisos, deoarece cu un an
înainte, în timpul unei întrevederi cu E. Brote din vara anului 1888, T.
Maiorescu – ajuns la putere – condiţiona un posibil ajutor financiar promis
6
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tribuniştilor de pe vremea când se afla în opoziţie de schimbarea „atitudinii
brătieniste a Tribunei” 9.
În limitele programului politic de la 1881, tribuniştii militează
pentru trecerea la acţiune politică şi pentru modernizarea discursului politic
românesc, la un nivel compatibil cu dezbaterea europeană a problemei.
Începând cu toamna anului 1895, între tribunişti şi câţiva dintre
liderii Partidului Naţional Român apar primele conflicte. Confiscarea
Tribunei de către bătrânul fruntaş naţional I. Raţiu, în temeiul
„patrimoniului de partid”, n-avea să conducă şi la dispariţia tribunismului.
Spirite libere, moderne, care simţeau că mai aveau multe de făcut în ceea ce
priveşte afirmarea politică a românilor transilvăneni, tribuniştii se
regrupează în jurul „sâmburelui sănătos” de la Arad şi începând cu anul
1897 vor scoate un nou ziar, Tribuna Poporului. Deşi vechea Tribună de la
Sibiu va mai apare până în anul 1903, publicaţia va fi văduvită de
principalele sale condeie gazetăreşti, îndepărtându-se tot mai mult de ceea
ce înţelegem prin „tribunism” – acest curent cultural-politic cu largă
penetrare în popor. Eliberaţi de prăfuita teorie a pasivismului şi de
învechitele idei ale elitismului şi separatismului ardelenesc, în doar câţiva
ani tribuniştii arădeni vor scoate cel mai puternic ziar din Transilvania,
având numeroşi cititori şi în România 10. Pe de altă parte, conjuncţia
activismului arădean cu tribunismul avea să conducă, după nici opt ani de la
apariţia gazetei, la schimbarea strategiei politice a Partidului Naţional
Român şi revenirea românilor transilvăneni la viaţa politică parlamentară.
Mai departe, tribuniştii arădeni aveau să se implice în educarea electorală şi
politică a românilor cu drept de vot, la trezirea conştiinţei naţionale, la
coordonarea campaniilor electorale „în cel mai rău sistem politic din
Europa” 11 şi la dezvoltarea colaborării politice a naţionalităţilor din
monarhie. Dar, de departe cel mai mare merit al tribuniştilor arădeni ţine de
dezvoltarea discursului politic : de la susţinerea autonomiei pe baze istorice,
la autonomia pe principiul majorităţii populaţiei; de la discursul de atitudine
politică, la cel de activitate politică, iar în final, la promovarea conceptului
de autodeterminare. Un parcurs dificil, care avea să şlefuiască discursul
politic al românilor transilvăneni şi să pregătească generaţia Marii Uniri.
Renunţarea la strategia pasivismului politic şi impunerea
activismului, ca expresie a luptei naţionale, avea să fie un proces destul de
9
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îndelungat, care a acoperit perioada anilor 1895 – 1905. Altfel spus, un
deceniu de confruntări politice şi de clarificări strategice, răstimp în care
centrul deciziilor politice care vizează activitatea Partidului Naţional Român
se mută, treptat, de la Sibiu, la Arad. În oraşul de pe Mureş se ridicase, la
sfârşitul secolului al XIX-lea, o nouă generaţie de politicieni, care vedea în
implicarea activă, politică şi parlamentară, calea de urmat pentru românii
transilvăneni în ceea ce priveşte cucerirea de drepturi politice naţionale. Pe
fondul creşterii numerice a populaţiei urbane din Ungaria 12, afirmarea
Aradului pe onoranta poziţie de capitală politică a românilor transilvăneni
era anticipată, în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea, de procesul
de consolidare a stării economice a păturii de mijloc din rândul populaţiei
româneşti, de sporirea treptată a nivelului de educaţie a maselor şi, nu în
ultimul rând, de ponderea majoritară a românilor în comitat 13, realităţi care
vor conduce la o mai mare manifestare a conştiinţei naţionale şi la lărgirea
bazei de acţiune politică 14. În jurul băncii populare „Victoria” – a doua ca
mărime în Transilvania, după „Albina” sibiană 15 - şi în jurul Preparandiei
arădene se constituie un nucleu de politicieni în plină afirmare, instruiţi la
Viena, Budapesta sau la alte mari universităţi europene, dinamici sub raport
organizatoric şi receptivi la ideea necesităţii schimbării strategiei politice a
Partidului Naţional Român: Nicolae Oncu, Mihai Veliciu, Vasile Mangra,
Roman Ciorogariu, Sava Raicu, Ioan Russu-Şirianu, Vasile Goldiş, Ştefan
Cicio Pop etc. Coagularea acestei grupări neoactiviste de la Arad se produce
în anii care au urmat mişcării memorandiste, pe fondul crizei care se
manifestă în interiorul Partidului Naţional Român.
În urma graţierii memorandiştilor întemniţaţi, conflictele latente care
se manifestaseră în ultimii ani între tribuniştii sibieni şi unii dintre liderii
marcanţi ai Partidului Naţional Român, în frunte cu Ioan Raţiu, izbucnesc în
mod deschis, pe fondul interminabilelor discuţii legate de proprietatea
asupra Institutului Tipografic din Sibiu, cel care edita „Tribuna” şi „Foaia
Poporului”. În plus, E. Brote, I. Slavici şi, mai târziu, S. Albini se exilaseră
12

Ioan Bolovan, Contribuţii privind situaţia demografică a Transilvaniei în anii 18501910, în Istoria României, Pagini transilvane, coord. Acad. Dan Berindei, Centrul de Studii
Transilvane, Fundaţia Culturală Română, Cluj-Napoca, 1994, p. 301: „Populaţia urbană a
Ungariei a crescut de la 13,7%, în 1869, la 18,9%, în 1910.”
13
Ioan Russu-Şirianu, Românii din statul ungar, Editura Autorului, Arad, 1904, p. 83 („Din
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la Bucureşti, la invitaţia lui D. A. Sturdza, fapt care a sporit nemulţumirea
fruntaşilor Partidului Naţional Român, care preferaseră „puşcăria
ungurească” în locul dulcelui exil dâmboviţean. Un alt eveniment care a
condus la amplificarea disensiunilor din cadrul Partidului Naţional Român la constituit căderea guvernului conservator de la Bucureşti şi venirea la
putere a liberalilor conduşi de D. A. Sturdza. Discursul său de la Iaşi, din 13
octombrie 1895, prin care şeful guvernului liberal – împovărat, desigur, de
responsabilitatea funcţiei executive – preciza că se va abţine de la orice
amestec în treburile interne ale Ungariei, implicit în susţinerea mişcării
naţionale a românilor de aici, a provoca o erodare puternică a imaginii
tribuniştilor în interiorul Partidului Naţional Român. Prinşi la mijloc între
gruparea bătrânului Raţiu şi gruparea bănăţeană din jurul Mocioneştilor,
tribuniştii pierd în final controlul asupra „Tribunei” sibiene şi, implicit,
asupra deciziei politice de la vârful partidului 16. În realitate, dacă ne referim
exclusiv la managementul politic – aşa cum se practica acest concept
modern în acele vremuri – putem afirma că, atât vechii fruntaşi ai Partidului
Naţional Român din jurul lui I. Raţiu, cât mai ales „moderniştii” grupaţi în
zona curentului tribunist, deveniseră pe deplin conştienţi de importanţa din
ce în ce mai mare a mijloacelor mass-media în ceea ce priveşte transmiterea
discursului politic către o pătură tot mai numeroasă de cititori-aderenţi.
Acest fenomen se înscrie perfect în mai largul curent european ce defineşte
condiţia intelectualului la mijlocul şi la sfârşitul secolului al XIX-lea, mai
ales în spaţiul central-răsăritean al continentului, unde „intelligentsia”
devine animatoarea mişcărilor naţionale 17. Tot mai mult, concepţia elitistă
ce caracterizase construcţia politică a Partidului Naţional Român va lăsa
locul conceptului democratic de deschidere a partidului către masele largi
populare, iar tribunismul ardelean a fost exact mijlocul prin care s-a realizat
acest deziderat.
Evident, pentru a se putea impune în fruntea Partidului Naţional
Român, în condiţiile în care bătrânul Raţiu confiscase „Tribuna” sibiană în
sarcina patrimoniului de partid, tribuniştii aveau nevoie de un nou ziar în
care să se exprime şi prin care să-şi popularizeze ideile. Izgonit, la rându-i,
din redacţia sibiană de către I. Raţiu, Ioan Russu-Şirianu îi scria, insistent lui
E. Brote, aflat la Bucureşti: „…fără o foaie, în care să se exprime şi păreri

16

Lucian Boia, Contribuţii privind criza Partidului Naţional Român şi trecerea de la
pasivism la activism (1893-1905), în Studii.Revistă de istorie, tom 24, nr. 5, 1971, pp. 966967.
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străine dinastiei prezidiale, lucrurile p-aici o să se încurce rău” 18. O primă
întrunire a tribuniştilor avusese loc la Braşov, încă în 10/22 decembrie 1895,
la care participaseră V. Mangra, V.Goldiş – la acea vreme profesor la liceul
braşovean – I. Russu-Şirianu, G. Bogdan Duică şi T.L. Albini, secondaţi, de
la Sinaia, de E. Brote, S. Albini şi A.C. Popovici. Pe lângă rezoluţia în patru
puncte pe care o adoptă aici şi pe care i-o trimit preşedintelui PNR I.
Raţiu 19, trbuniştii hotărăsc să scoată pe piaţă un nou ziar, prin care să-şi
promoveze ideile politice şi, evident, să acceadă în fruntea Partidului
Naţional Român. Tot în luna decembrie 1895, Vasile Mangra îi trimite o
scrisoare extrem de dură preşedintelui Ioan Raţiu, de unde putem trage
concluzia că ruptura dintre tribunişti şi cei care mai rămăseseră în fruntea
Partidului Naţional Român era un fapt împlinit. Cel puţin tonul scrisorii
justifică aserţiunea noastră de mai sus: „D-voastră aţi observat că Gazeta
Transilvaniei continuă să someze a vă clarifica pentru demersul, ce aţi luat
după eşirea din temniţă pe la miniştri maghiari. Iar Dreptatea merge până
a vă contesta chiar dreptul de conducători ai partidului naţional... Eu v-am
descoperit sincer, nu pentru ca să ameninţ, ci ca să vă previn conflictul
păgubitor, că dacă Dumneavoastră veţi duce treaba până la extrem, eu voi
fi silit, ca să iau poziţie hotărâtă în contra procedărei D-voastră. Şi deja aţi
dus-o la extrem, când aţi intentat proces în contra D-lui Albini pentru
institutul tipografic. Acum nu-mi rămâne decât să vă aduc la cunoştinţă că
nu numai eu, dar şi Domnii Veliciu şi Aurel Suciu cu toţi amicii din părţile
acestea, cât şi din Banat, pe care i-am încunoştinţat despre afacere, sunt în
contra hotărârilor conferinţei din 15 Noembrie din Sibiu, cât şi în contra
felului de asigurare a averei naţionale acceptat de D-voastre, dar combătut
de mine, Dr. Fodor şi Dr. Tripon în acea conferinţă... D-voastră aţi fost
punctul de cristalisaţiune a elementelor naţionale şi nu-mi pot închipui să
vă văd altfel în lupta noastră politică!” 20. Dincolo de fermitatea scrisorii,
ceea ce putem reţine este importanţa din ce în ce mai mare pe care liderii
politici o acordă articolelor din presă şi presei, în general. Din conţinutul
disputelor politice din acea perioadă deducem că deţinerea conducerii
Partidului Naţional Român era un obiectiv politic la fel de important,
precum era şi controlul asupra ziarelor „oficioase” şi, în primul rând, asupra
Tribunei. Altfel spus, cine deţine controlul asupra ziarului cu cea mai mare
pătrundere în popor, deţine implicit şi controlul asupra partidului. Acesta
este şi motivul pentru care tribuniştii vor declara, cu toate ocaziile, că nu vor
18
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părăsi niciodată programul Partidului Naţional Român adoptat la 1881 şi că
nu vor face dizidenţă în partid. Astfel, reuşesc să câştige noi aderenţi de
partea lor, printre care şi nume cu o largă rezonanţă naţională, cum este
părintele Vasile Lucaciu. În vara anului 1896, la Măgurele, lângă Bucureşti,
unde I. Slavici funcţiona ca profesor, are loc o nouă întâlnire a tribuniştilor.
Consfătuirea ţine mai multe zile şi acum se stabileşte şi locaţia noului ziar,
care va fi la Arad. În favoarea desemnării Aradului ca viitor centru politic al
românilor transilvăneni se manifestaseră de mai multă vreme V. Mangra 21,
R. Ciorogariu, N. Oncu, S. Raicu, V. Goldiş, M. Veliciu, dar şi I. RussuŞirianu şi I. Slavici. În final, este de acord şi E. Brote, care vedea în
tribuniştii arădeni şi o oportunitate pentru aplicarea ideilor lui D.A. Sturdza,
referitoare la o posibilă apropiere între românii şi maghiarii din Transilvania
:”Aradul mai are încă o însuşire, care ar lipsi atât Blajului, cât şi Sibiului şi
care astăzi cu deosebire este de preţuit. Înţeleg calitatea Aradului de a fi
locul cel mai potrivit, unde s-ar putea întâlni maghiarii şi românii la o
înţelegere oarecare…Trebuie făcută o încercare serioasă şi anume la
Arad” 22. O eventuală apropiere între românii transilvăneni şi maghiari
convenea atât Puterilor Centrale, cât şi Casei Regale de la Bucureşti, fapt
recunoscut de către Carol I într-o audienţă acordată ambasadorului austroungar în acel an 23. Această strategie de reconciliere româno-maghiară, care
la fel de bine poate să fie exploatată şi dintr-un alt punct de vedere, mult mai
pragmatic şi mai oportunist, şi care ţine de necesitatea adormirii vigilenţei
autorităţilor opresive maghiare în ceea ce priveşte sarcina extrem de
curajoasă a tribuniştilor de a scoate un nou ziar naţional la Arad 24, a produs
numeroase polemici şi chiar rupturi în rândurile iniţiatorilor. Astfel, A.C.
Popovici îl contactează pe I. Raţiu, avertizându-l că exilaţii bucureşteni, în
frunte cu E. Brote, doresc să scoată un nou ziar, sub patronajul liberalilor
bucureşteni, ziar prin care să promoveze necesitatea reorganizării Partidului
Naţional Român şi renunţarea la puctele esenţiale ale programului de la
1881 : pasivismul politic, nerecunoaşterea dualismului şi cererea de
21
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autonomie a Transilvaniei 25. Scandalul degenerează, deoarece I. Raţiu
publică în “Tribuna” acuzele lui A.C. Popovici la adresa tribuniştilor
bucureşteni, în timp ce „Gazeta Transilvaniei”, „Dreptatea”, dar şi ziarele
conservatoare de la Bucureşti „Epoca”, „Adevărul” şi „Ziua” speculează
din plin pe marginea acestui subiect de senzaţie. De partea tribuştilor se
poziţionează doar ziarele „Revista Orăştiei” şi organul liberal „Voinţa
Naţională”, care îi oferă lui E. Brote spaţiu publicistic pentru a se
dezvinovăţi 26. Dincolo de aceste polemici, care vor limpezi în mare măsură
orientarea pe care se va angaja mişcarea politică a românilor transilvăneni la
cumpăna secolelor, tribuniştii arădeni lucrează de zor pentru scoaterea
noului ziar la sfârşitul anului 1896, iar V. Mangra, R. Ciorogariu, I.RussuŞirianu şi N. Oncu se deplasează destul de des la Bucureşti, de unde vor
primi şi bani pentru acoperirea cauţiunii noului ziar, cel mai probabil din
partea liberalilor români 27. În umărul promoţional – de fapt o foaie volantă
scoasă de tribunişti la 15 decembrie 1896 – I. Russu-Şirianu preciza noua
conduită politică a “Tribunei Poporului” : “Ţinta întregei noastre lucrări va
fi să întărim pacea şi frăţia în şirul luptătorilor care se resleţiseră. Vom
privi ca sfânt programul naţional întocmit la anul 1881, de mai marii noştri.
Vom căuta să întărim legăturile cu slovacii şi sârbii, naţiuni care suferă
deopotrivă cu noi” 28. Aşadar, deocamdată o conduită politică pe deplin
compatibilă cu programul Partidului Naţional Român, cel puţin în punctele
sale esenţiale. Mai remarcăm doar desemnarea lui Ioan Russu-Şirianu ca
prim-redactor al „Tribunei Poporului” de la Arad, numire susţinută în
primul rând datorită experienţei pe care nepotul lui Ioan Slavici o câştigase
la Sibiu, mai ales după ce înfiinţase alături de Eugen Brote şi suplimentul
„Foaia poporului” în decembrie 1892. La nici doi ani de la lansarea
primului număr, „Foaia poporului” ajunsese la un tiraj-record pentru acea
vreme în publicistica românească din Transilvania, de 7.000 de abonaţi 29.
Numărul de probă al ziarului “Tribuna Poporului”, tipărit la Orăştie
de către A. Popovici-Barcianu, apare la Arad chiar de Sărbătoarea
Crăciunului, pe 25 decembrie 1896, primul număr oficial fiind cel din 1
25
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ianuarie 1897. Redactor-responsabil este I. Russu-Şirianu, iar printre
publicişti îi găsim pe V. Mangra, R. Ciorogariu, V.Lucaciu şi G. Coşbuc.
Articolul de fond, intitulat „1896” face o radiografie politică a acestui an,
criticând lipsa de activitate a fruntaşilor politici de la Sibiu. Spiritul tribunist
va răbufni în cel de-al doilea număr al ziarului 30, în articolul de fond „Noua
noastră posiţiune”, unde se reia vechea strategie pe penetrare în rândul
maselor din perioada sibiană („numărul e temelia valorii noastre politice, şi
numai aceia dintre oamenii noştri politici care au acest număr în dosul lor,
pot, dacă vor, să se impuie şi să-i fie de folos atât patriei, cât şi naţiunii
noastre îndeosebi”) 31. De data aceasta, tribuniştii arădeni sunt chiar mai
direcţi: „Fără o clasă conducătoare bogată şi cu legături în cercurile
conducătoare, mişcare politică românească este pornită din masele mari
ale poporului.” Începând cu data de 9/21 ianuarie 1897 ziarul „Tribuna
Poporului” este tipărit la Arad „în propria sa tipografie” – cum anunţă cu o
nedisimulată mândrie tribuniştii arădeni în articolul de fond, intitulat
sugestiv „În Arad” 32. Extrem de interesante sunt, însă, argumentele
prezentate pentru care noul ziar politic românesc apare la Arad. Arătând că
„Aradul este singurul oraş în care Românii stau faţă în faţă cu Ungurii”,
deoarece la Sibiu, la Braşov sau la Blaj „ungurii sunt departe”, autorul
articolului face şi precizarea că „Aradul este Golgota Ungurilor”, adică
locul unde au fost executaţi cei treisprezece generali ce s-au ridicat
„împotriva Împăratului”. Articolul în sine este şi un veritabil discurs politic
de îmbărbătare pentru românii din comitat: „Nicăiri, pe tot pământul locuit
de Români, nu se găsesc comuna atât de mari şi de înfloritoare, cum sunt
cele din jurul Aradului. Când fraţii noştri din Ardeal, ori chiar cei din
România ar vedea pe Românii din Pecica, Şeitin, Nădlac, apoi Curtici,
Sântana, Şiria, Agriş, Pâncota şi altele, ar sta uimiţi. Sunt p’aici ţăărani, nu
unu, dar mulţi, a căror avere trece peste 400.000 de ccoroane, şi am văzut
înşine pe unul depunând la banca „Victoria” suma de vre-o 80.000 de
coroane, cât luase pe recolta grâului din acel an” 33. Tot cu acest număr al
ziarului începe şi o serie de articole intitulate „Politica socială”, articole ce
acoperă şi componentele socială şi economică din discursul tribunist. Sunt
evidenţiate pierderile confesionale înregistrate în urma căsătoriilor mixte,
sunt îndemnaţi tinerii români să deprindă meserii practice şi se încurajează
populaţia să cumpere produse româneşti, să apeleze doar la avocaţii români
30
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sau să folosească instituţiile de credit ale românilor 34. Primul articol de fond
semnat în „Tribuna Poporului” îi aparţine lui Vasile Mangra şi poartă titlul
„Programul naţional”. Pornind de la cuvintele evanghelistului Luca, potrivit
cărora lupta binelui împotriva răului este o datorie a fiecărui creştin, Vasile
Mangra susţine că lupta românilor împotriva politicilor de maghiarizare ţine
de „dreptul legitimei apărări” 35. Argumentându-şi aserţiunea cu citate din
Aristotel şi J.J. Rousseau, Mangra conchide că „nenorocita politică de
maghiarizare este cea mai mare greşeală politică, care va duce Ungaria în
mormânt, dacă nu-i va pune stavilă patriotismul luminat” 36. În numărul
următor apare şi prima semnătură a lui Vasile Goldiş (vg.), la începutul
articolului de fond „Lupta noastră”. Făcând un recurs la istorie şi la faptul
că ne tragem din cei care „biruit-au Italia şi Africa şi Asia şi toată lumea”,
Vasile Goldiş le oferă cititorilor exemplul poporului olandez „mic şi slab”
care a învins împărăţia cea „mare şi puternică” a spaniolilor. Mai departe,
referindu-se la politicile de maghiarizare ale guvernanţilor, discursul politic
al profesorului de la Braşov capătă valenţe ameninţătoare: „Tremurul şi
frica vă va cuprinde, când se va ridica zăgazul suferinţelor noastre. Steagul
fâlfâie mândru în vânt. În jurul lui, Români!” 37. Cuvinte curajoase, ce
caracterizează majoritatea articolelor lui Vasile Goldiş. De altfel, după cum
vom constata mai târziu, primul proces de presă îndreptat împotriva noului
ziar va fi provocat tot în urma unui articol scris de către inimosul tribunist
arădean Vasile Goldiş. Articolul se încheie cu o aluzie străvezie la adresa
pasiviştilor de la Sibiu: „Eară cel fricos şi slab la inimă să meargă şi să se
întoarcă în casa sa, ca să nu înfricoşeze inima fratelui său ca şi a sa.”
Mândria naţională este cultivată în acest număr al „Tribunei Poporului” prin
încă două articole. Primul, o scrisoare prin care Vasile Alecsandri le
mulţumeşte arădenilor pentru „călduroasele lor felicitări” după strălucita
izbândă cu poezia „Ginta latină” 38, iar al doilea articol, scris de către
George Coşbuc, face o analiză a „celor trei marşuri” româneşti provenite din
Moldova, Muntenia şi Ardeal, cele trei mari colţuri ale spaţiului etnic:
„Marşul lui Vasile Cârlova”, „Deşteptarea României” a lui Vasile
Alecsandri şi „Deşteaptă-te Române” a lui Murăşanu. Dacă primele şapte
numere ale „Tribunei Poporului” se înscriu, mai mult sau mai puţin, în ceea
ce putem denumi ca fiind frenezia începutului, cu numărul opt tribuniştii
34
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arădeni revin la pragmatismul ce-i caracterizează şi iau, punctual, marile
probleme cu care se confruntă românii transilvăneni în ultimul deceniu al
secolului al XIX-lea. La momentul la care ne referim, existau trei mari
centre politice susţinute de către tot atâtea ziare: „Tribuna”, la Sibiu, care
servea interesele celor grupaţi în jurul „venerabilului” Ioan Raţiu,
„Dreptatea”, la Timişoara, condusă de către Valeriu Branişte şi pusă în
slujba lui Alexandru Mocioni şi „Tribuna Poporului”, la Arad, în jurul
căreia se constituia o grupare din ce în ce mai puternică de lideri: Vasile
Mangra, Roman Ciorogariu, Nicolae Oncu, Sava Raicu, Vasile Lucaciu,
Vasile Goldiş, Ioan Slavici, Eugen Brote, Ioan Bianu, Ştefan Cicio Pop,
Ioan Suciu, Mihai Veliciu, George Coşbuc, A.D. Xenopol, Ilarie Chendi etc.
Deşi dispuneau şi ei de ziare naţionale, braşovenii contau destul de puţin în
acest triunghi de putere, iar blăjenii erau menţionaţi cu precădere atunci
când apăreau dispute confesionale între românii ortodocşi şi cei grecocatolici. Exista, fireşte, şi o bătălie în ceea ce priveşte acapararea de noi
abonaţi între ziarele din centrele româneşti menţionate mai sus, dar acest
mercantilism gazetăresc coincidea pe deplin cu susţinerea de care se bucura
respectiva grupare politică. Ca dovadă, „Dreptatea” dispare atunci când
„mocioniştii” pierd teren în faţa tribuniştilor arădeni, care îşi vor impune
propria lor voinţă în ceea ce priveşte alegerea noului episcop al Aradului,
după cum „Tribuna” sibiană va sucomba aproape instantaneu cu trecerea la
cele veşnice a marelui memorandist Ioan Raţiu. Prin urmare, nu informaţiile
sau serviciile gazetăreşti erau cele care contau în expansivitatea unui ziar,
cât mai ales ideile politice promovate de către gruparea respectivă de lideri.
Iar tribuniştii arădeni vor deveni, cât de curând, imbatabili, impunând nu
numai „Tribuna Poporului”, ci şi Aradul în fruntea mişcării politice a
românilor transilvăneni.
Activitatea politică propriu-zisă, pe care o reclamă tribuniştii arădeni
încă din primele numere, n-are deocamdată nimic în comun cu activismul
parlamentar, fiind doar un îndemn la reluarea acţiunilor politice de către
fruntaşii Partidului Naţional Român, a căror activitate intrase în amorţire
după începutul crizei interne. Acesta este şi rostul articolului de fond al
numărului din 27 ianuarie, intitulat „Acţiune!” 39. Pornind de la constatarea
că toată presa românească a căzut de acord asupra faptului că „situaţiunea
partidului naţional român este cât se poate de gravă”, autorul articolului
îndeamnă la reluarea activităţii politice, deoarece „oştirea, ori-cât de
puternică ar fi, se demoralisează stând în campanie fără a da o luptă. Tot
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aşa şi în politică: lipsa de acţiune demoralisează” 40. Articolul beneficiază
de o reacţie imediată şi laudativă din partea lui V. Lucaciu care, într-o
scrisoare adresată lui Vasile Mangra la 24 ianuarie 1897, de la Siseşti,
precizează:”Foarte frumos aţi prezentat Tribuna Poporului… Ar fi bine să
inaugurăm o acţiune energică şi covârşitoare ce nu se poate face fără de o
consfătuire a mai multor fruntaşi de ai noştri din partidul naţional, care să
adreseze un cuvânt public către naţiune, desfăşurându-şi programul de
acţiune şi, începând numaidecât lucrarea în acel sens” 41. Nu la fel de
încântat este şi Eugen Brote de la Bucureşti, pentru care felul cum a demarat
„Tribuna Poporului” nu-i este pe plac. El recţionează destul de dur într-o
scrisoare adresată lui V. Mangra: „Oare toate acestea nu se puteau publica
de Tribuna din Sibiu ? Ai d-ta convingerea, că cu asemenea idei politice se
poate strânge poporul în jurul Tribunei Poporului şi îţi vei asigura sprijinul
cercurilor politice conducătoare de aici ?... Un lucru să nu-l scăpăm din
vedere. Am stat mult în aşteptare cu întemeierea noului ziar; să nu ne zică
lumea la urmă că mai puteam să mai aşteptăm” 42. După cum vom putea
constata peste doar câteva numere, Eugen Brote va conceptualiza o
veritabilă strategie de marketig politic şi ziaristic pentru gazeta arădeană,
prin care să se pună în acord lupta politică a românilor transilvăneni cu
interesele guvernanţilor liberali de la Bucureşti şi cu cercurile de decizie de
la Viena. Prin conjugarea acestor eforturi – credea Brote – politicienii de la
Budapesta vor putea fi constrânşi în a acorda drepturi politice pentru
românii ardeleni.
Legitimitatea luptei politice a românilor transilvăneni o evidenţiază,
cât se poate de clar, Vasile Mangra în numărul din 29 ianuarie, în articolul
de fond „Legitimitatea programului naţional”43 în care argumentează că
solicitarea românilor pentru autonomia Transilvania, conform programului
de la 1881, nu este cu nimic mai lipsită de legitimitate decât programul
partidului kossuthist, care cere tocmai independenţa Ungariei. La fel de
interesant este articolul lui Roman Ciorogariu (semnat: U.) „Fruntaş între
fruntaşi” 44, în care „Uncheaşul” 45 insistă asupra legăturilor fireşti şi naturale
dintre preoţii şi ţăranii români, care au aceleaşi năzuinţe: „Câţi suntem
40
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astăzi, toţi suntem din opincă.” Finalul articolului conţine şi primul slogan
de luptă politică naţională pe care-l întâlnim în acest ziar: „Şubă lângă
şubă!” Un îndemn la unitate, la comuniune de vederi, la solidaritate
naţională, pe care-l vom mai întâlni şi cu prilejul altor discursuri politice
publicate în „Tribuna Poporului”.
Cu numărul din 4 februarie 46 Eugen Brote îşi începe seria de şapte
articole, intitulate „Puncte de orientare”, în care este de părere că
„neînţelegerile şi vrajba dintre români şi maghiari să înceteze”, cu atât mai
mult, cu cât „situaţia actuală diferă în mod esenţial de cea de la 1892” 47.
Îndemnul lui Eugen Brote adresat cititorilor pentru a adopta „o rezervă
binevoitoare” faţă de guvernul maghiar îl nemulţumeşte profund pe Vasile
Goldiş, care îi scrie de la Braşov lui Vasile Mangra că este contrariat de
această nouă poziţie a tribuniştilor arădeni şi că va întrerupe orice
colaborare cu „Tribuna Poporului” de la Arad: „O decepţiune mai mare
decât cea primită prin articolii voştri Puncte de orientare n-am avut în viaţa
mea până acum. În prima înfuriare era să mă adresez la Gazeta
Transilvaniei cu un articol prin care în public să mă leped de voi, dar m-am
gândit la tine, pe care atât de mult te iubesc şi-am tăcut şi tac. Dar te rog,
pentru numele lui Dumnezeu, luminează-mă. Ce vreţi? V-aţi înţeles cu
guvernul ori halucinaţi împreună cu Brote de nişte fantasme imposibile? Ce
va să zică „rezerva binevoitoare”, ce va să zică „liniştea internă”? Toată
gloria începutului aţi păpat-o şi cele pierdute niciodată nu se mai pot
repara. Stau să plâng de durere şi nu ştiu ce să mă fac. Te rog, dragă, dacă
ţii cât negru (sub) unghie la mine, luminează-mă!” 48. Temerile lui Vasile
Goldiş sunt cu atât mai întemeiate, cu cât încă nu se stinseră valurile
provocate de acuzele publicate de către Aurel C. Popovici în „Tribuna”
sibiană împotriva lui Eugen Brote şi a noii sale grupări politice privind
trădarea cauzei naţionale. Cu doar un an în urmă, bănăţeanul Aurel C.
Popovici – aflat la Bucureşti, alături de Eugen Brote, Septimiu Albini şi
Ioan Slavici, publicase o serie de articole devastatoare la adresa „exilaţilor
bucureşteni” 49, care îşi propuseseră„înfiinţarea unui ziar în Transilvania şi
constituirea unui partid guvernamental, fără a mai sta pe baza programului
46
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naţional, fără a mai vorbi de autonomie şi de acţiuni politice pentru
dobândirea ei, ci pur şi simplu a face o politică moderată, oportunistă” 50. În
replică, Vasile Mangra îi trimite profesorului Vasile Goldiş o scrisoare
liniştitoare de răspuns, în care precizează că „Punctele de orientare” ale lui
Brote trebuie citite într-o cu totul altă cheie, respectiv„din privirea
constelaţiunilor politicei europene, pe care o dreg statele mari şi nu
popoarele mici”, încheind: „Fii dar liniştit, iubite amice, că dela program
nu ne vom abate. Fii liniştit, că numai cinstit vrem să lucrăm” 51. Până la
urmă Vasile Goldiş îi dă crezare lui Vasile Mangra şi scrie la „Tribuna
Poporului” încă 14 ani „la rând”, cum avea să recunoască mai târziu 52. Cât
despre teoriile conspiraţioniste ale lui Aurel C. Popovici, probabil că şi
Vasile Goldiş era de părerea marelui nostru istoric Nicolae Iorga, care-l
caracteriza impecabil pe autorul „Statelor Unite ale Austriei Mari”: „Era
exagerarea însăşi, în talie, în glas, în scris, în viaţă” 53. Revenind la
scrisoarea lui Vasile Goldiş către Vasile Mangra, este cât se poate de
interesant să remarcăm faptul că aceasta i-a fost trimisă, spre ştiinţă, lui
Eugen Brote la Bucureşti, împreună cu următoarea epistolă: „În momentul
de faţă sosii de la Braşov, unde am plecat luni în 3/15 cu trenul de seară.
Am fost silit să merg ca să dau unele explicări şi clarificări amicilor noştri
nedumeriţi penttru articolul şase din „puncte de orientare”, căci alături de
scrisoarea care ţi-o alătur în confidenţă, mai primisem de la un alt amic,
care ne-a fost totdeauna foarte devotat, abzicerea lui dintre întemeietorii
ziarului tot pentru punctele de orientare. Explicările şi clarificările mele iau mulţumit şi nedumeririle lor sunt risipite; mi-au reflectat însă că acei
articoli nu sunt pentru publicul nostru, care ori nu-i înţelege, ori îi va
înţelege rău, precum şi ei rău l-au înţeles. Te rog dar ca luând la critică
părerile contrare ale duşmanilor, să iai în socotinţă şi nedumeririle
oamenilor” 54. O destul de mare nedumerire au provocat „Punctele de
orientare” publicate de Eugen Brote şi în rândul fruntaşilor politici arădeni.
Astfel, în scrisoare către Vasile Mangra din 13/25 februarie 1897 Eugen
Brote precizează încă de la începutul acesteia: „Precum văd din scrisoarea
D-Tale şi a Muscalului, „Punctele de orientare” a clătinat şi pe unii din
50
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amicii noştri; vor veni ei la loc. Dacă nu-i vom convinge noi, îi vor
convinge adversarii noştri” 55 „Muscalul” pomenit în scrisoare este chiar
prim-redactorul „Tribunei Poporului”, Ioan Russu-Şirianu.
Chiar în perioada în care Eugen Brote scrie seria „Punctelor de
orientare”, Vasile Goldiş publică unul dintre cele mai înflăcărate discursuri
politice de până acum. Articolul de fond din 7 februarie „Steagul nostru” –
semnat cu iniţiale (vg.) – vine în totală contradicţie cu îndemnul pacifist de
„rezervă binevoitoare” faţă de guvernanţii de la Budapesta promovat de
Brote. Reluând teza bărnuţiană de la 1848, conform căreia „libertatea
adevărată a oricărei naţiuni nu poate fi decât naţională”, Vasile Goldiş
critică atitudinea de până acum a comitetului Partidului Naţional Român:
„Ni se răpeşte dreptul de a ne întruni în adunări electorale şi răspunsul e un
protest. În faţa mileniului comitetul naţionalităţilor întrunit la congresul
dela 1895 scoate o declaraţie platonică nesubscrisă de nimeni” 56. Mai
departe, concluzia lui Vasile Goldiş este una fără echivoc: „Ori-că nu pot,
ori-că nu voesc: e clar ca lumina zilei, că teoreticismul neputincios a pus
ear’ mânile pe conducerea politicei noastre.” Prin urmare, soluţia pe care o
propune tribunistul Vasile Goldiş este lupta pentru drepturi naţionale:
„Ridicat-am acest steag al luptelor viitoare pentru binele neamului nostru
românesc…. Existenţa unui popor nu se discută, ci se afirmă. În numele lui
Dumnezeu deci înainte!” Deşi nu dă nici un nume, Vasile Goldş îndreaptă
câteva critici extrem de acide şi la adresa oportuniştilor sau „teoreticienilor
neputincioşi”: „Astfel prinde între noi rădăcini tot mai adânci acea idee
fatală, că din ghiarele şovinismului maghiar nu ne poate scăpa, decât
numai evenimente mari europene. Deci să aşteptăm…” Aluzia este mai
mult decât străvezie la gruparea Mocioni-Babeş. Există şi un avertisment:
„Cei şovăitori şi fricoşi şi sgârciţi şi lacomi să rămână departe de noi” 57.
Simţind, probabil, că spiritele se prea încing, Roman Ciorogariu
publică articolul de fond „Inimi deschise” (semnat: Unchiaşul), un îndemn
pentru evitarea certurilor între fraţi: „Sunt certăreţi din cale afară
Românii!... Deschideţi-vă dar inimile…Fiţi bărbaţi!” 58.
După cum avea să recunoască mai târziu, Vasile Goldiş era – la acea
vreme – unul dintre cei mai harnici şi mai iscusiţi editorialişti de la „Tribuna
Poporului”: „În Tribuna Poporului eu am scris cel dintâiu primarticol… Am
un teanc de scrisori dela părintele Vasilie Mangra şi fieiertatul RussuŞirianu, în care aceştia recunosc, că numai mie au să-mi mulţumească
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(pentru) situaţia creiată în Braşov pentru gruparea dela Tribuna
Poporului” 59. Articolul de fond „Politica naţională” (semnat: vg.) din 23
februarie este, nici mai mult, nici mai puţin, decât un îndemn la unitatea
naţională a tuturor românilor: „Dacă Grecii au căzut odată sub jugul lui
FFilip, şi în urmă sub jugul Romanilor, este pentru-că au voit să fie
Plateani, Tebani, Ateniani, Spartani şi nu Elini; tot aşa şi străbunii noştri
au voit să fie Ardeleni, Munteni, Bănăţeni, Moldoveni şi nu Români; rareori au voit să se privească între dânşii ca o singură şi aceeaşi naţiune; în
neunirea lor dar’ trebue să vedem isvorul tuturor nenorocirilor trecute ale
căror urme încă până astăzi sunt vie pe pământul nostru.” Şi, ca să nu
existe nici un dubiu, îşi încheie articolul cu un citat din Kogălniceanu: „eu
privesc ca patria mea toată acea întindere de loc, unde se vorbeşte limba
română” 60. Este cel mai „naţionalist” discurs politic de până acum publicat
în paginile ziarului de la Arad, iar tema pericolului regionalizării demersului
politic naţional va fi reluată de către Vasile Goldiş şi în alte articole ale sale.
Pentru a îndrepta, oarecum, efectul „Punctelor de orientare” ale lui
Eugen Brote asupra cititorilor, în ziarul din 4 martie este publicat un articol
de fond (nesemnat) intitulat „Roadele politicei guvernamentale”. Publicarea
acestuia fără semnătură nu trebuie pusă, de data aceasta, în sarcina evitării
vreunui conflict cu procurorii maghiari, cât mai ales pentru a masca o
atitudine făţişă faţă de părerile lui Eugen Brote. Argumentăm aserţiunea
noastră prin scrisoarea din 13 septembrie pe care Vasile Mangra i-o trimite
lui Eugen Brote şi în care se plânge de timpul îndelungat pe care trebuie să-l
petreacă în redacţia ziarului: „Au fost săptămâni când singur eram, încât nu
ştiam de capul meu…” 61. Mai mult, am constatat că în zilele în care Vasile
Mangra sau Roman Ciorogariu făceau şi serviciul de secretariat de redacţie,
din cauza lipsei de ziarişti cele mai multe articole din paginile de interior ale
ziarului erau fie semnate, fie propuse de către cei doi. La fel se întâmplă şi
în numărul din 4 martie, unde Vasile Mangra publică un amplu – şi deosebit
de interesant – articol despre „Partidul naţional în comitatul Aradului”.
Revenind la articolul de fond despre „Roadele politicei guvernamentale”, pe
care i-l atribuim chiar lui Vasile Mangra, acesta începe fără nici un fel de
echivoc: „S’au găsit şi se mai găsesc încă şi astăzi între Români oameni,
cari prin o politică conciliantă în sens guvernamental, cred că am putea
obţine dela Maghiari oare-cari concesiuni pentru ameliorarea posiţiunei
poporului român, cel puţin pe terenul cultural. Aceştia formează nota
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discordantă în acţiunea politică a Românilor, preferând a se pune în
conflict cu sentimentul public al poporului…” 62. După această introducere,
urmează atacul deschis şi direct la adresa protopopului Radnei – fratele
arhimandritului de la Bodrog şi directorul Institutului Pedagogico-Teologic
de la Arad, Augustin Hamsea, totodată şi omul de casă al episcopului
Meţianu – „Astfel vedem pe protopop. Radnei nu numai dând mâna cu toţi
şoviniştii şi Ovreii din cercul său, dar’ primind chiar presidenţia partidului
guvernamental de acolo, şi trimiţând invitări în limba maghiară preoţilor şi
învăţătorilor români, ca să participe la întrunirile partidului unguresc.
Acesta ar fi cel mai mic contra serviciu, pentru mandatul de deputat al
fratelui său, cu care şoviniştii nici pe departe nu sunt mulţumiţi” 63. După ce
avertizează şi asupra pericolelor pe care le produce această politică
guvernamentală – respectiv întemeierea de şcoli ungureşti în satele „curat
româneşti” de pe Valea Mureşului – autorul articolului de fond încheie:
„Nădăjduim, că consistoriul eparchial din Arad va lua măsuri energice
pentru a pedepsi negliginţa organelor sale şi pentru a restabili încrederea
poporului şi iubirea lui cătră aşezămintele naţionale.” Un argument în plus
ca să-l considerăm pe Vasile Mangra ca fiind autorul acestui articol şi să
evidenţiem primul atac al tribuniştilor la adresa nepotismului şi corupţiei
care se manifestau la vârful Eparhiei Ortodoxe Române din Arad.
La fel de interesant este şi amplul articol referitor la trecutul şi
existenţa Partidului naţional în comitatul Aradului, unde Vasile Mangra
publică – in extenso – programul politic al partidului, despre care aflăm că
s-ar fi organizat încă de la 1867, „Comitetul provisoriu al partidei politice
române din comitatul Aradului” semnând apelul „Cătră românimea din
comitatul Aradului” şi conţinutul programului politic în data de 25 ianuarie
1868 64. Rostul publicării acestor articole despre trecutul „Partidului
naţional în comitatul Aradului” se va lămuri în numărul următor al ziarului,
când se publică partea a doua a materialului, în care se precizează că:
„reuniunea politică naţională a Românilor din comitatul Aradului a dat
impulsul la înfiinţarea şi organizarea partidului naţional al tuturor
Românilor din Ungaria şi din Banat, care a urmat în adunarea generală
convocată de dl Antoniu Mocsonyi şi ţinută la Arad în 9 Maiu st.n. 1872”65.
Este un răspuns direct la pretenţie politice ale bănăţenilor grupaţi în jurul lui
Alexandru Mocioni, care îşi revendicau întâietatea în ceea ce priveşte
organizarea politică a românilor din Ungaria şi Banat.
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Cu numărul din 21 martie, tribuniştii arădeni publică şi primul articol
de fond trimis de către Ioan Slavici de la Bucureşti: „Ardealul, Românii şi
Ungurii” (semnat: Ioan Slavici). „Idea de stat naţional maghiar e o utopie”
– este de părere întemeietorul tribunismului ardelean – pledând pentru
redarea autonomiei Adealului 66. Calmul şi paternalismul din articolul lui
Ioan Slavici sunt sparte, în numărul următor, de către prim-redactorul Ioan
Russu-Şirianu, care îşi începe seria de cinci articole de fond despre
„Organisarea Partidului Naţional” 67. În primul său articol, Russu-Şirianu
porneşte de la apariţia crizei în interiorul Partidului Naţional Român,
imediat după eliberarea memorandiştilor din temniţele maghiare de la Vaţ şi
Seghedin, când Ioan Raţiu vrea „să reguleze averea naţională”. Constatând
lipsa de coeziune chiar în rândurile memorandiştilor-martiri, primredactorul tribunist este de părere că „mai bine să se fi prăpădit întreaga
acea avere naţională, de cât ca la a doua şedinţă a comitetului, ţinută la 10
ianuarie 1895 (şedinţa la care dintre membrii substituţi numai unii au fost
invitaţi) să-i vedem pe Dr. V. Lucaciu, Dr. D.P. Barcianu, D. Comşa, Dr. G.
Tripon şi Dr. V. Fodor siliţi să ia atitudine în public contra colegilor lor de
temniţă Dr. I. Raţiu, George Pop de Băseşti şi Dr. T. Mihali, cu cari
împreună făcuseră fala şi mărirea numelui românesc.” În cel de-al doilea
articol despre organizarea partidului naţional, publicat în numărul din 28
martie, Russu-Şirianu critică lipsa de activitate a partidului încă din vremea
preşedinţiei lui Victor Babeş: „Ear’ când noul comitet a primit în 1892
actele – archiva, cum se zice – despre o activitate de zece ani a partidului –
erau abia câteva hârtii.” Cel de-al treilea articol, din 31 martie, se referă
îndeosebi la tentativele eşuate de împăcare a arădenilor cu „Mocsonyştii”,
care doresc să se erijeze în continuare pe poziţia de conducători politici a
românilor din Banat şi Ungaria. Fireşte, Ioan Russu-Şirianu avea şi câteva
poliţe de plătit „autorisaţilor de la Sibiiu”, în frunte cu Ioan Raţiu, care-l
izgoniseră din redacţia „Tribunei” după începerea crizei. Prin urmare, în cel
de-al patrulea articol despre organizarea partidului naţional se referă la
abandonarea de către cei de la Sibiu a terenului câştigat prin Congresul
Naţionalităţilor de la Budapesta din august 1895. În articolul final, cel din 8
aprilie, Russu-Şirianu le solicită celor de la Sibiu să convoace o conferinţă
naţională „chiar în contra voinţei guvernului unguresc… Cei de la Sibiiu să
iasă deci pe teren sănătos, terenul naţional, unde se impune prin fapte. De
vorbă, sgomot şi invective, socot că lumea-i sătulă” – încheie prim66
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redactorul tribuniştilor arădeni, făcând astfel referire şi la acuzele nefondate
şi calomniile tot mai grave venite din parte „vechii Tribune” la adresa
grupului de la Arad. Cei care mai au rămas în jurul lui Ioan Raţiu la Sibiu
sunt acuzaţi că nu mai reprezintă românimea transilvăneană în ansamblul ei:
„Cine mai face parte din comitetul naţional? D-nii D. P. Barcianu, D.
Comşa, N. Cristea şi V. Fodor au demisionat irevocabil, deja de un an şi
jumătate; d-nii E. Brote şi S. Albini au fost declaraţi trădători. A. Suciu şi
M. Veliciu n-au mai fost pe la comitet d-un an şi două luni, iar V. Lucaciu
n-a mai fost din vară” 68. Pentru că se apropie sărbătorile pascale, părintele
Vasile Lucaciu publică articolul de fond intitulat „Christos a înviat!”. La o
lectură mai atentă, editorialul lui Vasile Lucaciu se dezbracă de corsetul
retoricii religioase şi devine un excelent discurs de trăire naţională:
„Carpaţii şi Pindul cu Balcanii, plaiurile dintre Nistru şi Tisa, plâng, plâng
amar de dorul vulturului falnic!” Citând din versurile „Doinei”
eminesciene, vajnicul preot de la Siseşti îşi încheie articolul de fond într-un
ton apoteotic: „Plini de încredere în viitorul nostru naţional, pe temeiul
creştinătăţii şi al naţionalismului, cu linişte suverană intonăm în auzul
duşmanilor noştri, a duşmanilor omenimei: Precum se stinge fumul să se
stingă, precum se topeşte ceara de faţa focului, aşa să piară păcătoşii dela
faţa lui D-zeu, eară drepţii să se veselească! Christos a înviat!”69.
Unul dintre primele articole referitoare la situaţia românilor din
Balcani apare în numărul 75, din 2 mai 1897. Intitulat, fără ocol, „Grecii
duşmanii Românilor” 70, articolul condamnă „împotrivirea Patriarchiei din
Constantinopol de a recunoaşte vreun drept de a se desvolta şi cultiva
conform caracterului lor naţional” pentru românii din Epir, Tesalia şi
Macedonia.”
Lipsa de organizare politică a românilor transilvăneni face obiectul
articolului de fond din 10/22 mai. Editorialistul se întreabă chiar din titlul
articolului de fond: „Cum stăm?” 71. Răspunsul vine chiar în pagina a doua,
la începutul articolului „Din păcatele noastre”, primit de la Braşov şi
semnat „Amicul”: „Stăm rău de tot”. Amicul de la Braşov condamnă lipsa de
implicare a fruntaşilor în organizarea politică a românilor din Transilvania,
făcând un apel la ziarişti, la preoţi şi la învăţători pentru a se pune în fruntea
acestei lupte. Poziţionarea ziariştilor în fruntea luptei politice reprezintă un
capitol nou în ceea ce priveşte rolul presei româneşti din Transilvania şi,
totodată, o specificitate a tribunismului arădean. Cu toate acestea, în
68
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numărul din 23 mai, în articolul de fond „Rolul presei noastre”, autorul –
anonim – este de părere că „cei care ţin cu partidul naţional să se urnească
din loc, nu vor aştepta ca presa să limpezească situaţia, ci vor face ca
echivocul să fie lămurit prin întemeierea unei organisări, pe care să nu o
mai destrame, ca în trecut, o simplă nesocotită campanie ziaristică.”
Tocmai în acest număr, pe pagina 2, tribuniştii arădeni fac un adevărat
exerciţiu de forţă mediatică şi publică numele tuturor consilierilor români
care au votat în antistia de la Comloşul Mare pentru desemnarea unui notar
străin de neam: „Uscăturile şi lepădaţii de neam, cari au votat pentru străin
sunt: preotul George Bălan, Andreiu Bălan, Todor Bălan, Andreiu Ilin,
Vichente Lupşa, George Palcu, George Craiovean, Gligor Popescu,
Vichente Draguescu, Petru Ciolac, Ioan Bogdănescu, Ilie Anghel şi Todor
Chiroin. Blăstămul şi ruşinea neamului să vă ajungă” 72. Greu blestem, dar
eficientă strategie gazetărească, pe care tribuniştii arădeni o vor folosi tot
mai des, mai ales cu ocazia diferitelor alegeri, comunale, comitatense sau
dietale.
Discursul politic naţional al tribuniştilor arădeni va ajunge la cote
nebănuite începând cu numărul din 26 mai, când se inaugurează o serie de
articole dedicate împlinirii a „Treizeci ani de domnie a Regelui Carol I”73.
Dacă articolele cuprind o retrospectivă a principalelor momente din viaţa
regelui Carol I, articolul de fond care deschide această serie, „Regele
Carol”, conţine un mesaj extraordinar pentru acele vremuri: „…din punct de
vedere etnic, Regele Carol este şi al nostru... în privinţa etnică nu există
hotare, ci din acest punct de vedere primul rege al României este rege al
tuturor Românilor” 74. Tot cu ocazia numerelor din luna mai, tribuniştii
arădeni renunţă la strategia de până atunci privitoare la ignorarea atacurilor
venite dinspre ziariştii de la Sibiu şi cei din Timişoara şi publică două
articole de fond intitulate, sugestiv, „Răspundem”. În primul articol, arădenii
reacţionează la acuza venită dinspre „Dreptatea mocionyistă”, conform
căreia „rolul tribuniştilor a fost şi este condamnabil şi scârbos: să
deslipească poporul de bărbaţii în care avea încredere”… 75. Răspunsul la
adresa acestei acuze vine în cel de-al doilea articol „Răspundem II”, când
tribuniştii arădeni declară că nu îşi asumă spargerea unităţii Partidului
Naţional Român, dar recunosc faptul că sunt iniţiatorii dezbaterilor de idei
din interiorul acestuia: „Da, suntem mândri că noi am început în partid
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„discuţiunile şi ciocnirile de idei” şi dacă „Dreptatea” (numărul 106) ne
impută aceasta ca crimă, e dovada că nici acum, ca întotdeauna, celor dela
Timişoara nu le place să gândească…” Este un moment deosebit în ceea ce
priveşte dezvoltarea discursului politic al românilor transilvăneni,
însemnând sfârşitul perioadei „elitiste” în organizarea internă a Partidului
Naţional Român şi trecerea, treptată, către democratizarea acestei formaţiuni
politice. În acest context, elementul catalizator îl reprezintă ziariştii şi
intelectualii grupaţi în jurul „Tribunei Poporului” de la Arad, care se vor
pune în fruntea luptei. Mai-vechiul slogan tribunist - expus încă în primul
număr al „Tribunei” sibiene - conform căruia „numărul e temelia valorii
noastre politice” 76 este reluat şi la Arad, dar în cu totul alte condiţii.
Numărul devine expresia puterii în toate manifestările vieţii social-politice a
românilor transilvăneni, începând cu organizarea internă a Partidului
Naţional Român şi continuând cu lupta românilor, majoritari în
Transilvania, pentru obţinerea de drepturi politice, sociale, economice şi
culturale. Dar, până la cucerirea acestor deziderate, tribuniştii arădeni mai
aveau de înfruntat cu o serie de cutume prăfuite, care încă se mai manifestau
în interiorul societăţii româneşti din Transilvania: „clica elitară” de la Sibiu,
„mocionyiştii” din Timişoara, „tabăra meţianistă” şi „neamurile” ce
puseseră mâna pe Eparhia Aradului, votul censitar şi împărţirea nedreaptă a
cercurilor electorale, care făceau aproape imposibilă participarea românilor
la viaţa politică din Ungaria „în raport cu numărul lor”, obtuzitatea unor
clerici greco-catolici români, care se manifestau uneori „mai catolici decât
papa”, sărăcia economică a românilor, frica unora dintre români faţă de
maghiari şi de sistemul opresiv al statului etc.
O schimbare radicală în ceea ce priveşte discursul politic se constată
începând cu toamna anului 1897, când tribuniştii arădeni se impun definitiv
pe piaţa publicisticii politice a românilor transilvăneni. Un articol, aparent
banal, este „strecurat” în colţul primei pagini al numărului 205 din 9
noiembrie 1897. Articolul se numeşte „Vrem!...”, este nesemnat, fiind
totodată şi un răspuns la un articol scris de către Bartha Miklos „luceafărul
ziaristicei maghiare de astăzi” 77. Este prima confruntare directă ce apare în
„Tribuna Poporului” , purtată între ziariştii români şi maghiari cu o astfel de
intensitate. Totul porneşte de la un articol semnat de cunoscutul ziarist
maghiar Bartha Miklos, în care acesta din urmă, nemulţumit fiind de faptul
că românii transilvăneni urăsc şi nu prea învaţă limba maghiară, lansează o
provocare bărbătească la adresa românilor: „Să ne sufulcăm până la coate.
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Să mai vedem odată a cui este această ţară? Las să decidă judecata
dumnezeiască, că avem drept la ea. Şi atunci să isprăvim, dar aşa, că cine
învinge, să rămână singur. Ceilalţi piară!… Vreţi?” Fără alte comentarii,
redăm răspunsul tribuniştilor arădeni, cu menţiunea observării curajului
discursului politic naţionalist, argumentat, deopotrivă, pe bărbăţia şi pe
numărul românilor transilvăneni: „Răspunsul nostru limpede şi curat e că
„vrem!” Dar avem şi noi o condiţiune. Să închideţi visteria statului, să
depuneţi armele, tunurile Krup şi puşca Manlicher, să ieşiţi din cetăţile şi
vasele cuirasate, că nu cu banii voştri sunt câştigate şi nu din sudoarea
voastră ridicate, şi apoi om la om, haid’ să vedem a cui va fi ţeara. Ori,
dacă aşa n’aveţi cuuragiul, atunci haid’ să ne împărţim şi pe vistierie şi pe
arme şi pşe vasele de răsboiu, şi apoi judecata lui Dumnezeu să fie între
noi. Dar’ vorba vorbă să rămână… Nu vă cerem graţie. Drepturi avem la
acest pământ şi suntem destui oameni a lupta pentru ele” 78.
La fel de curajos este şi articolul de fond din 16 noiembrie, intitulat
„Gott-erhalte…” Arătând că imnul imperial a fost cântat de către italienii
din Fiume în semn de protest faţă de abuzurile ungureşti, autorul articolului
continuă: „Să le fie învăţătură celor dela Pesta. Popoare cuceritoare nu pot
fi decât cele cari ştiu să cucerească prin calităţile lor morale… Ungurii
n’au nici calităţi superioare, nici sunt în număr de speriat.” Mai departe,
mesajul discursului politic este şi mai evident: „Lupta Fiumanilor ne poate
servi şi nouă ca învăţătură. Abea sunt la număr câţi suntem noi în cincişase sate de sub podgorie, şi totuşi ridică în picioare ungurimea întreagă.
De ce? Pentru-că sunt oameni cari ştiu să lupte.” Iar finalul articolului ne
scuteşte de orice fel de comentarii: „Urmează: Deşteaptă-te Române!” 79.
Tot în această perioadă apare şi o informaţie despre revolta
studenţilor români de la Universitatea din Budapesta împotriva numirii
profesorului „renegat” Alexics György80 la catedra de limba română.
Studenţii români, conduşi de către Ilarie Chendi, fac grevă şi demonstrează
în faţa rectorului, dar fără succes, deoarece George Alexici va fi numit ca
titular pe această catedră. Tânărul student Ilarie Chendi se face însă remarcat
cu această ocazie şi va fi acceptat mai târziu în mijlocul tribuniştilor arădeni,
ajungând să fie unul dintre cei mai valoroşi ziarişti de la această gazetă.
De departe cel mai valoros discurs politic publicat în „Tribuna
Poporului” în toamna anului 1897 îi aparţine lui Vasile Goldiş. Este vorba
despre articolul de fond din 10 decembrie 1897 „Vremea s’a împlinit…”
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(semnat: vg.), articol care, dincolo de aluzia cuprinsă în titlu, conţine mesaje
de-a dreptul profetice: „Duhul vremurilor pluteşte peste popoare şi cuvântul
Domnului risipeşte pe cei ce se împotrivesc. Ridică’ţi fruntea Române şi
vezi împrejur. Cei ce s’au sumeţit, sunt aşternuţi la pământ şi neamurile
toate de jugul robiei au scăpat. Zeci de ţărişoare au avut Germanii şi între
sine se băteau ca proştii şi de ei lumea râdea. Suflat-a peste ei vremea şi cu
toţii s’au prins, împărat ridicat-au în fruntea lor şi astăzi împărăţie au, de
care tremură lumea” 81. După exemplul germanilor, urmează exemplul
italienilor, despre care Vasile Goldiş spune că „sălăşluit-s’a duhul
vremurilor între ei şi Garibaldi s’a ridicat, coroanele prinţişorilor au căzut
la pământ şi fraţii noştri din sânge de Roman azi una sunt şi tari şi fericiţi.”
Urmează apoi pilda românilor de peste munţi care, „s’au dus şi uniţi în
cugete şi în simţiri Românii în Turci pradă şi stricăciune au făcut, ear’
marele Carol e Rege-Român şi împăraţii lumii caută cu drag a lui prietenie.
Că vremea s’a împlinit. Ridică’ţi fruntea Române şi vezi împrejur… Duhul
vremurilor este cu voi… Din somnul cel de moarte deşteaptă-te Române!”.
Discursul lui Vasile Goldiş nu a rămas fără urmări din partea cenzurii
autorităţilor maghiare, astfel că primul proces de presă „pentru agitare
contra naţionalităţei” este demarat la adresa „Tribunei Poporului” din Arad
prin „Actul de acusă nr.5798/ 4 aprilie 1898 dat la tribunalul din Oradeamare”. 82 Lázár Márton, „subprocuror reg., acusator public districtual în
afaceri de presă” 83 îşi întemeiază acuzele exact pe citatele surprinse de noi
în textul de mai sus. Cu această ocazie aflăm şi detalii extrem de importante
despre o practică pe care o adoptă tribuniştii arădeni pentru protejarea
politicienilor şi a ziariştilor mai importanţi din redacţie de temniţa
ungurească. În acest caz, pentru că procurorul maghiar solicită
individualizarea culpei şi depistarea ziaristului care a scris materialul
(Goldiş îl semnase doar cu iniţiale: vg.), cei de la „Tribuna Poporului” îl
indică pe ziaristul Aurel Trif ca fiind autorul articolului împricinat. Acesta,
apărat de către avocatul dr. Ioan Suciu, îşi asumă paternitatea articolului şi
este condamnat la „trei luni de temniţă şi 50 de florini amendă”. 84 Astfel de
„oameni de sacrificiu” vor mai exista de-a lungul anilor, fiind vorba despre
o practică destul de des întâlnită în acele vremuri.
Sfârşitul anului 1897 este de-a dreptul fulminant pentru tribuniştii de
la Arad. Deoarece autorităţile interzic desfăşurarea unei adunări populare a
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românilor la Sibiu85, în „Tribuna Poporului” din 23 decembrie 1897 se
publică un apel „Cătră alegătorii Români” pentru convocarea unei Adunări
populare la Arad „pe ziua de Joi 11/23 Decembrie 1897, în marea sală a
„Hotelului Central”, ora 10 a.m.” 86. Prin această adunare populară
tribuniştii arădeni doresc să le dea şi o lecţie de organizare politică celor de
la Sibiu, cum avea să mărturisească Vasile Mangra într-o scrisoare trimisă
lui Eugen Brote, imediat după desfăşurarea acestor evenimente: „Acei cari
atât de des se întrebau cine şi câţi suntem noi cei de la Tribuna Poporului,
le-am răspuns prin adunarea de la 23 decembrie trecut din Arad. Gurile au
amuţit şi ochii li s-au întunecat de cele ce au văzut. Îndeosebi adunarea din
Arad ne-a servit de cel mai bun prilej nu numai de a ne măsura forţele
noastre, dar şi pe ale adversarilor noştri. Cei din Sibiu, Braşov şi
Timişoara, toţi laolaltă, n-au putut face o manifestaţie ca şi cea de la Arad.
Uniţi cu toţii în contra noastră, ei nu au putut împiedica manifestarea
poporului la glasul şi apelul ieşit din Tribuna Poporului” 87. În ceea ce
priveşte adunarea populară de la Arad, deşi aceasta a fost şi ea interzisă de
către autorităţi, tribuniştii arădeni au recurs la o soluţie cât se poate de
ingenioasă. I-au îndemnat pe miile de români care se strânseseră aici din
toate colţurile judeţului să mărşăluiască de la Gară, până la Catedrala
Ortodoxă, unde au fost aşteptaţi la o rugăciune colectivă, manifestare ce nu
putea să fie oprită de către jandarmii maghiari. Cu acest prilej s-au rostit şi
câteva discursuri şi s-a adoptat o rezoluţie de protest împotriva proiectului
de lege de maghiarizare a numelor comunelor. Era exact ceea ce-şi
propuseseră tribuniştii de la Arad: o adunare populară care să se desfăşoare
chiar şi împotriva hotărârii autorităţilor: „Noi cântăm numai „Murim mai
bine în luptă” – ear’ când vrem să facem o întrunire, cei mai mulţi
întreabă: Dar’ o să ne lase poliţia?” şi dacă e să pornim, întreabă
telegrafic: „Conceasă e conferenţa?”…Ei bine, aşa nu se impune
duşmanilor” 88. După acest exerciţiu de forţă, putem constata că nucleul
tribunist de la Arad se impune definitiv în fruntea luptei politice a românilor
transilvăneni. Iar aceasta cu atât mai mult, cu cât în numărul din 29
decembrie 1897 tribuniştii arădeni mai punctează un succes de presă: „Dl
Alexandru Mocsonyi împreună cu 22 de colegi ai săi din comitetul
„Dreptăţii” din Timişoara au anunţat cetitorilor săi, că cu sfârşitul anului
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este sistată apariţia foii”89. Mai ales titlul articolului de fond prin care este
anunţat eşecul ziarului rival din Timişoara este cât se poate de elocvent:
Naufragiul „Moderaţilor”.

89

Tribuna Poporului, I, nr. 239, din 17/29 decembrie 1897, p. 1.

272

Din activitatea informativă a Poliţiei Române înainte de
Primul Război Mondial
Florin Şinca,
Inspectoratul General al Poliţiei Române - Bucureşti
Agenţi poliţieneşti speciali
Încă din anul 1911 se întocmeşte un ,,Proiect de budget pentru agenţii
speciali de siguranţă cari ar fi nevoie să se înfiinţeze pentru serviciul de pe lângă
Direcţia Poliţiei şi Siguranţei Generale pentru serviciul de contra spionaj militar’’1.
Agentul ,,F’’ trimis în misiune pe teritoriul ocupat de austro-ungari, raporta la 15
iulie 1915 că ,,armata arhiducelui Franz Ferdinand a fost respinsă în jos de Lublin,
din cauza că austro-germanii n-au putut transporta aici artileria lor grea’’2. Agentul
nu se rezuma doar la informaţii strict militare. Recolta grânelor în Austro-Ungaria
se aprecia ,,bună’’, în măsură să asigure şi aprovizionarea Germaniei. În Piaţa Mare
din Sibiu autorităţile militare ridicaseră o statuie reprezentându-l pe împăratul
Franz Josef, iar cei care doreau să bată un cui în ea plăteau minim o coroană,
sumele adunate fiind destinate Crucii Roşii. Primul care a bătut un cui a fost
generalul Köveshazy, comandantul Corpului 12 Armată.
Un ,,Raport de recunoaştere’’ întocmit de Direcţia Poliţiei şi Siguranţei
Generale şi datat 14 august 1915, la care se anexează o planşă cu 12 fotografii, ne
ajută să observăm cum, vremelnic, autorităţile române au avut informaţii de mare
însemnătate, referitoare la situaţia pregătirilor făcute de austro-ungari (a se vedea
anexele foto).
Din noianul de documente arhivistice, am ales şi un raport de recunoaştere
întocmit de poliţişti, într-o zonă situată la limita judeţelor Bacău şi Harghita,
precum şi informaţii din Covasna şi Topliţa. E vorba de Pasul Ghimeş (Munţii
Ciuc), ce asigură legătura între Moldova şi Transilvania, dar Ghimeş a fost până în
1918 punct de vamă, aici existând şi ruinele unei cetăţi din 1780, Rákóczy.
Informaţii preţioase, la care se ataşau schiţe reprezentând amplasarea
tranşeelor, au fost transmise şi cu privire la localităţile Poiana Mărului (în punctul
numit Coasta Mare), Tohanul Vechi, Codlea, Ghimbav, Feldioara, Bod, Hălchiu,
precum şi la Moeciu.
,,Primele lucrări executate de unguri în cursul lunei iulie a.c. au scopul de
a păzi şoseaua mare Palanca – Ghimeş, gara Ghimeş cu linia de fer şi podurile
respective. Aceste lucrări sunt complectate de liniile de tranşee, situate în faţa
gărei Ghimeş, direcţia N-E, cari compun o serie de 10 tranşee, începând de la cea
1
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de pe coama de jos şi terminându-se cu cele răsfirate pe panta dealului la 30-40
metri înălţime. Cele mai lungi sunt de 20-25 metri, respectiv 8-10 metri.
Între tranşeele 2 şi 3, la locul indicat pe fotografie, se află tranşeea pentru
mortiere. Pentru a încrucişa tirul lor, ei au construit în partea opusă la 500-700
metri, pe panta muntelui, din S-V şoselei Ghimeş - Csíkszereda (Miercurea Ciuc,
n.n.), o linie neîntreruptă de tranşee, care conturează o porţiune a muntelui pe o
lungime de 200-250 m de la o înălţime de 30 de metri deasupra şoselei, având 2
fronturi: unul în direcţia Palanca şi altul spre gară, paralel cu şoseaua.
Un drumuleţ construit de curând duce în vârful muntelui, unde am aflat că
s-au făcut lucrări pentru piese de artilerie. De acolo se domină pe o distanţă de
10-12 km şoseaua noastră, calea ferată, gara şi toată Valea Trotuşului cu Palanca,
Agăş, iar spre sud până la cota 1330.
Din cele expuse se vede că aceasta este pentru ei un punct foarte important
şi avem tot interesul să aflăm exact felul de lucrări făcute pe acest munte,
drumurile ce conduc în vârful lui, ce construcţii există acolo şi dacă s-au făcut
instalaţii de telefon’’ 3.
Stânci, tranşee, fortificaţii
,,Din tranşeele din jurul gărei, ei pot executa un foc direct şi încrucişat, în
mod foarte eficace, pe o distanţă de 3 km, până la frontiera noastră, fiind oprit de
parapetele unde se află cetăţuia Maria Tereza.
Aici, pe parapetul natural al stâncei abrupte, care are direcţia N-S, paralel
cu frontiera, se află 2 cazemate şi alte 6 parapete aşezate paralel cu cazematele,
adică având direcţia E-V şi dominând de la 30-25 m înălţime, şoseaua noastră
Palanca - Agăş, linia ferată cu podurile şi satul Palanca din dreapta Trotuşului.
Cum stânca este foarte abruptă pe partea nordică, comunicaţia nu se poate face
decât pe scări şi pe partea opusă – sudică, unde se află un drumuleţ care comunică
cu satul Ghimeş.
Fotografiile no.10, 11 şi 12 reprezintă nişte tranşee văzute în faţă şi profil,
aflate pe muntele Borta Ursului la cota 1330, acoperite după cum se văd cu grinzi,
crăci de brad şi pământ. De la cota 1330 ei domină Ciugheşul, Valea Apahaus,
şoseaua nouă ce trece de Ciugheş, iar spre N-E Palanca şi calea ferată’’.
Întărituri…
La 26 iunie 1915 se trimitea din Transilvania un raport în care se spunea
despre ,,cele mai serioase întăriri’’, care se făceau la Alba Iulia, pe malurile
Mureşului, căutându-se ,,să se apere atât oraşul cât şi linia ferată’’4. Pe dealurile
satului Pâclişa se săpau tranşee, asemenea pe dealurile Sebeşului săsesc, începând
de la dealul Pleşei, după Rotherberg. Tranşeele aveau 2 m adâncime şi 0,5 m
lăţime, fiind întărite cu scânduri şi acoperite cu scânduri şi cu glii de pământ. La
aprox. 5 km nord de Arad exista o tranşee care începea de la calea ferată şi
3
4

Ibidem, dosar 10/ 1915, ff. 394-395.
Ibidem, f. 3.
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continua până peste linia Arad-Deva. Garnizoana oraşului dispunea de 150 de
soldaţi jandarmi, înzestraţi cu puşti de diferite tipuri, cele mai multe ruseşti cu un
cartuş. Garnizoana din Sebeşul Săsesc avea doar 100 de soldaţi (unguri, slovaci,
şvabi), la care se adăugau cei 50 de jandarmi. Existau încazarmaţi şi 200 de răniţi.
În cazul unui război contra României, jandarmii urmau să formeze un corp deosebit
şi ,,în cercurile patrioţilor unguri domneşte credinţa nestrămutată, că vor putea
apăra cu succes ţara în contra noastră’’. Pe muntele Csil Ianos se găsea un pichet de
40 de soldaţi, iar la Braşov îşi făcuseră apariţia 15-20 de soldaţi germani, ,,slăbiţi
de abia puteau merge pe stradă’’.
De la preotul Duhor din Tălmaciu şi de la câţiva ţărani s-a aflat că numărul
soldaţilor aflaţi la Tălmaciu, Sibiu, Crucea, Boiţa, Săcele şi Sălişte se ridică la
30.000 5. Tot drumul de la frontieră şi până la Sibiu fusese minat, iar la Boiţa, pe
partea stângă a şoselei se construiseră întărituri de artilerie, în beton. O româncă
din Lomnaşu – Sibiu informa pe agenţii noştri la 2 iulie 1915, deci înainte de
intrarea noastră în război, că ungurii au pus pe prizonierii ruşi să sape tranşee pe
aliniamentul Agârbiciu – Şeica Mare – Şeica Mică – Hasag – Soroştin – Lomnaş.
Rapoartele continuau în aceeaşi notă îngrijorătoare. ,,La Topliţa se lucrează
zilnic, de un număr de 600 oameni, la facerea de şanţuri şi fortificaţii şi anume: de
la gara Maresheviz spre Reghin, în partea stângă pe dealul Zăucani’’ (13 iulie
1915).
,,Pe frontieră, pe teritoriul Covasna, se află cca 250 soldaţi şi cam 20-25
jandarmi. Aceştia fac parte din cele 4 regimente de graniţă ardelene, formate nu de
mult’’, se scria într-un raport al D.P.S.G. din 28 iunie 1915, care este însoţit şi de o
schiţă reprezentând fortificaţiile executate în munţii Covasnei6.
…şi atrocităţi săvârşite de unguri
Austriecii trecuseră la construirea unui pod peste Prut, la Tureni, dar au
abandonat proiectul, întrucât ruşii pătrunseseră până la Boian şi Mahala (21 iunie
1915). Începuseră să dezerteze soldaţi germani şi maghiari, cât despre cei austrieci
se aprecia că proveneau din regimente diferite, erau ,,rău instruiţi, istoviţi de forţe,
desgustaţi şi gata pentru dezertare sau nesupunere’’ 7. Exista o penurie mare de
ofiţeri, ajungându-se până acolo încât un locotenent comanda un batalion. Media
pentru un regiment de cavalerie era de 500 călăreţi, artileria dispunea de 10 baterii
(dintre care 6 baterii cu câte 6 tunuri, 2 cu 4 tunuri şi 2 de rezervă, cu 4 tunuri,
obuziere de calibrul 100).
Brigada Specială Tulcea informa la 7 iulie 1915 că în Rusia, populaţia era
îngrijorată de mersul războiului şi a început să vorbească cu ură împotriva
conducătorilor ţării, în vreme ce în Basarabia, populaţia românească ar dori să
treacă sub stăpânirea României.
5

Ibidem, f. 7.
Ibidem, f. 15.
7
Ibidem, dosar 4/1918, f. 9.
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În partea de sud a Bucovinei se construiau fortificaţii la Pojorâta (unde
munceau 200 de legionari), la Iacobeni (100 de Soldaţi), Dorna-Candreni (800 de
oameni). La Dorna se aflau trei spitale (sub comanda unui Rittman), în care se
găseau nu mai puţin de 3.723 de răniţi. La Cârlibaba comanda era încredinţată
lt.Josef Proski, la Orşa lt.Josef Kocinski. Comandantul oraşului Cernăuţi era cpt.
Başminschi, iar al Rădăuţiului căpitanul de jandarmi Jaschievici. În localităţile
Ciornipoteck şi Dobronăuţi din nordul Bucovinei ,,soldaţii unguri au săvârşit cele
mai mari devastări, incendiind casele rutenilor, măcelărind femeile şi copiii, iar
legionarii polonezi iau cu forţa alimente de la locuitorii care mor de foame. În
toată Bucovina s-a început de câteva zile arestarea în masă a românilor bănuiţi de
spionagiu, după denunţurile evreilor. Ei sunt purtaţi prin aresturile de la
Storojinetz şi Colomea, iar cei mai persecutaţi sunt trimişi la Muncaci în
Ungaria’’ 8.
În comitatele româneşti Braşov, Făgăraş, Sibiu, Alba şi Hunedoara, ,,toţi
recruţii în armata comună sunt trimişi în Germania, iar cei recrutaţi în armata
ungară (honvezi) sunt trimişi la Seghedin, Miskolcz şi alte centre ungureşti, pentru
ca în cazul când românii ar intra în acţiune în Ardeal să nu găsească nici un soldat
român’’, se informa printr-o notă din 4 iulie 1915. În Pasul Bran se semnala sosirea
a 4-500 de soldaţi, honvezi. Populaţia românească din Ardeal ,,e foarte neliniştită
din cauză că s-a răspândit zvonul că dl. Vaida 9, deputatul cercului Arpaş şi Aurel
Popovici 10 ar fi trimişi de contele Tisza la Berlin, unde ar trata în numele
ardelenilor. Populaţia românească desaprobă purtarea lui Vaida şi a lui Popovici,
spunând că nu mai au nici un drept să vorbească în numele ardelenilor, ei cari au
părăsit patria lăsând neamul românesc jertfă uneltirilor maghiare’’11.
Ruşii de întreabă până unde se va ajunge cu măcelul?
Poliţiile portului Brăila, oraşului Sulina şi Lascăr Catargiu (Ismail)
informau la 4 iulie 1915 despre trecerea vaselor înarmate. La Galaţi, de la un rus
sosit cu vaporul, s-a aflat că în Rusia începuseră recrutarea scutiţilor, a reformaţilor
şi a dispensaţilor din armată, fapt care a produs nemulţumiri în rândul populaţiei,
,,care se întreabă până unde va ajunge măcelul de oameni’’. Semnificativ este că
agentul poliţienesc informa despre ,,mari evenimente’’ care se aşteaptă în Rusia
după terminarea războiului, întrucât ,,mulţi au înţeles că sub actualul regim Rusia
nu mai poate trăi’’ 12. La Tula, jandarmeria urmărea pe Lev Tolstoi Makovatzchi şi
8

Ibidem, dosar 10/1915, f. 16.
Alexandru Vaida Voevod (1872-1950), publicist şi politician român, membru al Partidului
Naţional Român din Transilvania, prim-ministru şi ministru de Interne, arestat de comunişti
în 1945.
10
Aurel C. Popovici (1863-1916), jurist şi politician român, a lăsat unele scrieri istorice,
propunând în 1906 o federalizare a Austro-Ungariei.
11
ANIC, fond DPSG, dosar 4/ 1918, f. 39.
12
Ibidem, dosar 10/ 1915, f. 24.
9
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pe jurnalistul P.Bulgacov şi alţi 40 de tolstoişti, învinuiţi că au alcătuit şi răspândit
un apel. Brigada Specială de Siguranţă Iaşi informa şi ea la 5 iulie 1915 despre
refuzul ruşilor de mobilizare şi de nemulţumirea Puterilor Centrale faţă de
România, care nu a permis tranzitarea teritoriului cu muniţii pentru Turcia.

Schiţă a poliţiştilor reprezentând tranşee
în zona Bran-Moieciu, 16 iulie 1915
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Schiţa unor fortificaţii din Munţii Covasna, 28 iunie 1915
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Stânca şi cetăţuia Maria Tereza din Pasul Ghimeş-Palanca
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Fotografiile terasamentului căii ferate şi ale unor tranşee din Pasul
Ghimeş-Palanca, 14 august 1915
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Situaţia din Banat în analiza Serviciului Special de Siguranţă
Arad (1919)
Alin Spânu,
Centrul de Studii Euro-Atlantice, Bucureşti
Abstract
After December 1, 1918, the Romanian authorities settled in the
regions that were adjoined with the help of the army, the police and the
intelligence service. In Banat the Hungarian former civil servants and the
Serbian army posed great difficulties to the Romanian public administration.
The Arad Intelligence Service correctly informed its beneficiaries of the
actual situation in the region, as well as on the subversive actions taken
against Romanian state.
La 1 decembrie 1918 România a devenit un stat naţional unitar şi
indivizibil, prin definitivarea alipirii tuturor regiunilor locuite majoritar de
români – Basarabia, Bucovina şi Transilvania – cu ţara-mamă 1. Odată cu
revenirea acestor regiuni în graniţele unui singur stat, au fost înglobate şi
minorităţile care convieţuiau de mai mult sau mai puţin timp alături de
populaţia majoritară. Unirea Transilvaniei cu România a reprezentat punctul
culminant al unei epoci începută la 1600 de Mihai Viteazu şi finalizată la
sfârşitul Primului Război Mondial. Pentru această regiune istorică România
a decis să părăsească neutralitatea şi să intervină în conflictul mondial
alături de Antantă 2 . În cei doi ani de conflict (august 1916 – noiembrie
1918), România a cunoscut elemente de entuziasm, dârzenie, sacrificiu,
1

Pe larg despre evoluţia evenimentelor care au condus la formarea unui stat naţional, unitar
şi indivizibil în: 1918 la români. Desăvârşirea unităţii naţional-statale a poporului român,
vol. I-II (coord. Ion Ardeleanu, Vasile Arimia, Ionel Gal, Mircea Muşat), Editura Ştiinţifică
şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983; 1918. Sfârşit şi început de epocă (coordonatori dr.
Cornel Grad, Viorel Ciubotă), Editura „Lekton” Zalău şi Editura Muzeului Sătmărean,
1998.
2
Antanta reprezenta, în principal, alianţa politico-militară dintre Anglia, Franţa şi Rusia,
bazată pe tratatele anglo-francez (1904) şi anglo-rus (1907). Pe larg despre negocierile
dintre guvernul de la Bucureşti şi reprezentanţii aliaţi în: Dumitru Preda, România şi
Antanta. Avatarurile unei mici puteri într-un război de coaliţie, Institutul European, Iaşi,
1998.
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dramatism, deznădejde, speranţă, eroism şi agonia, însă finalul a fost cel
propus şi previzibil, alături de învingători 3.
Anul 1919 a fost unul dramatic pentru ardeleni, regiunea fiind o
zonă de război între trupele române şi cele bolşevice ungare 4. Guvernul de
la Budapesta nu a fost dispus să recunoască pierderea Transilvaniei nici prin
dreptul cetăţenilor majoritari de a-şi alege singuri destinul şi nici cu
prevederile Conferinţei de Pace de la Paris. Ca orice zonă de conflict, aici sau înregistrat operaţii militare, distrugeri, pierderi umane şi materiale, dar şi
rechiziţii asupra unei populaţii suprasaturate de ororile conflictului care,
parcă, nu se mai termina. După trecerea Tisei şi intrarea trupelor române pe
teritoriul ungar, situaţia locuitorilor din vestul ţării a cunoscut o sensibilă
îmbunătăţire. Instaurarea administraţiei române, atât cea civilă cât şi cea
militară, a introdus sentimentul de siguranţă publică şi, mai ales, privată.
Primele grupuri etnice de minoritari din Transilvania care şi-au
declarat adeziunea faţă de Unirea regiunii cu România au fost saşii (8
ianuarie 1919) şi şvabii (10 august 1919), în cadrul unor manifestări
desfăşurate la Mediaş, respectiv Timişoara. Cea mai reprezentativă
populaţie neromână, din punct de vedere numeric, ungurii, a adoptat o
atitudine de neimplicare politică şi de «rezistenţă pasivă» faţă de noua
administraţie, în speranţa că la Conferinţa de Pace de la Paris actul Unirii nu
va fi recunoscut 5. În unele zone din Ardeal s-au menţinut în totalitate fostele
structuri administrative maghiare, care s-au opus noilor realităţi şi au refuzat
să accepte deciziile adoptate la Alba-Iulia. Mai mult, în prima parte a anului
1919, funcţionarii şi militarii loiali guvernului de la Budapesta, au desfiinţat
consiliile şi gărzile româneşti, după care au declanşat sau au tolerat abuzuri
3

Pe larg despre participarea României la Primul Război Mondial a se consulta: General
Ioan Anastasiu, Răsboiul pentru întregirea neamului. Studiu critic, Tipografia “Bucovina”
I. E. Torouţiu, Bucureşti, 1937; maior Wladimir Chirilovici, Războiul Mondial, Tipografia
Cavaleriei, Sibiu, 1930; Constantin Kiriţescu, Istoria războiului pentru întregirea
României, 1916-1919, vol. I-II, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989; Zorin
Zamfir, Jean Banciu, Primul război mondial, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1995; Institutul de Studii Operativ-Strategice şi Istorie Militară, Comisia Română de Istorie
Militară, România în timpul primului război mondial. Mărturii documentare, Editura
Militară, Bucureşti, 1996.
4
Pe larg despre conflictul româno-ungar a de consulta: Dumitru Preda, Vasile
Alexandrescu, Costică Prodan, În apărarea României Mari, campania armatei române din
1918-1919, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994.
5
Despre percepţia minorităţii maghiare asupra noilor realităţi survenite în urma primului
război mondial a se vedea: Lucian Nastasă, Levente Salat (editori), Maghiarii din România
şi etica minoritară (1920-1940), Centrul de Resurse pentru Diversitate Culturală, Cluj,
2003.
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asupra populaţiei române 6. În plus, anumite cercuri militare, religioase şi
intelectuale maghiare au iniţiat acţiuni subversive de amploare contra
statului român 7. Un sprijin indirect faţă de această poziţie a venit din partea
„unor cercuri evreieşti internaţionale” 8, care au desfăşurat presiuni asupra
liderilor Marilor Puteri pentru ca statele succesorale Imperiului habsburgic,
plus Grecia, să fie obligate să semneze un tratat exclusiv în favoarea
minorităţilor, cu posibilitatea intervenţiei armate în sprijinul
«defavorizaţilor» ceea ce reprezenta un amestec flagrant în treburile interne.
Ion I. C Brătianu 9 , prim-ministru şi şeful delegaţiei române la Paris a
protestat contra tratatului în general şi unor clauze umilitoare în mod special,
refuzând să-şi asume asemenea răspundere şi demisionând. În cele din urmă,
după o criză politică la Bucureşti şi presiunile Marilor Puteri, la 10
decembrie 1919, România a semnat acest tratat.
În interior rapoartele oficiilor de poliţie şi ale serviciilor/brigăzilor
de siguranţă au evidenţiat situaţia dificilă a populaţiei, care s-a menţinut
până la mijlocul anilor ’20. Au fost monitorizate acţiunile sociale şi
economice, evoluţia problemelor administrative, a relaţiilor dintre populaţia
română şi cea minoritară atât în medul urban cât şi în cel rural,
nemulţumirile diferitelor categorii socio-profesionale şi, în unele cazuri, au
fost avansate propuneri de remediere sau rezolvare a situaţiei.
La 16 noiembrie 1919 Serviciul de Siguranţă Arad 10 a raportat
situaţia existentă în raza sa de acţiune, reliefând situaţia grea a locuitorilor şi
6

Pe larg despre asemenea acţiuni în: Gl. bg. Cornel Oprean, lt.-col. Corneliu Nuţ, lt.-col.
Ioan Pobirci, Jandarmeria Ardeleană – tradiţie şi contemporaneitate, Editura Dacia, Cluj,
1999, p. 23-25.
7
Un exemplu în acest sens: Alin Spânu, Acţiuni informative şi contrainformative la graniţa
de vest. Complotul de la Oradea Mare (1919), în Pietre de Hotar, vol. 6, (coord.
Constantin Moşincat, Dan Poinar), Editura Tipo MC, Oradea, 2006, p. 69-84.
8
Arhivele Statului din România, Minorităţile Naţionale din România 1918-1925 (coord.
Ioan Scurtu, Liviu Boar), Bucureşti, 1995, p. 8.
9
Ion I. C. Brătianu (n. 20 august 1864, Florica-Argeş – d. 24 noiembrie 1927, Bucureşti),
inginer specialist în căi ferate, întră în Partidul Naţional Liberal, deputat (1895), deţine
funcţii ministeriale (1897-1908), premier (decembrie 1908-decembrie 1910), ales
preşedintele partidului (11 ianuarie 1909). Devine principalul vector al politicii româneşti,
atât la putere, cât şi în opoziţie. Prim-ministru în mai multe rânduri (ianuarie 1914-ianuarie
1918, noiembrie 1918-septembrie 1919, ianuarie 1922-martie 1926, iunie-noiembrie 1927),
este artizanul creării României Mari.
10
Pentru mai multe detalii privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Siguranţă
Arad, a se consulta: Emil Arbonie, Eugeniu Criste, Ordinea şi siguranţa publică arădeană
(1919 – 1929). Structuri instituţionale şi personal, Editura Concordia, Arad, 2011, p. 8992.
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problemele de ordine şi siguranţă cu care se confruntă. Prima problemă era
aceea a lipsei de personal românesc în administraţie: politica „e şi azi tot cea
ungurească” 11 , funcţionarii nu cunoşteau limba română şi „sunt agenţii
guvernului ungar” 12 , lucrând neglijent şi provocând nemulţumiri.
Judecătorii, „afară de 2 – 3 români” 13, au rămas cei dinainte de război, iar
justiţia era apreciată că funcţionează „şchiopătând” 14. Armata română nu era
bine văzută din cauza rechiziţiilor şi din cauza deselor schimbări de mari
unităţi în zonă 15 , fapt care a alimentat propaganda străină şi datorită
comportamentului unor soldaţi care s-au dedat la furturi şi jafuri prin
gospodăriile oamenilor. Şeful Serviciului de Siguranţă Arad a observat şi
animozităţile existente între ofiţerii ardeleni şi cei din Vechiul Regat, puse
pe seama numărului mare de ofiţeri saşi încadraţi în armata română.
Dintre naţionalităţile din zonă – unguri, saşi, slovaci – doar primii
ridicau probleme de siguranţă, ei fiind nemulţumiţi de situaţia existentă,
„susceptibili de iredentism” 16, refractari la încadrarea în statul român, însă
susţinuţi de Budapesta în atitudinea lor. Alături de aceştia se aflau străinii –
unii stabiliţi de mulţi ani în regiune, ceilalţi refugiaţi din cauza războiului.
Prima categorie, deşi aproape de a fi încadraţi ca cetăţeni români, „lucrează
în ascuns la refacerea Ungariei în hotarele ei milenare” 17 şi nu recunoşteau
autoritatea organelor administrative române. A doua categorie reprezenta
elementul „cel mai periculos” 18, deoarece aici se regăseau cei cu misiuni
subversive, spionajul în spatele trupelor române, respectiv promovarea de
panică şi anarhie printre locuitori. Mijloacele utilizate de aceştia au fost:
corupţia, lansarea de ştiri false şi tendenţioase pentru producerea de
nemulţumiri, iniţierea de greve, compararea regimului românesc cu cel
austro-ungar etc.
Problemele sociale au fost definite ca „variate”, izvorâte de pe urma
războiului şi caracteristice vremurilor zbuciumate. Problema socialistă din
Arad, deşi abordată de muncitori în sensul obţinerii unor concesii de la
patroni, s-a îndreptat, încet dar sigur, în direcţia revendicărilor minorităţii
11

Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare: ANIC), fond Direcţia Generală a
Poliţiei (în continuare: DGP), dosar 7/1919, f. 5.
12
Ibidem.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
15
Numai într-o singură lună, octombrie 1919, prin Arad s-au perindat Diviziile 21
Infanterie, 1 Cavalerie, 1 Infanterie, 2 Infanterie şi Grupul „Banat”.
16
ANIC, fond DGP, dosar 7/1919, f. 6.
17
Ibidem, f. 3.
18
Ibidem.
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maghiare. În mediul rural principala nemulţumire s-a observat la împărţirea
pământului, în conformitate cu promisiunile făcute de guvernanţi. Dovedind
un spirit analitic, I. Rău 19, şeful Serviciului de Siguranţă Arad, a constatat că
ţăranul este, în general, nerăbdător deoarece „când i s-a spus că i se dă
pământ, a doua zi el aşteaptă să se şi vadă pus în posesie” 20, iar amânările le
consideră „rea voinţă” 21 din partea autorităţilor. Pentru a agrava situaţia şi a
provoca nemulţumiri făţişe, agenţi subversivi dezinformau populaţia rurală,
lansând versiunea că pământul va fi dat doar pe o perioadă de 3 – 4 ani,
după care moşiile vor reveni vechilor proprietari. Ţintele ţăranilor din zonă
erau proprietarii unguri, cei care i-au chinuit şi pe care „nu-i poate suferi” 22,
iar aceştia din urmă aveau la dispoziţie „destule mijloace” 23 pentru a eluda
dispoziţiile legale referitoare la expropriere. O altă nemulţumire cu o
întindere generalizată s-a dovedit a fi aprovizionarea cu produse, care se
efectua în condiţii „mai mult decât mediocre” 24. Practic, produsele aveau
preţuri maximale cu un adaos de până la 200%, fiind preluate de
intermediari care le revindeau cu sume „fabuloase” 25. La aceste fluctuaţii de
preţuri au contribuit speculanţii financiari – „regulatorii de cursuri” –, care
câştigau sume enorme din convertirea leului în coroane şi invers, mai ales la
produsele de strictă necesitate. Pentru a reduce semnificativ specula, a fost
propusă unificarea monetară, care „ar simplifica problema” 26, iar leul nu ar
mai fi fost tranzacţionat speculativ. Problema financiară s-a răsfrânt şi
asupra bugetului, iar statul a introdus impozite directe care au nemulţumit
pătura muncitorească. Aceştia au cerut un impozit progresiv şi proporţional
pe venit, precum şi introducerea unui impozit pe veniturile de război, în
speranţa micşorării taxelor directe pe cap de locuitor.
În final, şeful Serviciului de Siguranţă Arad a avansat câteva
propuneri de îmbunătăţire a situaţiei existente. Prima măsură a fost
propunerea de înfiinţare a unei echipe mobile, alcătuită dintr-un şef şi 5-6
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Ilie Rău (Reu, Reou n. 20 ianuarie 1887, Ludoşul Mare, Sibiu – d. 1943, Arad) a fost
şeful Serviciului de Siguranţă Arad în perioada 1 iunie 1919 – 5 noiembrie 1921. Pentru
mai multe detalii privind viaţa şi activitatea sa, a se consulta: Emil Arbonie, Eugeniu Criste,
op. cit., p.165-168.
20
ANIC, fond DGP, dosar 7/1919, f. 8.
21
Ibidem.
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Ibidem.
23
Ibidem.
24
Ibidem.
25
Ibidem, f. 9.
26
Ibidem, f. 10.
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„agenţi isteţi” 27, care să exercite un control sever asupra executării ordinelor
transmise de autorităţile centrale sau regionale, civile sau militare. A doua
propunere a vizat închiderea frontierei cu Ungaria pentru călătorii,
reglementarea situaţiei străinilor din ţară, expulzarea persoanelor
considerate periculoase pentru ordinea publică şi siguranţa statului. Unele
propuneri au fost transpuse în practică, altele nu. Beneficiarii informaţiilor
furnizate de structurile informative/contrainformative au avut permanent la
dispoziţie situaţia reală din teritoriu şi propuneri constructive de remediere a
problemelor constatate.
România, în pofida succeselor obţinute la sfârşitul Primului Război
Mondial, atât militar cât şi pe plan politic, s-a văzut confruntată cu probleme
grave, în primul rând economice, cărora le-a făcut cu greu faţă. Ani grei,
care au afectat agricultura, reticenţa şi obstrucţia minorităţilor în adaptarea
la noile condiţii politice, precum şi ascensiunea curentelor extremiste, cu
dezvoltarea unor acţiuni teroriste, au accentuat problemele interne ale
guvernelor de la Bucureşti. Abia în a doua parte a anilor ’20, pe fondul unei
relansări economice mondiale, România a putut să niveleze o parte a
asperităţilor şi inechităţilor din societatea internă.

27

Ibidem.
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Viaţa şi activitatea eruditului cărturar bănăţean
Ioachim Miloia *
Ioan Traia,
Muzeul Banatului, Timişoara
Ioachim Miloia face parte dintre personalităţile cu care timpul n-a
fost răbdător deşi a servit cu credinţă, abnegaţie, dăruire şi îndrăzneală
ţinutul în care a vazut lumina zilei.
S-a născut la data de 3 mai 1897 în comuna Ferendia judeţul Timiş.
În perioada apropiatei naşteri a ilustrului cărturar, satul Ferendia se prezintă
conform, Enciclopediei Române a lui Cornel Diaconovici, astfel “Ferendia
comună din Banat cu 1250 de locuitori români ortodoxi care aparţin eparhiei
Caransebeşului. Staţiune de cale ferată, poştă şi telegraf. După Pesty
Frigyes, Ferendia existat la 1597. Actualmente (1900) are 200 de case, o
şcoală regulată, o biserică frumoasă şi cor vocal român”.
Ce datora, ca formaţie, Ioachim Miloia locului natal e greu de spus.
Oricum bunul simţ, simţul datoriei, corectitudinea atitudinii, dragostea
adânca, adevărată, nedeclarativă şi neagresivă faţă de ţara şi neamul său le
va fi deprins de timpuriu din familie şi din şcoală.
Tatăl său, Achim Miloia, era originar din comuna Fizeş judeţul
Caraş – Severin. Născut la data de 4 iunie 1862 din părinţi ţărani, aceştia, la
îndemnul învăţătorului Martin Ţapu văzând dragostea fiului lor pentru
învăţătură, au hotărât să-l dea mai departe la şcoală. Aşa se face că Achim
Miloia îşi susţine examenul obligatoriu şi devine în anul 1884 învăţător, iar
în anul 1885 este numit învăţător confesional în comuna Ferendia,
încadrându-se, în acest fel în vechea pleiadă a acelor mucenici anonimi ai
neamului românesc care n-au precupeţit nici un efort pentru a pregăti tinerii
şcolari într-un climat românesc în interiorul unei societăţi care descuraja
orice manifestare de românism. De la Achim Miloia ne-a rămas în
manuscris lucrarea “Monografia comunei Ferendia”, scrisă în 1901, cu
multă sârguinţă, care conţine date extrem de valoroase asupra întemeierii

*

Capitol din lucrarea Ioachim Miloia personalitate marcantă a culturii bănăţene apărută la
Editura Eurostampa în anul 2002.
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comunei, a locuitorilor, portul, emblema comunei, şcoala şi şematismul
învăţătorilor precum şi autobiografia autorului.
Numai cine cunoaşte apostolatul învăţătorului confesional român din
perioada 1867 − 1914 îşi poate face o aproximativă idee despre atmosfera de
românism ce stăpânea într-o familie de preoţi sau învăţători din satele
româneşti1.
Venit în Ferendia învăţătorul Achim Miloia se bucură de sprijinul
judelui comunal Ion Sămânţă, a preotului Luca Lăzărescu, dar mai ales de
cel al lui Vesa Marcu, personaj de legendă al satului. Vesa Marcu a fost un
ţăran gospodar, cu o avere frumoasă bine rostuită având mari suprafeţe de
pământ, bani şi “acţii” la bănci importante din Vârşeţ şi Moresfeld. Fire
cumpătată, chiar zgârcit cu sine era în schimb de o largheţe binefăcătoare
pentru interesul public al satului, ctitorind pe cheltuiala proprie o importantă
capelă în cimitir şi ajutorând cu bani şi materiale la construirea unei
frumoase şcoli în anul 1900.
Între învăţătorul Achim Miloia şi “Gazda” Vesa începe o frumoasă
prietenie bazată pe afinităţi comune, care, în timp, se vor întări prin
botezarea de acesta a tuturor copiilor învăţătorului. Evident că venirea lui
Achim Miloia ca dascal in Ferendia va fi de bun augur, acest luminat
învăţător îndrăgostit de munca sa nu şi-a drămuit eforturile în pregătirea
şcolarilor în respect pentru carte, pentru credinţă şi pentru neamul său.
Datorită muncii şi priceperii sale învăţătorul Achim Miloia este ales,
în anul 1901 comisarul cercului Vârseţ al Reuniunii învăţătorilor, post ce-l
ocupă mulţi ani, depunând o activitate unanim apreciată.
Ioachim Miloia îşi începe studiile şcolare în satul natal Ferendia sub
atenta supraveghere a tatălui său şi conform cataloagelor de noi văzute a
obţinut rezultate foarte bune.
În anul 1908 Achim Miloia datorită meritelor sale, se impune
conducătorilor şcolilor confesionale, fiind transferat în calitate de revizor
şcolar de pe lângă Comitetul Eparhial din Caransebeş. Astfel familia sa se
stabileşte la Caransebeş, unde Ioachim Miloia îşi va continua studiile
terminând liceul cu examenul de “maturitate”, susţinut în vara anului 1916.
În toamna aceluiaşi an 1916, se înscrie la Institutul Teologic şi
Pedagogic din Caransebeş, pe care-l absolvă în anul 1919, obţinând
certificatul de calificare preoţească şi de învăţător2.
Caransebeşul acelor timpuri este continuatorul tradiţiilor teologice
ale Bisericii bănăţene. Din vechea şcoală clericală din Vârseţ se desprinde,
sub episcopul Ioan Popasu, secţia română teologică şi trece la Caransebeş
unde se dezvoltă armonios. Centrul episcopal devine centrul teologic
cărturăresc al Bisericii bănăţene. Aici ia fiinţă o preparandie vestită şi un
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institut teologic, care mai apoi se contopesc într-un institut teologic −
pedagogic. În locul profesorilor venerabili de la început sunt pregătiţi cu o
deosebită grijă de episcopul Ioan Popasu profesori noi, dotaţi cu toate
instrumentele de lucru teologic. În curând unii dintre ei vor ridica prestigiul
invăţământului teologic baănăţean lângă cel al celorlalte şcoli similare
ortodoxe din monarhia austro-ungară, devenind ctitori de materiale didactice
şi tipărind opere şi monografii de reală valoare teologică (dr. Iosif Olariu,
dr.Vasile Loichiţa, dr. Petru Barbu, Andrei Ghidiu, dr. Gheorghe Popoviciu,
dr. Ioan Sîrbu, Ştefan Meteş, Patriciu Dragalina Ştefan Velovan şi alţii)3.
O astfel de şcoală cu un asemenea prestigiu şi cu o pleiadă de
profesori remarcabili absolvă Ioachim Miloia, împregnându-se cu învăţătura
lor teologico – umanistă, suportând, în acelaşi timp, în aceşti ani decisivi
pentru formarea sa intelectuală şi ideologică asaltul noii faze de activism
politic al bănăţenilor, al căror centru de iradiere era fireste Caransebeşul.
Între anii 1904 − 1914 lupta politică a bănăţenilor se afla într-o etapă
nouă de activism politic salutar pentru destinul naţional. Nu se mai putea
aştepta cu braţele încrucişate ca înţelepciunea politică a guvernului austro –
ungar să aducă ameliorările necesare vieţii româneşti din Banat. Legea
Apoonyi, menită să submineze dezvoltarea limbii şi culturii naţionalităţilor
nemaghiare, a stârnit o puternică mişcare de protest şi activare a opiniei
publice bănăţene în care Caransebeşul devine firmamentul principal.
Evident aceasta este atmosfera Caransebeşului în anii formaţiei
şcolare a lui Ioachim Miloia şi evident că a fost direct şi puternic influenţat
de germenii acestei atmosfere de românism activ.
Când în 1917 peste tragediile războiului se adaugă şi moartea
învăţătorului Achim Miloia, acesta lăsându-şi soţia nemângâiată şi într-o
situaţie materială precară, iarăşi intervine “Gazda” Vesa neuitându-şi finii,
iar în anul 1918 când el pleacă la cele veşnice lasă prin testament tuturor
copiilor lui Achim Miloia sume de bani şi “acţii” în bănci. E greu de evaluat
în amănunt ce au însemnat donaţiile lui Vesa Marcu în condiţiile timpurilor
de atunci, dar înclin să cred că un oarecare sprijin a fost şi mai ales pentru
Ioachim Miloia − mezinul familiei singurul încă nerostuit la casa lui şi în
care ardea neostenită flacăra vie a cunoaşterii.
După Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 porţile Universităţii din
Bucureşti au fost deschise şi pentru primirea studenţilor pentru care
graniţele despărţitoare de fraţi constituiseră uneori piedici de netrecut.
Mânat de sensibilitatea firii sale Ioachim Miloia îşi îndreaptă paşii către
Bucureşti, astfel ca, în anul şcolar 1919 − 1920 se înscrie în anul III al
Facultăţii de litere pe baza diplomei ce o avea de la Teologia din
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Caransebeş: frecventeaza în acelaşi timp, şi cursurile Academiei de Arte
Frumoase, având pentru pictură o deosebită vocatie4.
Actul Marii Uniri a avut darul de a învia spiritele “Iată, mărturiseşte
atunci – D. Onciul- dreptatea noastră a învins, steaua noastră s-a înălţat! Mai
mândră şi mai preţuită ca oricând România încununată de gloria biruinţei se
înalţă astăzi între popoare, începând o nouă viaţă naţională o eră nouă a
istoriei sale; viaţa şi istoria româniunii unite, liberă şi singură stăpânitoare a
pământului său strămoşesc”5.
Dacă înfrângerile şi umilinţele subminaseră de obicei forţa
intelectualilor, marile izbânzi politice au darul de a învia spiritele
potentându-le creativitatea. Se poate vorbi pentru această perioadă de
conştiinţe activate în sensul unei adaptări frenetice la noile condiţii. Totul
trebuia realizat în noua alcătuire, totul necesita o expresie potrivită cu
realităţile nou create. Ideea centrală care alimentase idealul naţional trebuia
ţinută trează, cerea o cultură istorică şi pretindea ca statul însuşi să-şi asume
o funcţie culturală mai activă în care istoricul avea un rol fundamental.
Este ştiut că o naţiune care a ajuns să-şi atingă idealul politic este
preocupată întotdeauna de consolidarea acestui act istoric. Cu atât mai mult
o asemenea preocupare se constată la români după tratatul de la Versailles
atât de expus revizuirii şi contestaţiei. Reformele concepute de oamenii
politici au căutat să extindă baza de sprijin a noii creaţii geopolitice, iar elita
intelectuală realistă a făcut din cultură un instrument de luptă în acelaşi timp
defensiv şi creator. Se poate vorbi despre această perioadă ca de o perioadă
de reconstrucţie, noua configuraţie politică cerea imperios adaptarea din
mers la noile condiţii, totul reclamind o expresie potrivită cu circumstanţele
nou create. Imperativele imediate ale perioadei de după 1918 erau crearea
instituţiilor de profil (universităţi de cercetare, muzee arhive) punerea lor în
acord cu nevoile epocii, sporirea specialiştilor, un plus de organizare
deoarece noul cadru geopolitic şi etnocultural avea nevoie de o dură
revizuire.
Minţile lucide au înţeles că numai cu entuziasm nu se poate construi
nimic durabil şi că este necesar ca entuziasmul să fie valorificat prin
instituţii bine gândite şi organizate.
De aceea, Academia Română ea însăşi fiind supusă înnoirii de
program cât şi înfiinţarea centrului academic de la Cluj, care a înlesnit
polarizarea de personalităţi îşi fac cu prisosinţă datoria de a trimite tineri
merituoşi pentru specializare la universităţile europene. Aceasta a contribuit
în primul rând la abandonul dilentantismului în favoarea unei cercetări
metodice şi apoi ca un reflex firesc potenţarea în scurt timp a şcolii istorice
româneşti. Rolul Academiei Române în succesul acestei acţiuni a fost
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deosebit de important, căci a permis colaborarea şi cooperarea celor mai
alese talente din toate provinciile româneşti.
De un asemenea context a beneficiat şi Ioachim Miloia în 1920 când
a plecat în Italia, după ce, în prealabil a obţinut o bursă de studii din partea
consistoriului Mitropoliei Sibiului, cu misiunea clară de a se specializa în
arta decorativă murală după cum el însuşi afirmă “eu sunt în primul rând
pictor, voiesc să fac artă, însă arta în înţeles apusean. Am urmat cursul de
specialitate în artă decorativă murală, căci pentru arta decorativă murală nu
cred să fie un mai bun mediu ca Italia. Sper ca întors în ţară, mi se va da
posibilitatea să pun în practică ceea ce m-a învăţat marii maeştrii de aici”6.
Deci din 1920, Ioachim Miloia urmează cursurile Academiei de
Belle − Arte din Roma, iar în anul 1922 îşi va lua licenţa. Terminând studiul
“academic” al picturii, a reluat studiul universitar înscriindu-se în anul III la
Universitatea din Roma pentru doctoratul ştiinţific în istoria artelor.
Dorinţa sa de a-şi continua studiile la Universitatea din Roma
specializându-se în istoria artei, după ce bursa de studii pe care a primit-o
până la terminarea Academiei de Belle − Arte s-a epuizat, mă face să cred
că el şi-a găsit o posibilitate de a se întreţine singur. Pana in prezent
documentele despre această perioadă sunt doar corespondenţa sa cu prof.
Coriolan Petranu, în care nu am găsit nici o informaţie legată de
posibilităţile sale materiale din acel moment,astfel mă îndreptăţeşte să
presupun că oarecare sprijin a primit de acasă, dar cea mai mare parte a
veniturilor şi le-a obţinut din activitatea sa de pictor, publicist şi profesor la
Institutul pentru Europa Orientală de la Roma unde a ţinut cursuri de limba
română pentru italieni7.
Greutăţile vieţii când nu sunt copleşitoare şi când se exercită pe un
teren fertil mai degrabă educă şi înalţă. Lipsa este fără îndoială mai
pedagogică decât opulenţa. Această lecţie dură de viaţă a învăţat-o destul de
repede, după moartea tatălui său în 1917 şi mai ales în perioada studiilor în
Italia. Lipsurile i-au dezvoltat voinţa de a răzbate, i-au dezvăluit robusteţea
sufletului, optimismul seninătatea şi bunătatea sa proverbială- valori de la
care n-a abdicat niciodată în viaţă.
Ioachim Miloia mărturiseşte că istoria artelor o face mai mult pentru
plăcerea lui individuală şi nu cu scopul de a profesa la o catedră. În toată
perioada cât a făcut studiile în Italia a activat fructuos în cadrul “Societăţii
Academice <Dacia Traiana>,” organizaţie a românilor care studiau în Italia
şi care a întreţinut relaţii cu personalităţi din România pentru a le populariza
lucrările în Italia sau pentru a aduna material documentar.
Dintr-o scrisoare adresată lui Coriolan Petranu aflăm că Ioachim
Miloia era vicepreşedintele acestei societăţi şi că în vara anului 1923 studia
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la Florenţa. Mai aflăm că a tradus două articole unul de S. Puşcariu, celalalt
de prof. I. Popoviciu de la Cluj, care vor apare în numarul din septembrie al
Buletinului Institutului pentru Europa Orientală din Roma8.
În anul 1924,Ioachim Miloia îşi susţine doctoratul în istoria artelor
cu teza “Curentul goticului internaţional la fraţii Lorenzo şi Iacopo
Salimbeni din San Severino,” de care nu s-a ocupat nimeni până atunci întro monografie separată9.
După 3 ani de studii intense în 1927 îşi susţine cu succes, pentru
doctoratul în litere, teza “Legenda Crucii în literatura şi arta medievală”.
În vara anului 1926 Ioachim Miloia întreprinde o călătorie de studii
în Germania şi in Ţările Baltice. Documentarea în Ţările Baltice a fost
valorificată în studiul “Puncte de contact între arta populară la români şi
baltoslavi10, care, fiind completat, a reapărut cu titlul “Câteva relaţii între
arta populară la Români şi Lituani11.
Împrejurarea că a republicat acest studiu este un argument că i-au
fost scumpe ideile exprimate aici. Menţionăm înainte de toate că aceste idei
referitoare la relaţiile între arta populară românească şi cea lituană denotă o
solidă pregătire culturală a autorului, dar şi o remarcabilă capacitate de a
sintetiza într-o logică strânsă bogatele cunoştinţe pe coordonate sincronice şi
diacronice − privind arta naţională şi universală12.
Tot în cadrul Societăţii Academice “Dacia Traiana” el a tinut o serie
de conferinţe de popularizare a artei şi culturii româneşti, una dintre cele
mai importante fiind prezentata la Ambasada Română de la Roma în data de
12.05.1927 cu tema “Arhitectura românească,” cu proiecţiuni unde alaturi
de un numeros auditoriu au participat personalităţi de seama ale culturii
româneşti şi italiene.
Legat de această perioadă merită să fie menţionat un fapt de o
importanţă deosebită pentru destinul multicultural al lui Ioachim Miloia şi
anume existenţa Şcolii Române de la Roma ce şi-a pus amprenta în chip
fericit pe formarea sa ca specialist în domeniul istoriei şi al domeniilor
conexe.
Ideea unei şcoli române la Roma era mai veche. In 1917 − 1918
Vasile Lucaci, aflat atunci la Roma în serviciul cauzei naţionale încerca să
obţină un local pentru viitoarea şcoala; în 1919 facea propuneri concrete în
această privinţă. În 1920, N. Iorga elabora proiectul de iniţiativă
parlamentară pentru crearea a două Şcoli de studii arheologice şi istorico −
filologice având şi secţii de arte frumoase, una la Roma şi alta la Paris, şcoli
menite să contribuie la strângerea legăturilor cu lumea apuseană pe tărâm
ştiinţific, iar pe de altă parte să extindă contactele cu viaţa socială şi cultura
Occidentului. După votarea legii, Academia Română l-a numit pe N Iorga
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director al şcolii Fontenay − aux − Roses şi pe V. Pârvan al celei de la
Roma,regulamentul respectiv redactat de ultimul si revizuit de cel dintai a
fost promulgat la 23 iulie 1921.
Doar la 1 noiembrie 1922 obţinând fondurile necesare, V. Pârvan fu
în măsură să deschidă efectiv Şcoala, într-un sediu închiriat pe str. Emilio
del Caraliere nr. 1113.
V. Pârvan a înfiripat în jurul său o distinsă emulaţie intelectuală,
arheologilor le-a insuflat “năzuinţa de a se ridica cu gândul care însufleţeşte
deasupra materialului inert strâns cu sârguinţă”, iar literaţilor să caute pentru
cugetare “temelia sigură a faptelor”. Toţi aveau de câştigat lângă acest om
rar de o fineţe de spirit şi de un tact cu totul aparte14.
Prestigiul instituţiei pe care V. Pârvan o conducea cu o competenţă
recunoscută a fost consolidat îndeosebi prin cele două periodice de înaltă
ţinută, primite pretutindeni cu elogii: “Ephemeris Dacoromana” şi
“Diplomatarium Italicum” destinate prima cercetărilor arheologice şi
preistorice, cealaltă publicării unor materiale din arhivele italiene interesând
istoria românească. În prefaţa primului volum din Ephemeris Dacoromana,
V. Pârvan a menţionat în semn de gratitudine numele italienilor care l-au
sprijinit în opera întreprinsă: senatorul Adolpho Venturi, prof. Roberto
Paribeni, S. Q. Gioglioli, Angelo Parnice devenit membru al Academiei
Române în 1926, A. Colini15.
Din această înşiruire de nume ilustre ale şcolii şi culturii italiene
majoritatea erau cunoscuţi de Ioachim Miloia,fiind cu ei în relaţii strânse,
aşa cum reiese din corespondenţa sa cu prof. Coriolan Petranu.
Uriaşa personalitate a lui V. Pârvan a influenţat benefic pe toţi cei cu
care a fost în contact nemijlocit, nu trebuie uitat că o bună parte dintre
personalitatile ce au activat în perioada interbelică precum sunt C.
Daicoviciu, E. Panaitescu, St Bezdechi, St. Paşca. I.I Rusu, V. Vătăşanu, I.
Miloia, Al. Doboşi au fost membrii ai Şcolii Române de la Roma.
Prestigioasa instituţie, aflată sub umbra geniului lui V. Pârvan −
unde fuseseră perfecţionaţi şi alţi colegi de generaţie, ca Al. Busuiocianu,
St. Teodoru, R. Vulpe, St. Balş, Em. Condurachi, D. M. Pippidi, M. Berza,
S. Ionescu, D-tru Tudor, G. Călinescu ş.a.− i-a influenţat serios în activitatea
lor16
Cu mulţi dintre aceştia Miloia a avut relaţii de prietenie şi preţuire
reciprocă materializate în colaborari rodnice şi creatoare, fie în cadrul
activităţii muzeale ,fie în cadrul larg al Comisiunii Monumentelor Istorice.
Vasile Pârvan în ipostaza de conducator a Şcolii Române de la Roma
unde I. Miloia a parcurs experienţa decisivă a formaţiei sale ,va stărui
pentru o disciplină a muncii şi a construcţiei de durată, dincolo de care chiar
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geniul nu este decât un simplu capriciu al naturii. De asemenea el dorea pe
de o parte pregătirea de specialitate într-un spectru mai larg de discipline, iar
pe de altă parte un flux de idei, de relaţii ştiinţifice revitalizante. Şcoala de la
Roma constituia o solidă unitate de calificare profesională dar şi de studiu în
biblioteci pe şantierele arheologice şi în arhive17
Fără să pară nici deplasat şi nici forţat între V. Pârvan şi Ioachim
Miloia se recunoaşte lesne un paralelism de destin, acelaşi concentrare a
gândului, acelaşi intensitate a trăirii, acelaşi avânt idealist, acelaşi patos al
angajării, acelaşi devotament faţă de ţara şi cultura neamului său. Amândoi
sunt preocupaţi obsesiv de soarta poporului, amândoi ard cu putere şi se
sting prematur într-un efort colosal de a construi şi de a rămâne în memoria
poporului român pe care l-au iubit şi venerat fără rezerve.
În jurul lui V. Pârvan şi al Şcolii Române din Roma s-au închegat
legături trainice cu iniţiative de lucru demne de notat. De aici porneşte
colaborarea eficienţă şi de succes a lui Miloia cu C-tin Daicoviciu, prietenia
şi aleasa preţuire reciprocă cu G. Călinescu sau relatia cooperanta cu
arhitectul Horia Teodoru în cadrul Comisiei Monumentelor Istorice şi nu în
ultimul rând legăturile profitabile cu profesori şi istorici italieni A. Venturi,
Longhi, A. Collini, etc.
Încadrată tot în perioada petrecută în Italia este şi traducerea în limba
italiană a unui volum de povestiri ale lui Cezar Petrescu intitulat “L’uomo
del Sogno” editat de Institute per L’Europa Orientale din Roma în anul
1928, care a constituit o plăcută surpriză pentru marele prozator.
Fără îndoială că diplomele obţinute în Italia reflectă munca asiduă
depusă de Ioachim Miloia , de cunoaştere şi acumulare a comorilor
spiritualităţii universale, iar asimilarea acestora recunoscută la timpul său de
către cele mai reprezentative personalităţi ale artei şi ştiinţei italiene cu mare
reputaţie internaţională, au ajutat şi uşurat munca pe care avea s-o depună în
ţară în folosul neamului său18
In vara anului 1927 se stabileste temporar in casa parinteasca din
Caransebeş după ce în prealabil trecuse pe la Bucureşti în speranţa găsirii
unui post, acolo existand o atmosferă de nervozitate politică legată de
debarcarea guvernului Averescu de la putere.
Descurajat îşi îndreaptă gândul spre o rezolvare la Cluj sau
Timişoara. In toamna anului 1927 reuşeşte să obţină un post de profesor de
desen la Şcoala Normală şi activează în cadrul “Asociaţiei Culturale din
Banat” ceea ce îi oferă posibilitatea să facă deplasări în Banat şi să adune
materiale documentare pentru viitor19
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În luna ianuarie a anului 1928 Ioachim Miloia preia conducerea
Muzeului Bănăţean, funcţie pe care o deţine până la dispariţia sa prematura
survenită la 25 martie 1940.
Încă din primele luni de activitate în funcţia de director al Muzeului
Bănăţean, I. Miloia doreşte să introducă muzeul din Timişoara în cel mai
prestigios cadru cultural naţional.
În acest sens el efectuează o deplasare la Bucureşti unde ia legătura
cu N. Iorga, Tzigara−Samurcaş, I. Andrieşescu, Constantin Moisil şi Virgil
Drăghicescu.
Trebuie consemnat că drumul la Bucureşti îl face prin Cluj unde este
invitat să ia parte la inaugurarea Muzeului Etnografic al Ardealului. La Cluj
s-a întâlnit cu arheologul M. Roşka, colaborator al Muzeului Bănăţean cu
care a vorbit despre viitoarea campanie de explorări şi săpături arheologice
de pe teritoriul Banatului.
Probabil ca sub influenţa celor văzute la Cluj, la inaugurarea
Muzeului Etnografic al Ardealului, Miloia se gândeşte încă de atunci la
înfiinţarea unei secţii de etnografie în aer liber la Timişoara20
Sediul muzeului se găsea la acea vreme pe str. Lonovici nr. 7 (astăzi
str. A Pacha) în localul ocupat actualmente de către Biblioteca Academiei,
un local impropriu, întunecos umed şi dosit într-o stradă laterală, aşa cum
avea să arate I. Miloia într-un raport din 1933, înaintat Ministerului
Instrucţiuni Culturii şi Artelor.
Dorinţa vieţii sale a fost ca Muzeul Bănăţean să-şi găsească un lăcaş
în Castelul Huniazilor, dorinţa care nu şi-a putut-o vedea împlinită, aceasta
realizându-se în anul 1947. În anul 1937 muzeul este mutat în clădirea
teatrului ocupând atât laturile clădii dinspre str. Alba Iulia cât şi cea dinspre
str. Mărăşeşti.
Personalul muzeului era compus din 3 persoane; pe lângă Ioachim
Miloia în calitate de director, existând un secretar în persoana lui Gheorghe
Postelnicu şi un intendent în persoana lui Ilie Bugilan21
Odată problema organizării muzeului fiind lămurită, o nouă etapă
trebuie să-i urmeze: cercetarea sistematică, valorificarea ştiinţifică a
întregului patrimoniu atât cel existent în muzeu cât şi cel răspândit pe
întregul teritoriu al Banatului. Intern începe o muncă tenace de selecţionare
şi clasificare a materialului, inventarierea colecţiilor, etichetarea obiectelor,
organizarea secţiilor, aşadar activităţi învăluite în anonimat dar fără de care
nu se poate concepe viaţa unor institutii muzeale22
Extern, pentru a cunoaşte potenţialul virtual al patrimoniului existent
în întregul ţinut şi pentru a-şi crea o bază ştiinţifică proprie tanarul director
al muzeului lansează în anul 1928 un “chestionar istorico − arheologic” în
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satele bănăţene, pentru ca notabilităţile de aici să răspundă la diverse
întrebări legate de istoria, monumente de arhitectură populară, viaţa
culturală, etnografică a localităţilor respective.
Doar după alcătuirea şi analiza acestui instrument informativ primar
absolut necesar unei cercetări moderne I. Miloia porneşte la studierea pe
teren a monumentelor istorice. Folosind răspunsurile la întrebările prevăzute
în chestionar şi rezultatele cercetărilor de teren I. Miloia a întocmit un
repertoriu al bisericilor din Banat23 pe localităţi punând astfel la îndemâna
cercetătorilor un foarte preţios material orientativ pentru depistarea celor
mai importante documente de arhitectură bisericească din Banat24
Pe baza bogatei documentaţii acumulate, dar şi în calitate de
preşedinte al Comisiunii Monumentelor Istorice filiala Banat începând cu
anul 1929 iniţiază lucrări de restaurare, reparaţie a unor biserici de zid şi de
lemn luptând pentru recunoaşterea lor ca monumente istorice.
În domeniul arheologiei şi istoriei vechi o deosebită importanţă o va
avea colaborarea lui Ioachim Miloia cu prietenul său de la Caransebeş şi din
Italia reputatul cercetător Constantin Daicoviciu. Articolul său “Banatul şi
arheologia. Câteva probleme”25 constituie un punct de referinţă, trasând un
program viitoarelor cercetări arheologice din Banat, indicând scopul,
metodologia şi obiectivele lor26
Ioachim Miloia prin multiplele sale preocupări ca director al
Muzeului Banatului şi preşedinte al Societăţii de Istorie şi Arheologie se va
integra consecvent programului şi va avea rodnice colaborări arheologice
atât cu C. Daicoviciu cât şi cu arheologul clujean M. Roska, un mai vechi
colaborator al Muzeului Bănăţean.
Printre obiectivele cercetării istorice a acestor instituţii s-au aflat:
problema continuităţii şi vechimii elementului românesc în Banat,
combaterea teoriilor tendentioase privind formarea poporului român,
existenţa districtelor româneşti din Banat şi a vieţii politice, sociale juridice
a românilor în cadrul acestor districte, probleme de mare importanţă pentru
a umple golul datorat sumarei cercetări a istoriei românilor dinainte de anul
1918.
Dar Ioachim Miloia a inteles de la începutul carierei sale, că prestigiul
unei instituţii muzeale nu se poate câştiga în ţară sau în afara ei decât prin
legături de informare şi în primul rând prin publicaţii de specialitate care să
oglindească viaţa materială şi spirituală a Banatului, prin cercetare ştiinţifică
asupra trecutului şi prezentului în acest admirabil colţ de ţară românească27
Pentru a face cunoscute cercetările efectuate în cadrul muzeului
precum şi rezultatele investigaţiilor ştiinţifice ale cercetătorilor preocupaţi
de istoria şi viaţa culturală a Banatului, Ioachim Miloia editează buletinul
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Muzeului Bănăţean “Analele Banatului” (I 1928 − IV 1931) publicaţie care
marchează unul din momentele cele mai importante din istoricul presei
bănăţene din perioada interbelică. Din păcate apariţia apreciatei publicaţii
nu a putut fi susţinută decât puţin timp din cauza lipsei de fonduri28
După anul 1929, după plecarea în diplomaţie a lui Aron Cotruş,
director la acea vreme a revistei “Banatul” Organ al Asociaţiei Culturale din
Banat, Ioachim Miloia va prelua şi se va ocupa cel mai mult de această
revistă, al cărei colaborator statornic a fost ca şi mulţi alţi intelectuali
bănăţeni, începând cu primul număr al publicatiei (ianuarie 1926).
În iunie 1930 se căsătoreşte cu Zina Maria Magdu din Timişoara,
tânăra familie stabilindu-şi domiciliul în imobilul Primăriei la parterul
căruia se găsea pe atunci şi terasa “Elitte” (actualmente Sinaia). În acest
imobil domicilia şi compozitorul Sabin Drăgoi, director al Conservatorului
municipal Timişoara. Din căsătorie vor rezulta doi băieţi, Virgil născut la
3.05.1931 şi Mircea născut la 26.10.1933.
Este de remarcat faptul că în calitatea sa de deputat sinodal, Ioachim
Miloia a fost unul dintre aceia care au înţeles marea misiune a unei
Episcopii Ortodoxe în capitala Banatului, gândindu-se şi la prestanţa
reprezentării românismului în Timişoara ca centru de viaţă nu numai pentru
români dar şi pentru etniile conlocuitoare.
În anul 1930 el realizează împreună cu Ion Stoia − Udrea, albumul
“Galeria Maeştrilor Clasici − Pictura Renaşterii,” în care publică studiul
deosebit de documentat asupra “Artei Renaşterii,” demonstrând, dacă mai
era nevoie, nivelul său ridicat de cunoştinţe în domeniul istoriei artelor,
acumulate în timpul studilor din Italia.
În cadrul Academiei de Arte Frumoase din Timişoara, strămutată de
la Cluj în anul 1933, îl găsim pe dr. Ioachim Miloia printre cadrele
didactice, alături de alte personalităţi artistice ale vremii ca: Aurel Ciupe,
Catul Bogdan, Romulus Ladea, Ştefan Gombosiu şi alţii29
Odată cu intrarea în activitate a Academiei de Arte Frumoase viata
intelectuală a Timişoarei capătă contur şi vivacitate, aceasta însemnând un
al doilea pas al acesteia ca oraş universitar. Evident că Academia
accelerează pulsul intelectual al urbei, consolidând ambianţa culturală,
susţinută acum şi de scriitori şi de artiştii plastici, reprezentanţi de frunte ai
artei plastice româneşti.
Pe 26 iunie 1936 are loc şedinţa de constituire, pe baza de statut
înregistrat la judecătorie, a Asociaţiei Scriitorilor români din Banat. Întrucât
legea prevedea un minim de membri fondatori pe lângă membrii îndreptăţiţi
să participe la constituirea organizatiei şi continuarea activităţii sale in
aceasta au fost cooptaţi şi muzicieni şi artişti plastici, aceştia fiind:
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compozitorii Sabin Drăgoi şi Filaret Barbu, artiştii plastici Romul Ladea,
Catul Bogdan, Aurel Ciupe, istoricul de artă Ioachim Miloia şi odată cu
aceştia, directorii revistelor “Fruncea”, “Suflet nou”, “Semenicul”,
“Prichindelul”, “Colţ de ţară”30
Crearea Institutului Social Banat − Crişana in anul 1932 a dus la
concentrarea intelectualităţii bănăţene asupra unor obiective de cercetare
teoretică şi, deopotrivă, a realităţilor sociale prin anchete monografice.
Ioachim Miloia contribuie substanţial la cauza comună a institutului
participând direct la cercetare şi consemnarea riguroasă a stărilor de fapt
adunate acolo unde s-au practicat cercetările monografice. De asemenea a
colaborat activ la apariţia “Revistei Institutului Social Banat − Crişana” în
anul 1933, al cărei redactor a fost.
Cadrul cultural organizat în perioada interbelică, în care cei mai buni
dintre intelectuali din Banat îşi desfăşurau o vie activitate, era Regională
Bănăţeană a Astrei. Aurel Bugariu ne spune că “peste tot în manifestările
din raza judeţului Timiş a fost prezentă şi activă personalitatea lui Ioachim
Miloia. Regionala din Banat a “Astrei” îşi are programul cultural fixat de
acest ilustru dispărut31
În anul 1937, pe lângă funcţia de director al Muzeului Banatului,
Ioachim Miloia preia şi funcţia de şef al Serviciului Cultural al primăriei
municipiului Timişoara.
Tot în anul 1937 s-a înfiinţat Direcţiunea Arhivelor Regionale
Bănăţene, iar dr. Ioachim Miloia a fost numit director al acestei instituţii. In
aceasta calitate el desfăşoară o activitate deosebit de energică în scopul
concentrării fondurilor de documente din întreaga provincie şi a creării unor
condiţii adecvate pentru a fi valorificate. O imagine de ansamblu asupra
acestor fonduri de documente este prezentată de Ioachim Miloia în extinsul
studiu Arhivele Banatului din “Revista Arhivelor” vol I Nr. 6 − 7 pe anul
1937.
O activitate extrem de prodigioasă a desfăşurat dr. Ioachim Miloia în
domeniul picturii bisericeşti (pictură de frescă şi de icoane), dar şi în pictura
laică în care a realizat o sumedenie de tablouri în ulei marcate de o rară
sensibilitate şi valoare artistică, dovedind o bună cunoaştere a tainelor
acestei arte pentru care avea talent si pricepere deosebite..
A restaurat picturile bisericilor din Lipova 1929, Bocşa − Montana
(1931), Timişoara − Fabric (1935) catedrala din Caransebeş precum şi cea
din Oraviţa.
A pictat bisericile din comuna Cuptoare jud. Caraş-Severin (1930),
Topolovăţu Mare, Folea, Jebel iar în anul 1934, împreună cu pictorii Catul
Bogdan şi A. Demian fosta Catedrală din Timişoara, actuala biserică din
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Timişoara − Iosefin, lui Miloia revenindu-i pictura cupolei, a celor 4
evanghelişti, precum şi a unei porţiuni din iconostasul bisericii, realizat de
binecunoscutul sculptor Ştefan Gajo.
De asemenea el a executat, în perioada 1937 − 1938, în întregime,
pictura noii catedrale din Anina (pictura murală şi iconostasul).
Figura sa a fost imortalizată în două sculpturi realizate de doi
reputaţi artişti, sculptori contemporani cu el, şi anume Gh. Groza din Arad
(1932) şi V. Gal din Timişoara (1934).
Munca istovitoare, desfăşurată uneori în condiţii extrem de vitrege,
de abstinente şi lipsuri materiale începând din timpul studiilor, multilaritarea
activităţilor pe care le-a desfăşurat, regăsite în zile şi nopţi de încordare
intelectuală dar nu în ultimul rând activitatea pe linie de pictură bisericească
dusă de multe ori în condiţii microclimatice dificile culminând cu pictura
Catedralei din Anina, l-au doborât prea devreme. O miocardită nu a mai
putut fi tratată şi vindecată cu toate eforturile depuse de specialiştii clinicilor
din Cluj.
Se stinge astfel din viaţă la Timişoara în ziua de 25 martie 1940 la
numai 43 de ani, sărbătoarea Bunei Vestiri însemnând chemarea sufletului
lui la cele veşnice.
Sicriul cu corpul neînsufleţit a fost depus în Catedrala din Timişoara
− Iosefin, timişorenii putând astfel a-i păstra, acolo, pioase momente de
reculegere la catafalc.
A fost condus pe ultimul drum de o mulţime imensă de locuitori ai
Timişoarei în cimitirul parohial din str. Cosminului, sicriul fiind purtat pe
braţe de consilieri municipali printre care N. Table şi C. Micloşi.
În anul 1941 prin grija Societăţii pentru ridicarea monumentelor
publice din Timişoara a fost realizat monumentul funerar, operă a
sculptorului Romul Ladea, este unul dintre cele mai frumoase realizari de
acest gen din Timişoara. Prin măreţia lui, acesta îndeamnă trecătorul la a
reflecta la cel care a avut ca ţel principal, într-o scurtă viaţă, punerea în
valoare a istoriei şi culturii Banatului32
Nicolae Iorga, consemnând moarte prematură a lui Ioachim Miloia
sintetiza în cuvinte simţite şi dense întreaga personalitate a celui dispărut.
“Încă un tânăr pe care-l ducem la mormânt şi unul din aceia care au dat mai
mult şi de la care se putea astepta şi mai mult.
Între fruntaşii noii generaţii bănăţene caut în zadar unul care să fi
unit mai multe cunoştinţe cu mai multă dorinţă de a lucra şi cu un mai mare
spor. În opera pe care din fuga unei scurte vieţi a putut-o întruchipa decât
harnicul muncitor cultural care a fost − cât mă doare s-o spun! − Ioachim
Miloia .
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Artist de chemare, înţelegător adânc al unei arte de frumuseţe senină
şi de bunătate omenească, el făcuse studii speciale în Italia şi venit de acolo
n-a avut nici o ambiţie de a prinde imediat un loc cât mai înalt şi mai departe
de ţinutul originii sale.
În Banat a vrut să rămâie. Acolo a ştiut să adune în jurul său un
întreg grup de tineri a căror căpetenie firească era şi cărora le-a insuflat
entuziasmul de care el însuşi era cuprins.
Neştiute, au apărut peste unele greutăţi acele “Anale ale Banatului”
în care se aduna informaţia istorică şi ştirile despre viaţa artistică a regiunii,
înfăţişată şi în frumosul mic Muzeu pe care-l pusese în rânduială, fiindu-I
adevărat ctitor. Se duce la patruzeci şi trei de ani, înainte de a-i venii clipa
răsplătirii.”33
Activitatea publicistică a lui Ioachim Miloia s-a materializat în
numeroase studii apărute în principal în “Analele Banatului” dar şi în alte
reviste şi ziare ale vremii. Voi enumera în continuare studiile lui Ioachim
Miloia scrise în scurta dar efervescenta sa viaţă:
1. “Analele Banatului” 1928 fasc 1
− Pictorul Ioan Zaicu (1868 – 1914)
p. 9 – 16
− Un denunţ austriac în contra lui Eftimie Murgu şi Gheorghe Poşta
p. 17 – 22
− Românii Bănăţeni la 1820
p. 23 – 25
− Biserica română din Lipova (Banat)
p. 26 – 42
− Câteva relaţii între arta poporală la Români şi Lituani
p. 43 – 52
− Timişoara văzută de Francisc Griselini la 1774
p. 65 – 74
− Chestia edificiului Muzeului Bănăţean
p. 85 – 90
− Din viaţa artistică a Timişoarei
p. 94 – 113
− Tablouri din colecţii particulare expuse în pinacoteca noastră p. 114 – 117
− Emanoil Ungurianu
p. 120 – 123
− Din activitatea Muzeului Bănăţean
p. 124 – 136
− Chestionarul Muzeului Bănăţean
p. 141 – 146
Analele Banatului” 1929 fasc. 2
− Emanoil Ungurianu (necrolog)
p. 5 – 6
− Date şi documente noi referitoare la pictorul Nicolae Popescu
p.7 – 40
− Colonişti armeni în Banat
p. 98 – 101
− Cronica artistică
p. 103 – 113
1929 Fasc 3
− Patru icoane executate de zugravul Nedelcu
p. 6 – 8
− Cronica artistică
p. 50 – 57
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− Din activitatea Muzeului Bănăţean
p. 58 – 75 1930
Fasc 4
− Începuturile artei româneşti în Banat
p. 1 – 8
− Sculptorul Gheorghe Groza
p. 68 – 71 1930
Fasc 5
− Sculptorul Ferdinand Gallas
p. 59 – 62
− Academia de Arte − Frumoase în Timişoara
p. 63 – 82
1930 Fac 7
− Familia Brediceanu în Banat
p. 1 – 9
− Excursiuni arheologice în Banatul de Sud scris împreună cu C. Daicoviciu
(cu un rezumat în limba italiană)
p. 10 – 25
− Biserica medievală de la Căvăran (cu rezumat în limba germană)
p. 26 – 53
− Din activitatea artistică a ierodiaconului Vasile
p. 89 – 93
− Salonul Artelor Bănăţene
p. 120 – 126
1931 Fasc 8
− Căvăranul în Evul Mediu (o rectificare istorică)
p. 33 – 57
− Numele castrului “Caput Bubali”, numele Comunei Gherman p. 125 – 126
− Nicolae Iorga istoricul
p.28 – 32
− Din necazurile episcopului Vichenţie Popovici
p. 104 – 107
1931 Fasc 9
− Activitatea lui E. Ungureanu pe tărâm economic
p. 10 – 14
− Contribuţiile lui E. Ungureană la diferite realizări culturale p. 15 – 23
− Mănăstirea Săraca − centru de cultură şi artă bănăţeană p. 85 – 114
− Biserica din lemn din Iersig
p. 145 – 120
− Biserica din lemn din Cebza
p. 121 – 124
− Săpăturile de la Parţa
p. 171 – 186
− Săpăturile de la Periam
p. 187 – 188
− Raport istoric (în cadrul anchetei de la Belinţ 1934. Anchetă monografică
a Institutului social Banat − Crişana Timişoara 1938
− Portul naţional “Revista Banatul” sept − oct nr. 3 – 4 1937
− Biserici de lemn − “Vestul” ian 1933
− La marginea Banatului − “Luceafărul” nr. 1 – 2 1938 Timişoara
− Constantin Daniel a fost sârb sau român? “ Luceafărul” Timişoara 1935
nr. 1
− Biserica de lemn din Povârgina “Luceafărul” Timişoara martie 1935
− Un caiet cu cântări din 1866 − în “Banatul” Timişoara nov − dec 1928
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− Împreună cu Ion Stoia − Udrea − “Galeria Maeştrilor clasici − Pictura
Renaşterii” − Arad 1930
− traducere în limba italiană L’uomo del Sogno de Cezar Petrescu − Roma
“Instituto per L’Europa Orientale” 1929
− Arhivele Banatului în “Revista Arhivelor” vol I nr. 6 – 7 1937 Anul 1997
a marcat printr-o serie de evenimente comemorative centenarul naşterii
eruditului cărturar bănăţean Ioachim Miloia. Beneficiind de un context
politic favorabil, deasemenea de aportul unor oameni cu minte şi suflet,
precum şi de sprijinul generos al Înalt Prea Sfinţiei Sale Nicolae
Mitropolitul Banatului s-a început procesul de restituire editoriala a
personalităţii şi operei lui Ioachim Miloia.
Pierdut prematur pentru cultura românească uitat de memoria ingrată
a celor pentru care el a durat atâtea, amintit rar, doar de mereu loialul şi
harnicul cercetător Aurel Turcuş, Ioachim Miloia şi-a dezvăluit cu atât mai
mult valoarea, la centenarul naşterii sale. Se ştie că nu data naşterii unei
personalitati este faptul de cultură ci acela al dezvăluirii, momentul când
conştiinţa publică românească şi-o înscrie printre valorile ei perene.
În acest noian de atitudini se înscrie şi alegerea mea de a reda unele aspecte
din viaţa şi activitatea ilustrului cărturar.
Motivaţia mea este întărită de constatarea evidentă că epoca
interbelică din Banat a fost copleşitor dominată de uriaşa sa personalitate,
iar opera sa risipită generos prin diverse reviste şi ziare rămâne absolut
necesară pentru înţelegerea culturii bănăţene în dimensiunea ei istorică.
Demersul meu a fost strălucit precedat de iniţiative mai ample şi de
un folos indiscutabil pentru descoperirea şi punerea în valoare a ilustrei sale
personalităţi. Aceste iniţiative s-au consumat cu precădere în jurul
aniversării centenarului naşterii sale şi s-au subsumat descoperirii sale ca
adevărat deschizător de drumuri în cultura bănăţeană. Manifestările acestui
om se cuveneau identificate în istorie şi actualitate ca element distinct şi
strălucitor în complexul cultural interbelic.
Istoria revelează o moştenire comună şi o solidaritate de destin a mai
multor personalităţi bănăţene din perioada interbelică care suscită o
cunoaştere mai deplină şi mai amănunţită a acestei epoci şi a acestui habitat.
Această generaţie a adăugat la sacrificiile cerute de marea conflagraţie,
altele noi, asumate lucid, din păcate destinul implacabil făcându-i să-şi
sacrifice existenţa pe altarul ideii.
Anul aniversar 1997 a făcut posibilă o necesară întoarcere în timp,
un arc tensional s-a înfiripat între timpul naşterii şi renaşterii sale culturale
luminând chiar şi perioada de uitare şi tăcere suspectă. Aceasta a fost
momentul breşei definitive, lumea redescoperind cu mare uimire o
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personalitate, un om şi un destin aparte. A fost posibil acest lucru datorită
iniţiativei d-lui ing. Mircea Miloia care s-a implicat cu o energie debordantă
în procesul de restituire a memoriei tatălui său. A beneficiat din fericire de
un grup de oameni competenţi şi de sprijinul larg şi generos a Înalt Prea
Sfinţiei Sale Nicolae Mitropolitul Banatului şi împreună îngemănându-şi
eforturile ni l-au readus pe Ioachim Miloia în adevărate sa lumină.
Aceste demersuri şi cele ce vor urma spun cu tărie ceva despre
anvergura de spirit a celui aniversat şi totodată despre nevoia acută pe care o
resimţim de a ne recupera adevăratele valori. Cu ocazia centenarului a
apărut o carte care se constituie într-un strălucitor omagiu adus eruditului
cărturar, scrisa cu talent şi competenta de d-nii: Mircea Miloia, Aurel
Turcuş, Nicolae Secară şi George Mudura, apoi s-au scos la iveală studii,
comentarii ce sprijină efortul restitutiv. Procesul valorificator şi restitutiv a
continuat prin reeditarea lucrării lui Ioachim Miloia “Consideraţiuni asupra
Renaşterii” lucrare apărută în anul 1930 la Editura Enciclopedică din Arad
ca studiu introductiv asupra artei Renaşterii la albumul realizat în colaborare
cu Ion Stoia Udrea sub denumirea “Galeria Maeştrilor Clasici − Pictura
Renaşterii “. Aceasta reeditare s-a realizat sub îngrijirea d-lui Mircea Miloia
ca de altfel şi următoarea lucrare “Legenda crucii în literatură şi arta
medievală” care constituie lucrarea de doctorat în Litere şi filosofie
susţinută de Ioachim Miloia la Roma în anul 1927.Marcarea implinirii a 105
ani de la nasterea lui Ioachim Miloia s-a facut in 2002 prin publicarea
albumului „Pictorul Ioachim Miloia „ de Mircea Miloia si a lucrarii
„Curentul goticului international si fratii Lorenzo si Iacopo Salimbeni din
San Severino”teza de doctorat sustinuta la Roma in anul 1924,editata sub
ingrijirea d-lor Virgil Miloia si Mircea Miloia.
Mărturisesc că dincolo de motivaţia sentimentală alegerea mea
asupra subiectului acestei lucrări nu necesită argumente speciale,
copleşitoarea sa personalitate, mulţimea de preocupări din domeniul istoriei
şi artei, precum şi viaţa sa curmată prematur suscită interes, întrebări şi
preocupare.
Trebuie să spun sincer că sarcina propusă nu este deloc uşoară
fiindcă epoca situată între desăvârşirea unităţii de stat a României şi cel de
al doilea război mondial se pretează la explorări multiple şi refuză să fie
cuprinsă şi anchilozată în formule. De aceea menirea lucrării este în primul
rând de a sugera amploarea şi diversitatea preocupărilor lui Ioachim Miloia.
Încercând să analizezi personalitatea lui Ioachim Miloia se naşte firesc
întrebarea cum să-l prezinţi în toată amploarea şi complexitatea sa? Materia
este complexă şi cercetătorul se află în situaţia deloc plăcută de a accepta
până la urmă simplificări, conştient că realul este inepuizabil şi că singura
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scuză este de a investi fragmentele de realitate cu sensuri mai ample, menite
de a sugera întregul.
Am crezut şi cred că a pătrunde în universul creaţiei a lui Ioachim
Miloia ,a încerca de a-i defini liniile de direcţie, de a dezvălui permanenta sa
preocupare de a afla liniile de forţă ale poporului român, dăinuirea sa
neîntreruptă împotriva tuturor opreliştilor şi ostilităţilor pe acest pământ mi
s-a părut o intreprindere utilă şi de o certă actualitate, deşi lucrarea mea nu
constituie decât un modest aport ,o schiţă de probleme bazate pe
investigatiile facute pana in prezent si fiind deschise în perspectiva unor
cercetări ulterioare.
Este cert că marile eforturi pe care le-a depus Ioachim Miloia în
atâtea domenii de activitate, atât de puternic conexate în gândul său au
contribuit la scurtarea unei existenţe dintre cele mai active şi mai de preţ.
Într-un fel a fost şi el o victimă a presiunii enorme pe care epoca le-a
facut asupra conştiinţelor mai sensibile.
În ciuda faptului că Ioachim Miloia a murit prea timpuriu, spiritul
său continuă să lucreze activ asupra noastră, fie ca îndemn fie ca reproş.
Însăşi imaginea înfăptuitorului de atunci, a ctitorului de mari instituţii
bănăţene se modifică odată cu împlinirea idei pe care o întrupează. Ioachim
Miloia este personalitatea care a avut nevoie cel mai mult de colaborarea
timpului, ce i s-a arătat, de cele mai multe ori ostil, pentru a se impune.
De asemenea a dovedit cu prisosinţă că un singur om în scurta şi
trecătoarea sa viaţă poate schimba într-o realitate palpabilă ceea ce fusese
numai un deziderat, o dorinţă, numai un vis frumos pentru multe generaţii.
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Acţiuni de culturalizare desfăşurate de cercurile
“Sfântul Gheorghe” din judeţul Arad în perioada interbelică
Lucian Ienăşescu,
Centrul Cultural Judeţean Arad
După Unire, biserica ortodoxă a parcurs un proces complex de
reorganizare, culminând cu decizia Sfântului Sinod de înfiinţare a Patriarhiei
Române, la 4 februarie 1925, patriarhul Miron Cristea fiind înscăunat la 1
noiembrie 1925. De asemenea, a fost adoptată Legea de organizare a
Bisericii Ortodoxe Române, pe baza principiilor fundamentale ale statutului
datorat lui Andrei Şaguna.
Accente noi se vor regăsi în activitatea desfăşurată după Unire. Pe
lângă pastoraţie şi misionarism, biserica a fost preocupată să susţină
acţiunea culturalizatoare având o componentă puternică religios-morală,
întrucât “tuturor ne trebuie o cultură întemeiată pe credinţă”, contribuind la
“o armonioasă dezvoltare a aptitudinilor sufleteşti şi trupeşti”, sub “puterea
şi controlul credinţei”1. Acţiunea cultural-morală, adresată în mod special
tineretului, al cărui comportament în familie şi societate îşi propunea să-l
modeleze, primea, în noile condiţii de organizare a învăţământulu (a celui
primar, în special) şi un caracter compensatoriu, câtă vreme biserica a
pierdut din influenţa formatoare asupra tineretului şcolar, cele două ore de
religie pe săptămână, din noua programă şcolară, fiind considerate
insuficiente.
La fel cum se întâmpla la scară naţională, biserica ortodoxă arădeană
a susţinut apostolatul laic, pregătind o bază solidă conlucrării dintre preoţi
şi intelectualitatea laică. Susţinerea de conferinţe religioase, militând pentru
întărirea credinţei şi educarea tineretului în spirit creştin, avertizând asupra
consecinţelor unor vicii, crearea de societăţi cultural-religioase, instruirea
corurilor bisericeşti, editarea de lucrări au însemnat tot atâtea modalităţi de
promovare a valorilor moral-religioase, culturale, filantropice, creştinortodoxe şi a spiritului de solidaritate. Pe de altă parte, în viziunea bisericii,
cultura, în variatele sale manifestări, trebuia să integreze în mod organic
valorile creştine.
Prin contribuţia episcopului Grigorie Comşa s-a desfăşurat în
localităţile judeţului o intensă acţiune de propagandă religioasă, prin
înfiinţarea unor comitete având acest scop, cercuri religioase, editarea, în
funcţie de un program atent structurat, de cărţi şi broşuri. În acelaşi timp, au
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fost depuse eforturi pentru înfiinţarea de societăţi religioase-culturale,
pentru stabilirea mijloacelor şi cadrului de acţiune ale acestora, reuşindu-se,
în scurtă vreme, să se alcătuiască statutele. În cadrul secţiei culturale a
eparhiei au fost analizate rosturile existenţei acestora, viabilitatea şi măsura
în care o societate sau alta este mai potrivită mediului şi particularităţilor
unei localităţi. Bazate pe colaborarea dintre preoţi şi mireni, societăţile au
urmărit deopotrivă întărirea credinţei, progresul cultural-moral şi cultivarea
sentimentului de solidaritate. În acest fel, se putea acţiona pentru “luminarea
credincioşilor noştri” în scopul “de a organiza şi a înfrăţi puterile lor la
munca aceasta de trezire şi luminare, menită a cultiva totodată şi spiritul de
sociabilitate şi de solidaritate activă în rândurile poporului nostru”2.
Una dintre organizaţiile menite să contribuie la întărirea credinţei
religioase şi a educaţiei morale a tineretului, cultivând conştiinţa solidară a
acestuia, a fost, în perioada interbelică, Societatea tinerimii adulte „Sfântul
Gheorghe”.
Propunându-şi să introducă „o notă religioasă în manifestările
tineretului”, arătând deschidere faţă de felul său de viaţă, aceasta
era menită să contribuie la dezvoltarea vieţii religios-culturale, sociale şi
cetăţeneşti a membrilor săi3. În acelaşi timp, Societatea „Sfântul Gheorghe”,
care îşi avea începuturile în anul 1924, trebuia să cultive conştiinţa
solidarităţii naţionale şi ortodoxe şi, în general, spiritul asociativ. Prin
complexa sa activitate, aceasta se dorea o etapă în formarea tinerilor,
apărători ai ţării şi ai bisericii, astfel cum preciza episcopul Grigorie Comşa:
“Familia, şcoala, societatea tineretului, acestea sunt cele trei stadii prin care
trebuie să treacă fiecare tânăr ortodox, până va ajunge să fie înrolat în
oştire”4. Rolul său era cu atât mai important cu cât se exercita într-o
perioadă importantă pentru formarea tineretului, la sfârşitul şcolarităţii
obligatorii, şi într-o perioadă în care problemele sociale s-au agravat. Într-o
măsură îngrijorătoare – cum se sublinia adesea în întrunirile societăţii
“Sfântul Gheorghe” - erau de constatat vicii şi porniri nefaste, de la
alcoolism, nerecunoştinţa faţă de părinţi, lipsa cuvenitului respect faţă de
şcoală şi biserică, minciună, până la fapte antisociale.
Necesitatea unei asemenea societăţi a fost reclamată şi de realitatea
că educarea religioasă-morală a tineretului rural, ajuns la vârsta adultă, a
slăbit. La aceasta au contribuit, susţineau reprezentanţii bisericii, şi
împrejurările renunţării la şcolile confesionale şi trecerea la şcolile de stat,
fapt care a defavorizat acţiunea de catehizare a tineretului şi, în consecinţă,
eforturile de “a-l face apt pentru biserică şi pentru viaţa de mâine”5. În
acelaşi timp, la ciclul primar-superior şi la cursurile pentru adulţi, educaţia
religioasă era inexistentă, iar în şcolile de ucenici se desfăşura într-o singură
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oră pe săptămână, multă vreme în lipsa unor manuale.
Activitatea societăţii, care se adresa tinerilor de ambe sexe, cu vârste
cuprinse între 15-24 de ani, era proiectată să se desfăşoare în strânsă relaţie
cu casa culturală, având însă propriul steag.
Pentru a obişnui tinerii cu viaţa creştinească şi a-i aduce sub
influenţa binefăcătoare a culturii şi învăţăturii erau stabilite, în statutul
societăţii, obiective generoase, acoperind un larg spectru de preocupări.
Dimensiunea spirituală era cea care precumpănea: „cercetarea regulată a
bisericii”, mărturisirea şi cuminecarea cel puţin o dată pe an, participarea la
corurile bisericeşti, citirea Sfintei Scripturi şi a altor cărţi religioase,
participarea la conferinţele religios-culturale şi la cursul de catehizare,
prăznuirea sărbătorilor naţionale-culturale, cinstirea memoriei eroilor
naţionali, păstrarea în bună regulă a cimitirului şi curţii bisericii, abonarea şi
citirea de cărţi şi gazete bune, organizarea de “şezători culturale cu
declamări, cântări, teatru şi joc”. Alte obiective ţineau de latura civică şi
social-filantropică: combaterea luxului şi beţiei, dezvoltarea „simţului de
cruţare” (economisire), sprijinirea activităţii filantropice şi de ajutorare
creştină, “întovărăşirea pentru îndeplinirea de lucrări în comun pe seama
celor săraci şi neajutoraţi”, formarea unei echipe de pompieri, călătoriile şi
excursiile instructive la locuri istorice şi pentru a cunoaşte bogăţiile ţării. În
sfârşit, tinerii erau încurajaţi în a se preocupa de industria casnică, potrivit
particularităţilor şi trebuinţelor locale6.
Organizarea riguroasă pe care o prevedeau statutele şi scopul
formativ erau susţinute şi de faptul că, la intrarea în societate şi pe parcursul
primului an, socotit de probă, tinerii împărtăşeau condiţia de membri
ajutători. Promovarea în rândul membrilor activi, în urma acestui stagiu,
avea loc pe baza unei “mărturisiri” făcute în adunarea festivă, prin care
aspirantul asigura că îşi însuşeşte scopul societăţii, promiţând că va respecta
“rânduielile”, îndemnând la aceasta şi pe alţi semeni. Adiacent rolului
ceremonialului, se miza pe capacitatea organizaţiei de a contribui la
îmbunătăţirea comportamentului tinerilor, asupra căruia trebuia să vegheze
fiecare cerc. Abaterile de la conduita morală atrăgeau sancţiuni. Astfel,
“petrecerea în crâşmă, beţia, furtul, purtarea necuviincioasă în public” erau
sancţionate cu amendă şi cu excluderea temporară sau definitivă din
societate. Abateri erau socotite, între altele, absenţele nemotivate de la
biserică şi de la întrunirile cercului, viaţa dezordonată, cuvintele ofensatoare
la adresa colegilor, înjurăturile7.
Programul unei şedinţe, conduse de preot, ca director al cercului,
cuprindea, în mod curent, o conferinţă cu tematică moral-religioasă şi
dezbaterile aferente, recitaluri de poezie religioasă, programe muzicale,
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corale şi instrumentale, tendinţa fiind spre desfăşurare unitară, având în
prim-plan “conferinţa de cuprins religios-moral”, completările şi “aplicările
practice” ale participanţilor8. Lectura cărţilor bisericeşti, a cărţilor şi
revistelor, cursurile de catehizare, conferinţele religioase, desfăşurarea de
acţiuni filantropice erau destinate să sprijine, de asemenea, îmbunătăţirea
comportamentului moral-religios al tinerilor.
Activitatea societăţii era strâns legată de biserică, avea la bază
învăţăturile sale, ca unică modalitate prin care putea aduce “folos practic
pentru credincioşii de mâine”9. Şedinţele festive ale cercurilor, unele dintre
ele desfăşurate la marile sărbători religioase, prezentau aspecte ale “vieţii
pline de păcate a tinerilor de azi”, îndemnându-i să se manifeste activ în
cadrele societăţii, care, prin învăţăturile şi bunele sale norme, îi pregătea
pentru o viaţă sănătoasă, clădită pe principiile moralei creştine. Sfântul
Gheorghe era invocat ca un exemplu întru întărirea în credinţă a tinerilor şi
pentru ca aceştia să ţină la dreapta credinţă, acelaşi scop urmărindu-l şi
lecturile din Vieţile Sfinţilor10. Reuniunile nu scăpau prilejul de a combate
sau satiriza, prin interpretarea unor monologuri, viciile (cel al beţiei, mai
ales) şi consecinţele lor.
În pofida preocupărilor susţinute ale secţiei culturale din cadrul
eparhiei, care a insistat asupra importanţei unei asemenea organizări a
tineretului, distribuind statutele, înfiinţarea de cercuri în cuprinsul judeţului
a avut loc într-un ritm destul de lent. Aşa se face că, în anul 1928, cercuri
ale tinerilor funcţionau în doar 45 de comune11, în anul următor adăugânduse 31 de cercuri12. În anul 1930 însă, în eparhia Aradului existau 130 de
cercuri. Organizarea societăţilor s-a făcut sub forma unor „concentrări de
tineret” la nivelul protopopiatelor, parohiilor sau în şcoli secundare,
confesionale13.
La Pecica, Societatea „Sfântul Gheorghe” a luat fiinţă în anul 1930
şi s-a dovedit, în scurtă vreme, una dintre cele mai active din cuprinsul
eparhiei. În cursul primului an de activitate a fost organizat un cor, purtând
un acelaşi nume, obiectivele stabilite fiind: ridicarea şi întărirea religiozităţii
şi moralităţii credincioşilor prin „cântări armonioase”, instruirea membrilor
corului în cântările de strană, susţinute împreună sau individual, organizarea
de concerte care să ofere credincioşilor „distracţie şi mângâiere sufletească,
revelând frumuseţea cântărilor noastre şi literaturii româneşti”14. Numărul
membrilor cercului a ajuns, după mai puţin de trei ani, la 5515.
Societatea din Nădlac, constituită în anul 1927, era formată din 80 de
tineri şi 60 de tinere, scopul propus fiind “îndrumarea moral-naţională şi
dezvoltarea bunului simţ în societate.” Drapelul a fost sfinţit la sărbătoarea
de Rusalii, păstrându-se în biserică16.
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În evidenţa societăţilor culturale, realizată la nivel de judeţ, apar şi
alte cercuri, consolidate numericeşte, având statute aprobate şi continuitate
în acţiune. Numărul membrilor lor era cuprins între 10 şi 112, fiind vorba
despre localităţile Vărşand, Şicula, Hălmagiu, Andrei Şaguna, Căpruţa,
Galşa17. Unele dintre acestea s-au constituit încă în primul an, la cîteva luni
după publicarea statutelor. Astfel, la 10 octombrie 1926 a avut loc şedinţa
cercului “din Căpruţa (protopopiatul Radna), sub îndrumarea preotului şi a
învăţătorului, în cadrul căreia s-a desfăşurat un recital al corului bisericesc şi
au fost prezentate conferinţele cu tema Despre folosul şcoalei şi Despre
comerţ şi meserii18. Întrunirile similare din localitatea Târnova au propagat
cultul ortodoxiei şi au îndemnat pe tineri să frecventeze în mai mare măsură
biserica19.
O şedinţă a cercului din Dieci a prilejuit, în aprilie 1933, în prezenţa
a peste o sută de persoane, un concert coral compus din cântece religiose şi
naţionale şi o conferinţă pe tema întăririi credinţei20.
Protopopiatul Ortodox Buteni a oferit, de asemenea, exemplul unei
bune activităţi. Aici funcţionau 18 cercuri, reunind nu mai puţin de 820 de
membri, fapt considerat cu atât mai important cu cât zona cunoştea
proliferarea activităţii cultelor neoprotestante21.
Cercuri “Sfântul Gheorghe” s-au înfiinţat în aproape toate parohiile
din Protopopiatul Chişineu-Criş. La Pilu funcţiona, pe baza statutelor
organizaţiei, o “societate de cântări.” Format din 24 de membri, corul,
condus de preot şi pregătit de învăţător, participa la serviciul religios, a
organizat, în cursul anului 1928, un concert cu acelaşi profil şi a pus bazele
unei biblioteci. Societatea şi-a propus reorganizarea şi diversificarea
activităţii, astfel încât să răspundă şi altor obiective prevăzute de statut22.
Câteva dintre cercuri au reuşit să ralieze mişcarea culturală din
localitate, organizându-se pe secţii: activitate corală, muzică instrumentală
(fanfară), secţia sportivă. Astfel s-a organizat cercul tinerimii din localitatea
Sâmbăteni23. Organizaţia religioasă din Nădab funcţiona alături de Asociaţia
corală “Gheorghe Dima”, iar cea din Socodor avea o bibliotecă de 420 de
volume24.
În alte situaţii, precum aceea a localităţii Covăsânţ, cele trei societăţi
cultural-religioase, “Sfântul Gheorghe”, “Oastea Domnului” şi
“Temperanţa”, aveau aceiaşi membri şi program comun. În acţiunile “Oastei
Domnului se cuprinde şi programa celorlate societăţi”, fiind vorba despre
rugăciuni, explicarea Evangheliei, cântece şi poezii religioase25.
Mai ales în cazul societăţilor organizate în şcoli, s-a insistat asupra
desfăşurării de conferinţe, recitaluri de cântări bisericeşti şi pentru ajutorarea
copiilor săraci cu îmbrăcăminte şi alimente26.
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Înfiinţarea de cercuri religioase s-a petrecut şi în localităţile Curtici,
Macea, Mândruloc, Şofronea, însă activitatea lor a fost slabă. În cazul cel
mai bun, aceasta a cuprins 2-3 conferinţe sau concerte pe an27. Cercul din
Socodor a fost obligat să-şi întrerupă activitatea din lipsă de fonduri, la fel
întâmplându-se şi în cazul celui din Groşii Noi28. În anul 1930, cele 9
cercuri din Protopopiatul Hălmagiu se întruneau sporadic, mulţi dintre
componenţii lor nerăspunzând chemărilor preoţilor29.
Dacă, în general, acţiunea cercurilor “Sfântul Gheorghe” a însemnat
punerea în aplicare parţială a obiectivelor prevăzute în statut, unele societăţi
s-au rezumat la a organiza cor, eventual jocul duminical. La Luguzău, s-a
format un cor bisericesc pe două voci, abordând piese religioase şi cu
caracter naţional-cultural; corul organizat de cercul din Galşa a susţinut,
începând cu anul 1927, mai multe concerte, veniturile obţinute fiind folosite
pentru Casa culturală30.
La fel ca alte societăţi culturale, cercurile “Sfântul Gheorghe” au
întâmpinat dificultăţi numeroase. Problemelor financiare şi lipsei localurilor
li s-au adăugat, în cazul mai multor localităţi, dezinteresul manifestat de
tineri pentru un asemenea aşezământ, slaba capacitate de influenţare,
stereotipia întrunirilor. Mai ales către sfârşitul perioadei interbelice,
intensificarea activităţii premilitare a afectat implicarea tinerilor în acţiunile
cercurilor.
Cu toate aceste dificultăţi, lacune în organizarea activităţii,
societăţile au cunoscut o dezvoltare apreciabilă. Pe protopopiate, situaţia lor
se prezenta, în anul 1934, astfel: Arad (14 cercuri), Chişineu-Criş (10
cercuri, cu 239 membri), Şiria (5 cercuri, 128 membri), Ineu (14 cercuri,
358 membri), Buteni (18 cercuri, 820 membri), Gurahonţ ( 4 cercuri, 128
membri), Hălmagiu (2 cercuri, 55 membri), Radna (10 cercuri, 439
membri)31.
Mai târziu, odată cu începutul războiului şi în condiţiile tot mai
intensei propagande a cercurilor revizioniste, educaţia religioasă-culturală a
dobândit accente patriotice puternice. Cultul eroilor s-a manifestat mai
pregnant, inclusiv prin comasarea programului mai multor societăţi ale
tineretului. Astfel s-a întâmplat în martie 1940, cu ocazia unei misiuni
religioase desfăşurate la Şimand, deschisă cu un pelerinaj la mormintele
preoţilor martiri Cornel Popescu şi Cornel Leucuţia. Cu acest prilej,
cercurile din localităţile Chişineu-Criş, Mişca, Nădab, Sintea Mare, Socodor
şi Şimand au susţinut program coral, recitări de poezii, şi rugăciuni32.
Scopul final al activităţii Societăţii “Sfântul Gheorghe” a fost să
contribuie, alături de celelalte organizaţii religioase şi culturale, la formarea
unor cetăţeni mai buni, conştienţi de rolul şi datoria lor în societate.
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Profesorul Eduard I. Găvănescu despre dr. Ştefan Cicio Pop
Doru Bogdan,
Liceul Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal” Arad
Generaţia Marii Uniri s-a bucurat din punct de vedere istoriografic
de o atenţie binemeritată. Întocmai precum generaţia iluminiştilor, a
deschizătorilor şi trezitorilor de conştiinţă naţională, generaţia paşoptiştilor,
generaţia Unirii celei Mici şi a făuritorilor independenţei naţionale,
generaţia care a ctitorit cu înţelepciune, cutezanţă şi spirit de jertfă statul
naţional unitar a devenit subiect de investigaţie istorică, cu caracter de
permanenţă, îndrăznim, să spunem noi.
Sporul istoriografic pe care l-a înregistrat o asemenea problematică,
precum monografierea generaţiei Marii Uniri se explică şi prin ataşamentul
pe care mulţi dintre istorici l-au avut faţă de acei „părinţi ai patriei”, unii
dintre ei fiind chiar contemporani cu acele personalităţi făuritoare ale Unirii
celei Mari.
Dintre istoricii care s-a apropiat cu sensibilitate de această generaţie,
cercetător din spaţiul istoriografiei arădene a fost şi profesorul emerit
Eduard I. Găvănescu. Absolvent al Facultăţii de Litere – Specialitatea Istorie
al Universităţii din Bucureşti, ajunge în anul 1927 profesor la „Liceul Moise
Nicoară din Arad”. Înzestrat cu reale virtuţi pedagogice şi de cercetător
pasionat în domeniul istoriei şi al culturii româneşti, posesorul unei
excelente pregătiri de specialitate rod şi al pregătirii universitare care a fost
sigilată de aura marilor dascăli savanţi pe care i-a avut precum: Nicolae
Iorga, Gheorghe I. Brătianu, Simion Mehedinţi, Ion Ursu, tânărul de nici 30
de ani, pe atunci, descins în spaţiul pedagogic şi cultural al Aradului s-a
impus repede în atenţia instituţiilor şi a personalităţilor culturale locale şi
regionale de atunci. Arhiva domniei sale şi în special corespondenţa pe care
a întreţinut-o 1 dezvăluie faptul că dascălul Eduard I. Găvănescu a întreţinut
relaţii de corespondenţă şi nu numai cu artizani ai Marii Uniri precum: Tiron
Albani, Silviu Dragomir, Vasile Goldiş, Enea Grapini. Alăturăm acestora
corespondenţa pe care a avut-o cu fiica lui Ştefan Cicio Pop, Ani Birtolon
Cicio Pop.
1

Corespondenţa profesorului Eduard I. Găvănescu va face obiectul unui volum separat pe
care îl vom pubica în viitor.
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Dacă profesorul Eduard I. Găvănescu l-a cunoscut personal pe
Vasile Goldiş, e adevărat, în ultimii ani de viaţă ai săi, aşa cum relevă
corespondenţa dintre profesor şi marele ideolog al Unirii celei Mari, arhiva
nu dezvăluie o relaţie directă şi cu doctor Ştefan Cicio Pop.
Admiraţia şi preţuirea lui Eduard I. Găvănescu faţă de generaţia
Marii Uniri ilustrată de mari personalităţi arădene s-a exprimat prin studii şi
articole minuţios elaborate dedicate acestora precum: Nicolae Oncu, Ioan
Slavici, Ion Russu Şirianu, Mihai Veliciu, Vasile Goldiş, Ştefan Cicio Pop.
În egală măsură aria investigativă în plan istoric a lui Eduard I. Găvănescu
s-a orientat şi asupra lui Moise Nicoară şi a generţiei sale, respectiv a
ctitorilor învăţământului pedagogic românesc din zona Aradului, Banatului
şi a Crişanei precum au fost: Dimitrie Ţichindeal, Constantin Diaconovici
Loga, Ioan Mihuţ, Iosif Iorgovici, Aexandru Gavra, Dimitrie Constantin,
Traian Mager şi alţii. O temă predilectă pentru preocupările sale istorice a
fost cea a învătământuui arădean în perioada revoluţiei de la 1848, respectiv
a relaţiilor social agrare de la sfârşitul secolului XVIII şi pe tot parcursul
secolului XIX.
Studiul de faţă valorifică publicistic cuvântul rostit de Eduard I.
Găvănescu în 19 februarie 1934 cu prilejul morţii marelui bărbat de stat care
a fost luptătorul unionist doctor Ştefan Cicio Pop. Cuvântul apare
consemnat în arhiva Eduard I. Găvănescu sub următorul titlu: „Panegiricul
pentru Ştefan Cicio Pop – în aula Liceului Nr.1 – la 19 februarie 1934” 2.
Publicăm, în rândurile de mai jos, textul integral al discursului elaborat şi
rostit de profesor. Textul este, în mod firesc, un parcurs în biografia marelui
om politic. Eduard I. Găvănescu îşi dezvăluie sensibilitatea sa de cercetător,
exprimarea pe alocuri caldă, literară şi accentele menite să sublinieze rolul şi
meritele politice, de netăgăduit pe care Ştefan Cicio Pop le-a avut în lupta
naţională a românilor transilvăneni de la Memorandum şi până la 1918;
2

Acest titlu este înscris de profesor cu creionul pe o pagină purtând semnătura scurtă cu
iniţiala „G”. Panegiric înseamnă discurs public făcut în lauda cuiva. Nu putem să nu
apreciem, cu emoţie, faptul că în perioada aceea la o şcoală, e adevărat, de elită, s-a marcat,
sub semnul omagiului personalitatea marelui luptător pentru unire în faţa tinerilor elevi şi a
corpului didactic. A fost, cu certitudine, un prilej de racordare a tineretului şcolar la valorile
care au definit istoria Transilvaniei şi a luptelor naţiunii române pentru dezrobirea şi
întregirea ei. Despărţirea românilor arădeni de falnicul lor părinte al patriei pentru care s-au
organizat funeralii naţionale, a fost de natură să fie trăită cu evlavie şi spirit admirativ şi de
către generaţia tânără. Conducerea şcolii – liceului Moise Nicoară în frunte cu directorul ei,
Ascaniu Crişan la olaltă cu tânărul profesor Eduar I. Găvănescu a făcut ceea ce trebuia în
ceasul acela: omagierea, sub semnul recunoştinţei a celui care alături de o întreagă
constelaţie de jertfitori şi patrioţi şi-a dedicat viaţa pentru România Mare.
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deopotrivă textul pune în evidenţă şi rolul lui Ştefan Cicio Pop în tumultul
istoriei româneşti de după 1918.
Considerăm că acest text este unul din primele care definesc aria
preocupărilor lui Eduard I. Găvănescu dedicate lui Ştefan Cicio Pop. El a
mai publicat un studiu dedicat aceluiaşi artizan al unirii în revista „Hotarul”.
De asemenea, a susţinut în cadrul sesiunii festive din noiembrie 1968 a
Societăţii de Ştiinţe Istorice, filiala Arad, cu prilejul organizării
semicentenarului Unirii Transilvaniei comunicarea ştiinţifică: Momente din
activitatea politică a lui Ştefan Cicio Pop, pe baza unui materia inedit. 3
Publicarea acestui discurs, apreciem că va întregi aria informaţională
referitoare la viaţa şi lupta marelui nostru înaintaş, care alături de o
splendidă generaţie de luptători au ctitorit România visată şi dorită de
generaţii de militanţi, de la iluminişti la marii unionişti.
„Ştefan Cicio Pop”
Cine ar putea să descifreze tainicele sensuri ale acestui nepătruns
destin care în decursul unei singure săptămâni smulge acestui oraş şi ţării pe
doi dintre cei mai aleşi, mai splendizi fii ai săi? Căci nu s-a aşezat bine
ţărâna peste trupul lui Vasile Goldiş şi un alt mare român pleacă dintre noi
pe marele drum al Eternităţii şi al Istoriei.
Prin moartea lui Ştefan Cicio Pop se încheie o tumultoasă,
românească şi biruitoare activitate de aproape 40 de ani pusă în serviciul
cauzei naţionale a românilor din Transilvania şi în consolidarea Marii
Românii.
Sfârşitul lui însuşi este o epică luptă, o încleştată zbatere cu moartea
pe care firea baciului Cicio, robustă, voia s-o înfrângă.
Şi cu toate acestea Ştefan Cicio Pop trebuie să fi trecut dincolo, in
marea lume a umbrelor, mulţumit căci a avut norocul oamenilor aleşi de
soartă să trăiască zilele de luptă crâncenă şi să vadă sub ochii săi
înfăptuindu-se această mare minune, închegarea unui mare neam la care el
însuşi adusese preţioasă şi nobilă contribuţie. Căci viaţa lui Cicio Pop mai
ales spre deosebire de a altor fruntaşi, a fost o viaţă de luptă curajoasă şi ea
s-a împletit în modul firesc cu istoria românilor Ardealului, astfel că nu este
eveniment de seamă în ultimele decenii dinaintea Unirii la care el să nu fi
luat parte.

3

Vezi „Memoriu” în arhiva profesorului Eduard I. Găvănescu.
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De aceea exemplul frumos al acestei vieţi de om trebuie să stea ca un
îndreptar de cald patriotism pentru fericitele generaţii de mâine care n-au
cunoscut urgiile, amărăciunile şi înfrângerile sufleteşti ale unui trecut prea
aspru cu acest Neam Românesc, ci ele se vor bucura numai de roadele
plăcute ale unei biruinţe, care e smulsă destinului prin jertfa celor mai buni
fii ai acestei ţări.
Ştefan Cicio Pop, descendent al unei vechi familii româneşti, a văzut
lumina vieţii în ziua de 1 aprilie 1865, în comuna Şigău, din judeţul Dobâca
pe atunci, astăzi, judeţul Someş. Părinţii lui au fost oameni nevoiaşi, aşa că
el a fost susţinut la şcoli de către unchiul său după mamă, canonicul Vasile
Pop, el însuşi un vajnic luptător naţionalist. Şi-a făcut clasele primare la
Gherla, a trecut apoi la Sibiu, unde-şi termină liceul şi îşi ia bacalaureatul în
1884. Trece apoi la Universitatea din Viena şi apoi la Budapesta şi în martie
1889 obţine diploma de doctor în drept al Universităţii pestane.
În 1891 îşi ia şi diploma de advocat de la Curtea de Apel de la
Budapesta şi în acelaşi an, adică, 1891, Ştefan Cicio Pop vine şi se stabileşte
la Arad, unde îşi deschide un birou de advocat.
Aici, la Arad, are să se desfăşoare cea mai mare parte din rodnica
activitate naţională a marelui bărbat. Ca advocat, dr. Ştefan Cicio Pop a fost
unul dintre cei mai calzi apărători ai gazetarilor români implicaţi în
nesfârşite procese de presă de către vitrega stăpânire străină de atunci.
A fost astfel aproape singurul apărător al ziarului „Tribuna” de la
Sibiu, iar pe bunul lui prieten, Ioan Russu Şirianu l-a asistat în nu mai puţin
de 5 procese în faţa procurorilor maghiari. A fost în acelaşi timp un cald
apărător al ţăranilor din aceste ţinuturi ca şi al nefericiţilor moţi a căror tristă
soartă nu odată a apărat-o.
În momentul în care Ştefan Cicio Pop intra în viaţa publică, situaţia
politică a românilor din Transilvania era foarte critică.
Metoda veche a pasivităţii, adică reţinerea de la orişice manifestaţie
publică, fie în adunările comitatelor, fie in Paramentul de la Pesta, metodă
adoptată la Conferinţa Naţională de la Miercurea în 1869, nu se mai
dovedea eficientă şi nu mai corespundea cu noile împrejurări şi necesităţi
ale unor vremuri schimbate.
Dacă erau unii, dintre cei bătrâni, în frunte cu dr. Ioan Raţiu şi
Alexandru Mocioni, care mai predicau izolarea românilor din viaţa politică
a Ungariei, erau însă ceilalţi, forţele tinere care se ridicau şi care voiau
reintrarea într-o curajoasă şi afirmatoare luptă şi activitate politică pe toate
terenurile şi în toate ocaziunile, în adunările sinodale sau comitatense ca şi
la tribuna parlamentului Ungar.
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Poporul românesc din Ardeal, el însuşi dădea semne de nerăbdare şi
cerea o nouă acţiune politică pentru cauza naţională. Şi lucrul acesta s-a
văzut limpede în alegerea tânărului, pe atunci, advocat de la Orăştie, Dr.
Aurel Vlad care în 1903 a fost ales deputat în cercul de la Dobra, pe baza
programului naţional, călcând cel dintâi cu pasivitatea.
Din aceste frământări spre o nouă orientare, care încă nu se
cristalizase, a ieşit ideea acelui Memorand, acel memoriu al revendicărilor
româneşti din 1892, la o sută de ani după vestitul „Supplex libelus
Valachorum” din 1792.
De la început Ştefan Cicio Pop a văzut care este noua orientare a
vremurilor pentru biruinţa luptei naţionale. De aceea, alături de inimosul
gazetar Ioan Russu Şirianu, alături de Vasile Goldiş, pe atunci tânăr profesor
la Braşov îl găsim şi pe Ştefan Cicio Pop.
El a înţeles că este neapărată nevoie de o ieşire din pasivitatea de
până atunci, de o cutezătoare luptă pentru cauza naţională.
În 1894, cu ocazia marelui proces al Memorandumului, când 16
fruntaşi ai Românilor din Transilvania sunt aduşi pe banca acuzării la Cluj,
ca trădători, Ştefan Cicio Pop se înscrie ca apărător al lui Septimiu Albini,
unul dintre Memorandişti, şi ţine cu acel prilej o inimoasă pledoarie de
apărare.
Albini este totuşi condamnat la 2 ani şi jumătate precum fuseseră
condamnaţi şi ceilalţi la diferite pedepse.
Aproape toţi Memorandiştii, în frunte cu Ioan Raţiu şi Gheorghe Pop
de Băseşti au intrat în temniţele de la Vaţ şi Seghedin.
În această situaţie, când comitetul de conducere al Partidului
Naţional Român se afla închis, îi revine lui Ştefan Cicio Pop, cinstea şi
răspunderea de a reprezenta, alături de Ioan Russu Şirianu, grupul politic
românesc din Ungaria, la conferinţa Uniunii Interparlamentare de la Haga,
în acelaşi an, 1894, unde a expus în faţa reprezentanţilor parlamentelor
europene, trista situaţie a Românilor din Transilvania şi asupririle pe care ei
le îndură din partea Ungurior.
Dar acest an este încă şi mai trist pentru Românii ardeleni, căci după
condamnarea fruntaşilor lor, urmează în 20 iunie 1894 încă o grea lovitură:
Dizovarea Partidului Naţional Român din Transilvania. În adunarea ce are
loc la Sibiu în 16/28 Noiem. 1894, pentru o nouă organizatre politică, îi
găsim pe Ştefan Cicio Pop şi pe Ioan Russu Şirianu ca notari ai acestei
adunări.
Nevoia unei solidarizări a naţiunilor asuprite se impunea şi astfel s-a
ţinut acel Congres al Naţionalităţilor la organizarea căruia Ştefan Cicio Pop,
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cu energia lui proverbială, a avut o mare parte. Congresul Naţionalităţilor sa ţinut la Budapesta la 10 august 1895 sub preşedinţia lui Gheorghe Pop de
Băseşti, a lui Mihail Polit, şi a slovacului Paul Mudrony. El a întrunit la
olaltă pe reprezentanţii celor 3 minorităţi asuprite din Ungaria: pe Români,
pe Sârbi şi Slovaci.
La 1896 se produce ruptura în Partidul Naţional. De o parte rămân la
Sibiu, pasiviştii; de cealaltă, activiştii, la Arad. Organul luptei lor este
„Tribuna Poporului” şi în primul rând al luptătorilor îl găsim pe Ştefan
Cicio Pop.
Curentul activist al Arădanilor biruie şi, în conferinţa naţională de la
Sibiu, din 10 ian. 1905, se alege un nou comitet executiv al Partidului
Naţional în frunte cu Gheorghe Pop de Băseşti. Ştefan Cicio Pop intră de
asemenea în acest comitet, alături de V. Lucaci, Al. Vaida, T. Mihali, Ioan
Suciu şi Nicolae Ivan.
Alegerile din 1905 dau Românilor 8 deputaţi. Între aceştia, ales la
Şiria, este şi Ştefan Cicio Pop. De la 1905 dar începe marea activitate
parlamentară a lui Ştefan Cicio Pop în parlamentul din Budapesta, care se va
termina abia în 1918,odată cu prăbuşirea fostei monarhii austro-ungare,
pentru ca în parlamentul României Mari, după unire Ştefan Cicio Pop să-şi
desfăşoare strălucitele lui calităţi de orator, reliefate de o puternică şi
impresionantă voce.
Căci Ştefan Cicio Pop avea în cuvântările şi discursurile lui ceva din
freamătul tainic al suferinţelor milenare prin care trecuse poporul pe care îl
reprezenta. Era ceva din revolta înăbuşită şi fără glas a miilor de iobagi
români, care generaţii după generaţii s-au stins sub jugul celor mai grele
împilări ale foştilor stăpânitori ai Ardealului. De aceea în Parlamentul din
Budapesta, Ştefan Cicio Pop de la început s-a impus ca un splendid
exemplar al parlamentarismului.
Debutul lui în dieta din 1905, la 8 mai în răspunsul la adresă, a fost
un mare succes. Hărţuit şi adesea întrerupt, Ştefan Cicio Pop a demascat în
faţa Ungurilor toată ipocrizia lor în ceea ce priveşte asuprirea
naţionalităţilor. Afirmând astfel că „limba e comoara cea mai scumpă pe
care şi-o tem naţionalităţile şi care comoară la tot cazul vreau să şi-o
păstreze”, Ştefan Cicio Pop continuă mai departe: „Vă întreb unde este
judecătoria la care se poate vorbi româneşte? Tălmaci sunt pretutindenea şi
prin ţinuturile cele mai sărace şi în urma acestui fapt e atât de scumpă
justiţia, încât mai bucuros nu-şi caută oamenii dreptatea”.
Atingând legea naţionalităţilor, căzută în desuetudine, Ştefan CicioPop spunea răspicat: „Binevoiţi a-mi permite să constat că acea parte din
319

legea despre egala îndreptăţire a naţionaităţilor, n-a fost ezecutată nici întrun singur punct al ei... În legea aceasta e vorba despre ridicarea de şcoale,
despre cultivarea în limba maternă până la gradul academic, şi totuşi nu s-a
ridicat nici un singur gimnaziu în care limba de propunere ar fi limba
noastră maternă...!”
Discursurile lui erau întotdeauna prilej de întreruperi zgomotoase din
partea Ungurilor înfuriaţi. Odata pe când vorbea Iuliu Maniu, un deputat
maghiar, Iuliu Markoş nu s-a putut stăpâni să remarce, profetic: „România
Mare până la Tisa, le-ar trebui ăstora!”
Activitatea aceasta parlamentară a dezvoltat-o Ştefan Cicio Pop până
în pragul prăbuşirii monarhiei austro-ungare. În decursul Războiului
Mondial, el a fost singurul deputat care a înfruntat curajos urgia deputaţilor
maghiari. A luat astfel apărarea miilor de nenorociţi Sârbi, internaţi în
Cazematele din Cetate (din Arad), şi a reuşit ca să se instituie o comisie de
anchetă care stabili vinovăţia celor ce maltratau pe bieţii întemniţaţi. Nu l-au
speriat însă ameninţările cu ştreangul, ale ziarelor maghiare şi nici ale lui
Ştefan Tisza. Când Tisza se lăuda că smulsese unor Români declaraţiuni de
loialitate faţă de „patria maghiară”, Ştefan Cicio Pop, răspundea de la
tribuna parlamentului maghiar: „Manifestul cu care dumneavoastră vă
lăudaţi şi pe care vă întemeiaţi pentru a pretinde că Românii transilvăneni
sunt mulţumiţi şi vor să rămână supuşi la patria maghiară, este ori stors prin
mijloace nepermise, ori emană de la oameni care sunt străini de poporul
Român în numele căruia pretind să vorbească. Poporul Român vorbeşte prin
mine, şi spune că nu mai poate răbda asuprirea cumplită ce îndură, şi voieşte
să-şi croiască o soartă mai bună!” Cine oare ar mai fi avut curajul să
rostească asemenea cuvinte pline de adevăr ca Cicio Pop, în timpul
războiului şi când orişice manifestare a sentimentelor naţionale era o trădare
pentru Unguri. Numai aceste singure cuvinte să le fi rostit Ştefan Cicio Pop
în toată viaţa lui şi încă ar fi ocupat un loc mare în istoria neamului
românesc. Dar destinul a voit ca să îi dea şi apoteoza după asemenea grele
lupte.
Toamna anului 1918 este prăbuşirea Austro-Ungariei şi începutul
unei noi epoci pentru poporul românesc din Transilvania. După ce Vaida
Voievod citeşte vestita declaraţie, Ştefan Cicio Pop vine la Arad la sfârşitul
lui octomvrie şi procedează la organizarea gărzilor naţionale. În casa lui, de
acum istorică, a luat fiinţă Garda Naţională Română, menită să menţină
ordinea şi să apere populaţia românească de atrocităţile Ungurilor. În ziua de
3 Noiemvrie 1918, 30 de ofiţeri eliberaţi din Cetate, depuneau jurământu de
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credinţă în faţa lui Cicio Pop şi astfel se forma cel dintâi sâmbure al
rezistenţei noastre militare, aici.
În acele clipe istorice, când asupra lor pluteau marile destine ale
neamurilor, Ştefan Cicio Pop se adresează tinerilor ofiţeri cu aceste cuvinte
pline de curaj şi patriotism: „Ziua înfăptuirii idealului nostru nu e departe, şi
se apropie de realitate, clipă cu clipă. Sunteţi tineri care nu cunoaşteţi
oboseala, sunteţi soldaţi, care nu ştiţi ce e frica de moarte: Înainte, deci,
implorând sprijinul lui Dumnezeu. Primejdii vă mai pândesc încă, dar să
ştiţi, copiilor, că acela care cade acum va cădea ca adevărat erou al naţiunii
şi recunoştinţa neamului vă va fi asigurată.”
În aceste zile ale lui Noemvrie, zile de frământări, de patriotism, dar
şi de multă nesiguranţă asupra acelor ce aveau să se desfăşore, Consiliul
Naţional se mută de la Oradea la Arad şi-şi ţine şedinţele în casa lui Cicio
Pop. De aici porneşte acea somaţie către guvernul maghiar al lui Karoli care
a dus la tratativele cu Oskar Iaszi, reprezentantul Ungariei. Într-o istorică
şedinţă s-a hotărât în casa lui Cicio Pop ruptura definitivă a românilor din
Transilvania de Ungaria.
Ca urmare a acestei rupturi şi pe baza principiului de
autodeterminare a naţiunilor, Ştefan Cicio Pop, ca preşedinte al Marelui Sfat
al Naţiunii Române din Ungaria şi Transilvania adresează vestitul apel
„Către popoarele lumii” , în care afirmă pentru întâia oară în faţa Europei
dreptul naţiunii româneşti din Transilvania de a trăi liberă.
Peste câteva zile apărea în „Românul” Convocarea pentru Adunarea
de la Alba Iulia.
Şi ziua de 1 decembrie 1918 a fost un moment epic în viaţa lui
Ştefan Cicio Pop. Era încoronarea atâtor ani de luptă parlamentară şi politică
pentru cauza Românilor din Transilvania, căci alături de bătrânul Gheorghe
Pop de Băseşti, Ştefan Cicio Pop prezidase marea adunare care proclamase
unirea Ardealului liber cu patria mamă. Ce frământare de titan va fi copleşit
atunci sufletul marelui luptător şi român când vedea zecile de mii de oameni
aclamând unirea şi libertatea, idealul pentru care el luptase? Putea să spună
ca şi Pop de Băseşti: „Acum slobozeşte, Doamne, pe robul tău, că văzură
ochii mei mântuirea neamului!”
Un întreg trecut de luptă şi de amărăciuni, de nevoi şi de zbuciumări
se topea în lumina unei biruinţi pe care numai legendele o mai pot plăsmui.
Alături de ceilalţi luptători, Ştefan Cicio Pop îşi avusese larga lui
contribuţie la înfăptuirea acelui act istoric care repara nedreptăţile a două
milenii de umiliri şi suferinţe pentru neamul românesc din Transilvania.
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Ia fost dat lui Cicio Pop ca şi după unire să joace un mare rol în viaţa
politica a României Mari. A fost de mai multe ori ministru, şi în 1919-1920
a condus chiar guvernul ca prim ministru girant pe când domnul Vaida
Voievod se găsea la Paris, pentru încheierea tratatului de pace.
A fost de mai multe ori deputat şi mai ales a fost „preşedintele”
ascultat şi iubit aproape 5 ani al Camerei Deputaţilor. Şi soarta i-a rezervat
în amurgul vieţii încă o mare satisfacţie: Ştefan Cicio Pop a prezidat
Adunarea Naţională a Restauraţiei din 8 iunie 1930 care a aclamat urcarea
pe tron a Maiestăţii Sale Regelui Carol al II-lea. Cu acest prilej a ţinut
Ştefan Cicio Pop un foarte mişcător discurs. A fost ultimul mare act istoric
pe care tot el l-a prezidat.
Astăzi, după o lungă şi epică luptă cu moartea, Ştefan Cicio Pop a
căzut înfrânt. Luptătorul cu statură de uriaş şi august profil de consul roman,
se odihneşte acum după o viaţă plină de acţiune şi voinţă. Pentru el s-au
deschis largi porţile nevăzute ale istoriei acestui neam. Căci dacă viaţa
legată de un pumn de pământ s-a stins, pentru Ştefan Cicio Pop începe aceea
a veşniciei. Trupul lui se va topi şi se va înfrăţii cu acest pământ românesc
pe care l-a iubit cu o sălbatică dragoste şi l-a apărat cu toată masivitatea
voinţei lui de fier. Dar numele lui Ştefan Cicio Pop va dăinui în veacuri.
Umbra lui va creşte în scurgerea vremurilor şi omul de azi, care a adormit
pe veci, va fi al legendei. Fericit a fost şi fericite vremuri i-a fost dat să
croiască acestui neam românesc. Şi Ştefan Cicio Pop ca şi Vasile Goldiş a
fost din acea aleasă generaţie care a zidit temeliile acestei ţări.
Ne plecăm smeriţi în faţa mormântului acestui mare român, Ştefan
Cicio Pop. Umbra lui s-a alăturat de ceata marilor Ctitori ai acestei ţări şi ne
străjuiesc cu marea lor dragoste de neam de toate năpăştile şi nenorocirile.
Bunul Dumnezeu să-l primească în lumea celor drepţi şi să-i dea
veşnică odihnă în cerul Său de lumină şi azur. Dumnezeu sa- ierte!>>
Ed I. Găvănescu
profesor

19 februarie 934 Arad
Rostită la liceu.
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Aspecte privind istoriografia reformei agrare din 1921
din perioada comunistă (1947-1989)
Meszar Marius Răzvan,
Universitatera din Oradea
Odată cu căderea ultimului bastion de rezistenţă în calea regimului
comunist, în speţă, abdicarea regelui Mihai I, ţara noastră intră în rândul
republicilor populare. Istoria şi istoriografia au fost aservite noului regim
politic. De-a lungul perioadei comuniste, istoriografia împreună cu istoria au
cunoscut momente de discontinuitate, generate de ingerinţele politice ale
momentului. Istoricul Gabriel Moisa distinge mai multe etape în evoluţia
scrisului istoric, de-a lungul epocii comuniste:
1.
dogmatismul istoriografic: 1947/1948-1955. Istoria şi istoriografia
au devenit anexe ale politicului de tip comunist, atent
supravegheate şi instrumentalizate;
2.
semnele renaşterii: 1955/1956-1960. Moartea lui Stalin din anul
1953 a fost urmată de un proces de destalinizare. Acest proces s-a
propagat şi în istoriografie. Astfel, au existat unele reinterpretări
asupra unor probleme catalogate drept adevăruri absolute cu
numai câţiva ani înainte;
3.
începuturile liberalizării: 1960-1964. Această perioadă a însemnat
un început de liberalizare a scrisului istoric, mai ales pe
segmentele utile regimului; Declaraţia de independenţă din aprilie
1964 a marcat perioada în discuţie, cu repercusiuni în plan
istoriografic.
4.
dezgheţul istoriografic: 1965-1971. Primii ani ai regimului
Ceauşescu au însemnat perioada cea mai fastă pentru scrierea
istoriei în întreaga Românie Postbelică. Este perioada când s-au
pus bazele unor premise istoriografice încurajatoare, în care
valorile naţionale au început să fie reintegrate culturii noastre
naţionale.
5.
un nou reflux: 1971-1989. Promiţătorul curs al istoriografiei
româneşti a fost oprit brusc în anul 1971, odată cu promovarea
Tezelor din iulie. Istoria a devenit una dintre cele mai importante
arme propagandistice ale regimului Ceuşescu. Istoriografia din
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această perioadă a purtat amprenta cultului personalităţii, dus până
la exaltare 1.
Subsumându-se acestor intervale istoriografice, reforma agrară din
1921, în special şi problema agrară în general, ca teme de cercetare istorică,
cunosc interpretări diverse.
Mihail Roller, exponentul noii istoriografii, trasează cadrele generale
ale reformei agrare interbelice. „Dacă în conţinutul legiuirii agrare din 1921
găsim elemente care duc la anularea de fapt a cerinţelor ţărănimii, felul in
care a fost aplicată legea a anulat până la urmă orice efect favorabil
ţărănimii” 2. În accepţiunea istorică rolleriană, reforma în discuţie a păstrat
intactă puterea marii moşierimi, contribuind la întărirea poziţiei chiaburimii
rurale. De asemenea, ţăranii neîmproprietăriţi au întărit proletariatul agricol,
continuând să lucreze în condiţiile semifeudale de dinaintea primului război
mondial 3.
În general, până prin 1960-1965, reforma agrară din 1921 a fost
criticată fără menajamente în studiile şi întreprinderile istoriografice
dedicate ei. Modul de organizare al agriculturii burghezo-moşiereşti era
considerat nefast pentru ţărani, chiar dăunător. Moşierii, deşi afectaţi de
reforma agrară din 1921, au rămas pe mai departe o clasă exploatatoare.
Reformei în discuţie îi sunt puse pe tapet păcatele şi neajunsurile: „datorită
felului în care s-a făcut reforma agrară şi ca o consecinţă a crizei, asistăm la
un proces de smulgere a pământurilor din mâinile ţăranilor, în favoarea unei
pături de chiaburi şi a marilor moşieri” 4 . Acelaşi ton aspru la adresa
reformei este folosit şi de N. Marcu. Acesta, într-un studiu publicat în
revista „Probleme economice”, scotea în evidenţă „caracterul pur
demagogic ale acestei reforme care reiese clar din faptul că după 20 de ani,
din suprafaţa de 6125789 ha pământ ce trebuiau expropriate pe baza
reformei, ţăranii intraseră în posesia a numai 3464082 ha, ceea ce reprezintă
doar un procent de 56,5% din pământul ce trebuia expropriat conform legii
şi abia o treime din pământul moşieresc” 5 . Este contestat obiectul acestei
1

Gabriel Moisa, Istorie şi politică în România comunistă, note de curs, Oradea, Editura
Universităţii din Oradea, 2008, pp. 5-6.
2
Mihail Roller, Istoria României, manual unic pentru clasa a XI-a medie, Bucureşti,
Editura de Stat, 1948, p. 583.
3
Ibidem, pp. 584-585.
4
Idem, Scrieri istorice şi social-politice (între primul şi al doilea război mondial),
Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatura Politică, 1957, p. 213-214; Idem, Studii şi note
ştiinţifice privind istoria României, Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatura Politică,
1956.
5
N. Marcu, „Aspecte ale problemei agrare în Documentele P.C.R.” în Probleme
economice, Bucureşti, nr. 3, 1960, p. 91.
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reforme, care viza împroprietărirea ţăranilor cu pământ. Acelaşi autor arăta
faptul că: „reforma a fost dată de regimul burghezo-moşieresc de teama
avântului revoluţionar, al maselor de muncitori şi ţărani, care a urmat Marii
Revoluţii Socialiste” 6.
Luptele ţărănimii muncitoare pentru imprimarea unui caracter
democrat aplicării reformei agrare din 1921, abuzurile comise în timpul
împroprietăririlor, tergiversările legislaţiei agrare, etc., au devenit teme
prioritare pentru cercetătorii istorici. Condiţia nefericită a ţărănimii în
România perioadei „burgheze” este reflectată de o serie de istorici precum:
V. Liveanu, M. Rusenescu, T. Lungu 7, etc.
O altă temă îndelung prezentată în epocă a fost cea a alianţei dintre
clasa muncitoare şi ţărănime. Unitatea de luptă dintre cele două clase sociale
exploatate, era o garanţie a „eliberării sociale” şi a făuririi orânduirii
socialiste. Pornind de la principiile marxiste, ţărănimii i se prescrie, ca unică
şansă de supravieţuire în bătăliile revoluţionare, părăsirea conlucrării cu
marele moşier şi trecerea în tabăra proletariatului, sub a cărui conducere
trebuie să se regăsească. Astfel odată ivită în mediul social-economic
românesc, la sfârşitul secolului al XIX-lea, muncitorimea s-ar fi erijat în
apostolul de nădejde pe care ţărănimea îl aştepta în lupta sa de înlăturare a
asupririi 8.
Odată cu dezgheţul istoriografic de la mijlocul anilor 60’, putem
constata apariţia unor lucrări de istorie bine documentate, scrise într-o
manieră mai puţin ideologizată. Pentru prima dată, reforma agrară din 1921
este analizată prin prisma avantajelor şi dezavantajelor sale pentru ţăran în
special şi pentru economia României, în general. S-a recunoscut pentru
prima dată că „reforma agrară din 1921 a ameliorat pentru moment situaţia
maselor rurale, a restrâns puterea marilor proprietari, reprezentând un pas
înainte în evoluţia ţării” 9. Cu toate recunoaşterile, această reformă avea şi
multe limite: „păstrarea însă a unor însemnate suprafeţe de pământ în
6

Ibidem.
Vasile Liveanu, M. Rusenescu, T, Lungu, M. Iosa, I. Kovacs, Relaţii agrare şi mişcări
ţărăneşti în România, 1908-1921, Bucureşti, Editura Politică, 1967; Traian Lungu, M.
Rusenescu, „Acţiuni de luptă ale ţărănimii din România între 1917-1921”, în Studii. Revistă
de istorie, Bucureşti, nr. 2, 1961, p. 295-321; ***Agricultura României între 1944-1964,
comitet de redacţie: Nicolae Giosan, Bucur Şchiopu, David Davidescu, Bucureşti, Editura
Agrosilvică, 1964, 389 p.
8
Ion Popescu-Puţuri, Damian Hurezeanu, Gheorghe Matei, Gheorghe Ţuţui (coord.),
Alianţa clasei muncitoare cu ţărănimea muncitoare în România, Bucureşti, Editura
Politică, 1969.
9
Andrei Oţetea (coord.), Istoria poporului român, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1970, p.
352.
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stăpânirea marilor moşieri, ca şi limitele acestei legiuiri şi modul defectuos
în care ea s-a aplicat, au constituit frâne în calea progresului social al
ţării” 10.
Aceleaşi puncte de vedere asupra reformei agrare din 1921 le
regăsim şi în alte tratate sau sinteze de istorie apărute in acea perioadă 11. De
exemplu, în anul 1964 a apărut volumul „Destrămarea monarhiei austroungare”, în care erau prezentate diferite probleme politice, economice,
sociale din ultimii ani ai entităţii statale bicefale. Regăsim în cadrul
volumului şi studiul „Unele aspecte ale problemei agrare în monarhia
austro-ungară la începutul secolului al XX-lea”, în care se prezintă structura
proprietăţii agrare în provinciile ce alcătuiau imperiul. Se arată în cadrul
cercetării că „Transilvania, din punct de vedere al repartizării inegale a
pământului agricol între gospodăriile ţărăneşti şi cele moşiereşti, ocupa un
loc de frunte între provinciile monarhiei austro-ungare” 12 . Majoritatea
covârşitoare a moşierilor din Transilvania erau maghiari, în timp ce ţăranii
săraci, lipsiţi de pământ sau cu pământ foarte puţin erau români. Se poate
justifica astfel caracterul naţional al reformei agrare din 1921, care a urmărit
echilibrarea acestui raport.
Cu toate îngrădirile ideologice impuse asupra istoriei de către
directivele PCR 13, remarcăm activitatea ştiinţifică a unor cercetători care sau consacrat în scrierea istoriei agrare la români. Unul dintre aceşti istorici
este Dumitru Şandru. Investigaţiile sale istorice au avut la bază un bogat
material arhivistic, cules în arhivele istorice de la Bucureşti şi din ţară.
Cartea sa „Reforma agrară din 1921 în România” constituie un reper al
istoriografiei acestei teme. Reformei în discuţie îi sunt recunoscute meritele
în creşterea simţitoare a numărului de hectare cultivate, în ridicarea
standardului de viaţă al ţăranului român din perioada interbelică, în
diminuarea forţei politico-economice a moşierilor. Reforma agrară este
prezentată punctual, în funcţie de particularităţile fiecărei regiuni istorice a
10

Ibidem.
Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor din cele mai vechi timpuri
până astăzi, Bucureşti, Editura Albatros, 1975; Emilia Sonea, Gavrilă Sonea, Viaţa
economică şi politică a României 1933-1938, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1978.
12
Ştefan Pascu, C.C. Giurescu, I. Kovacs, L. Vajda, „Unele aspecte ale problemei agrare în
monarhia austro-ungară la începutul secolului al XX-lea”, în vol. Destrămarea monarhiei
austro-ungare, 1900-1918, Bucureşti, 1964, pp. 18-19.
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***, Programul PCR de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare
a României spre comunism, Bucureşti, 1975. Acest program cuprinde în paginile sale, un
sumar al istoriei românilor, realizat de istorici de casă ai PCR, în consonanţă cu părerile lui
N. Ceauşescu.
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României 14 . Prin cercetările sale, Dumitru Şandru a avut în vedere
prezentarea diferitelor aspecte social-economice care se intersectau cu viaţa
cotidiană a ţăranului din perioada interbelică, multe dintre acestea în directă
legătură cu aplicarea şi derularea lucrărilor de expropriere şi
împroprietărire 15.
Marcel Ştirban s-a remarcat prin cercetările referitoare la problema
şi legislaţia arendărilor forţate din Transilvania, în perioada legiferării
reformei agrare din 1921 16 , în timp ce Gheorghe Hristodol a urmărit să
prezinte implicaţiile problemei agrare în perioada interbelică 17 . Vasile
Bozga, a făcut o radiografie a efectelor pozitive şi negative produse de
aplicarea legii agrare din 1921. Printre efectele pozitive, el enumeră: rapida
dezvoltare a forţelor de producţie, a pieţei economice interne, refacerea
economică a ramurii agricole, cu influenţe pozitive şi asupra celorlalte
ramuri economice. Prin pământul distribuit ţăranilor, reforma a contribuit la
consolidarea statului naţional recent unificat. Printre efectele negative ale
reformei în discuţie, se regăsesc: neexproprierea unui număr însemnat de
moşii, neîmproprietărirea unor ţărani, loturile de împroprietărire au fost mici
şi foarte mici, tergiversarea reformei agrare, etc 18. Autorul este de părere că,
deşi reforma agrară din 1921 a avut certe beneficii pentru ţăranul
împroprietărit, ea nu a putut pune capăt crizei agrare interbelice.
Anii de sfârşitul ai epocii comuniste au coincis cu încadrarea
istoriografică a reformei agrare din 1921 într-o balanţă mai echilibrată, în
14

Dumitru Şandru, Reforma agrară din 1921 în România, Bucureşti, Editura Academiei
R.S.R., 1975.
15
Idem, „Evoluţia lucrărilor de expropriere şi împroprietărire operate în baza legilor de
Reforma agrară din 1921”, în Studii. Revistă de Istorie, nr. II, Bucureşti, Editura Academiei
R.S.R., 1972, p. 283-299; Idem, Populaþia ruralã a României între cele douã rãzboaie
mondiale, Iaşi, Editura Academiei R.S.R., 1980; Idem, Creditul agricol în România, 19181944, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1985.
16
Marcel Ştirban, „Câteva aspecte din conţinutul agrar al doctrinelor politice burgheze din
România în perioada dintre cele două războaie mondiale”, Sargeţia, nr. VIII, Deva, 1971, p.
173-179; Idem, „Problema arendărilor forţate din Transilvania în anii 1919-1921” în
Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie, nr. XVI, Cluj, Editura Academiei R.S.R.,
1973, p. 279-299; Idem, „Legislaţia agrară privind arendările forţate din Transilvania în anii
1920-1921”, în Marisia, Studii şi Materiale, nr. V, Târgu-Mureş, 1975, pp. 283-312.
17
Gheorghe Hristodol, „Despre problema agrară în satele dispersate din Munţii Apuseni
(1918-1940)”, în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie, nr. XIV, Cluj, Editura
Academiei R.S.R., 1971; Idem, „Problema agrară în presa românească din Transilvania
(1921-1929), în Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie, nr. XVI, Cluj, Editura
Academiei R.S.R., 1973.
18
Vasile Bozga, Criza agrară în România dintre cele două războaie mondiale, Bucureşti,
Editura Academiei R.S.R., 1975, p. 64.

327

care aspectele pozitive şi negative sunt prezentate într-o notă echitabilă.
Legea agrară interbelică a reprezentat un pas înainte în dezvoltarea generală
a ţării, contribuind la mărirea şi consolidarea proprietăţii ţărăneşti, bazate pe
muncă. Reforma şi-a adus aportul la creşterea standardului de viaţă al
agricultorului român. Pe de altă parte, reforma a avut propriile sale păcate:
păstrarea în continuare a unui procent ridicat de mari proprietari,
neîmproprietărirea unor ţărani îndreptăţiţi, micşorarea loturilor celorlalţi
beneficiari, temporizarea aplicării exproprierii şi împroprietăririi, lipsa de
credit agricol, etc 19.
În concluzie, în perioada regimului totalitar (1947-1989) scrisul
istoric românesc s-a situat în zodia politicului, fiind atent supravegheat şi
coordonat de conducerea Partidului Comunist. Constatăm şi existenţa unor
perioade de dezgheţ istoriografic, marcate prin lucrări de valoare, cu
aprecieri obiective privind legile agrare din 1921. La începutul intervalului
analizat, majoritatea studiilor şi a întreprinderilor istoriografice au prezentat
reforma agrară din 1921 într-o notă sumbră, în care efectele negative asupra
satului românesc, în particular şi asupra economiei româneşti în general, au
predominat. Ulterior, tema a fost interpretată într-o balanţă mai echilibrată.
Acordând pământ ţăranilor săraci, legea agrară făcea dreptate socială,
pedepsind indivizi şi instituţii îmbogăţite, adesea ilegal, pe spatele mulţimii
satului. În pofida ideologizării istoriei naţionale în ultimele două decenii ale
regimului comunist, unele teme, printre care şi reformele din agricultură şi
industrie, în fond efortul de industrializare şi modernizare al României
interbelice, sunt prezentate echilibrat, mostră a afirmării independenţei,
suveranităţii şi demnităţii naţionale. Politica momentului (1971-1989) îşi
căuta rădăcini în trecutul istoric al ţării.

19

Vasile Puşcaş, Vasile Vesa, Dezvoltare şi modernizare în România interbelică (19191939), Bucureşti, Editura Politică, 1988, p. 147; Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, România
după Marea Unire, vol. II, partea I, 1918-1933, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1986.
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Vasile Goldiş – preşedinte al Asociaţiunii ASTRA
Elena Macavei
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
„La cârma Asociaţiunii pentru Literatura Română şi Cultura
Poporului Român (Vasile Goldiş) a fost în stare, timp de un deceniu, să
îndrumeze una dintre cele mai fecunde preşedinţii, depăşind – în
intensitate şi extensiune – nivelul celor nouă, cari îl precedaseră de la
1861 până la Andrei Bârseau.”
Ioan Lupaş
Rezumat
Studiul prezintă aspecte legate de activitatea lui Vasile Goldiş în
calitate de preşedinte al Asociaţiunii ASTRA. Omul politic, omul de cultură,
ziaristul, oratorul şi profesorul Vasile Goldiş a ocupat funcţia de preşedinte
al Asociaţiunii ASTRA timp de zece ani, în perioada 1923-1932, din respect
profund pentru trecutul ei marcat de realizări remarcabile, pentru înaintaşii
pe care i-a elogiat, cu încrederea fermă în extinderea prestigiului ei.
Abstract
This paper studies aspects of the activity of Vasile Goldiş in his
capacity of President of ASTRA Cultural Association. Vasile Goldiş was a
politician, man of culture, journalist, orator and academic and he was
President of ASTRA for a period of ten years (1923-1932), as its President
his activity was marked by a profound sense of its glorious past, its former
leaders whose accomplish ments he endevoured to emulate.
Marele patriot Vasile Goldiş a rămas în istoria neamului ca om
politic eficient, ziarist cu aplomb, om de cultură rafinat şi profund, orator cu
talent, profesor de vocaţie. Omul politic cu o moralitate ireproşabilă,
membru în conducerea Partidului Naţional Român, a fost credincios
idealului naţional, susţinând, prin discursuri, articole de presă şi fapte,
interesele românilor în Parlamentul din Budapesta, militând pentru
progresul economic şi cultural al românilor în Consiliul Dirigent al
Transilvaniei, în Societatea pentru crearea unui fond de teatru român.
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Interesul pentru politică, experienţa câştigată în diferite ipostaze, gândirea
profundă şi ataşamentul pasional pentru scopurile activităţilor întreprinse iau consolidat un veritabil sentiment patriotic, naţionalist şi i-au dimensionat
personalitatea. Istoricul Silviu Dragomir a surprins cu fineţe această calitate:
„Naţionalismul său nu se bazează numai pe instinct, ca la cei mai mulţi
dintre contemporani, ci se cristalizează într-o doctrină pe care a construit-o
cu multă agerime şi pricepere”. (10, p.9-10).
Vasile Goldiş a fost unul dintre corifeii Marii Uniri. A întocmit şi a
rostit, în faţa Adunării Naţionale de la Alba Iulia, Cuvântarea solemnă şi
festivă încheiată cu Rezoluţia prin care se decreta, la 1 Decembrie 1918,
unirea tuturor teritoriilor locuite de români, conform Hotărârii: „Adunarea
Naţională a tuturor Românilor din Transilvania, Banat şi Ţara Ungurească,
adunaţi prin reprezentanţii lor îndeptăţiţi la Alba Iulia în ziua de 18
noiembrie (1 Decembrie), decretează unirea acelor români şi a tuturor
teritoriilor locuite de dânşii cu România. Adunarea Naţională proclamă
îndeosebi dreptul inalienabil al naţiunii române la întreg Banatul, cuprins
între râurile Mureş, Tisa şi Dunăre”. În acelaşi document se enunţau
principiile organizării noului stat român: - deplina libertate naţională pentru
toate popoarele conlocuitoare; - deplina libertate confesională; - crearea
unui regim democratic în toate domeniile; - desăvârşita libertate a presei, a
asocierii şi întrunirii; - reforma agrară radicală; - acordarea de drepturi
muncitorimii industriale. În acelaşi document s-a exprimat opinia Adunării
Naţionale ca în viitor să se elimine războiul ca mijloc de reglare a
raporturilor internaţionale, s-au adresat saluturi celorlalte naţiuni eliberate
de jugul Austro-Ungariei, puterilor aliate, s-au exprimat omagii celor ce şiau jertfit viaţa în război pentru libertatea şi unitatea noastră naţională. (1,
p.18-20).
Vasile Goldiş a făcut parte din delegaţia ce a prezentat Actul Unirii
la Bucureşti, alături de: Alexandru Vaida Voevod, Miron Cristea şi Iuliu
Hossu. În Sala Tronului, în prezenţa M.S. Regele Ferdinand, Goldiş a rostit,
în 14 decembrie 1918, un impresionant discurs: „Românii din Transilvania,
Banat şi Ţara Ungurească, adunaţi prin reprezentanţii lor legali la Alba
Iulia în ziua de 18 noiembrie (1 Decembrie 1918), au decretat Unirea lor şi
a acestor teritorii cu Regatul Român. Prin această Unire, după aceea a
Basarabiei, apoi a Bucovinei, s-a împlinit visul de o mie de ani al Neamului
Românesc: Unirea într-un singur stat a tuturor românilor. Această Unire
este o pretenţiune a istoriei şi o cerinţă a civilizaţiunii omeneşti. Ea este o
cerinţă a istoriei, fiindcă Neamul Românesc de la zămislirea sa şi până
astăzi a rămas unul şi etniceşte nedespărţit, posedâd în aceleaşi margini
geografice pământul Daciei lui Traian...Dar Unirea tuturor românilor într330

un singur stat este totodată şi o pretenţiune a civilizaţiunii omeneşti.
Progresul acestei civilizaţiuni pretinde comuniunea naţiunilor într-o unire
de ordin social superior, care să asigure libertatea şi dreptatea deopotrivă
pentru toate naţiunile, mici şi mari... Deci Unirea tuturor românilor într-un
singur stat rectifică o mare greşeală a istoriei şi se conformează
necesităţilor civilizaţiunii omeneşti.... Fericiţi suntem noi românii de azi, că
prin noi istoria săvârşeşte actul mare al Unirii tuturor românilor într-un
singur stat şi preafericiţi suntem, că norocul tocmai acum a destinat statului
român domnirea unui Rege Mare, care a înţeles chemarea sfântă a istoriei
şi s-a făcut Luceafăr conducător al sufletului românesc...” (1, p. 26-27).
În postura de profesor, Vasile Goldiş, la Braşov, Caransebeş şi
Arad, a întipărit în mintea şi în sufletele tinerilor voinţa de cunoaştere,
sentimente de dragoste faţă de istoria neamului, sentimente de mândrie faţă
de apartenenţa lor la cultura şi civilizaţia poporului român, ca autor de
manuale a oferit repere elevate de instruire şi educaţie prin istorie.
Ziaristul Vasile Goldiş, ce semna şi cu pseudonimul Ile Borg, în
calitate de director al publicaţiei Românul şi de autor al multor articole
prezente în presa din Transilvania şi de peste munţi, a fost un consecvent
susţinător al unităţii, libertăţii şi prosperităţii românilor. Prin talentul său
oratoric a incendiat spiritele ascultătorilor, i-a înflăcărat pe cei care au vibrat
la ideile şi mesajele lui patriotice. Articolele şi discursurile sale au avut
răsunet datorită solidului temei cultural, intenselor trăiri patriotice,
naţionale, forţei de convingere a cuvântului scris şi rostit. Istoricul Silviu
Dragomir îi caracterizează astfel stilul oratoric: „Tot ce iese din condeiul lui,
poartă timbrul perfecţiunii şi merită să fie reprodus în antologia politică a
neamului. Niciodată pripit, totdeauna perfect echilibrat, el îmbracă totuşi
atât scrisul cât şi cuvântul său şi în general toată acţiunea sa într-o undă de
căldură, care fascinează, convinge şi răpeşte”. (10, p. 9). Drept
recunoaştere a meritelor legate de lupta pentru unitatea naţională a
românilor, la propunerea lui Nicolae Iorga, la 7 iunie 1919, este ales
Membru de Onoare al Academiei Române, alături de Valeriu Branişte şi de
alţi intelectuali de marcă ai României şi din străinătate.
Meritele intelectuale şi de vibrantă trăire patriotică ale lui Vasile
Goldiş sunt aureolate şi de activitatea lui ca preşedinte al Asociaţiunii
ASTRA, funcţie exercitată în 4 legislaturi, în perioada 1923-1932.
Ce reprezintă Asociaţiunea ASTRA şi care au fost temeiurile
acceptării şi angajării omului politic şi patriotului Vasile Goldiş în
conducerea destinelor Asociaţiunii ASTRA timp de un deceniu?
Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura
Poporului Român / ASTRA s-a născut din aspiraţia şi dorinţa românilor
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ardeleni de a-şi exprima identitatea. Impulsul de creare a unei asociaţii
culturale prin concentrarea forţelor intelectuale transilvănene a apărut în
urma unei dispute în jurul almanahului arădean Muguri în care un grup de
tineri a publicat poezii ce au fost sever criticate de profesorul, poetul şi
ierarhul Zaharia Boiu de la Sibiu. A răspuns criticii juristul făgărăşean Ioan
cavaler de Puşcariu ce a luat apărarea tinerilor, explicând stângăcia
versurilor prin nivelul scăzut la care se afla societatea românească ce nu
oferea posibilităţi de culturalizare prin cărţi, biblioteci şi muzee. Aceste
opinii au fost exprimate în articolul Din Ţara Oltului, publicat în Telegraful
Român, Sibiu, în 20 martie 1860. Subtextul acestui articol a fost un apel ce
a trezit interesul intelectualilor români. A răspuns prompt acestui mesaj
profesorul blăjean Ioan Russu ce a salutat ideea creării unei asociaţii care să
sprijine limba română şi cultura română. Ioan cavaler de Puşcariu a reluat
ideea şi, sub acelaşi titlu, Din Ţara Oltului, a publicat, în 13 mai 1860, un
alt articol în Telegraful Român ce a stimulat punerea în practică a creării
unei asociaţii de cultură a românilor. Scria cu convingere: „N-avem atâta
inteligenţă, atâtea parale, n-avem tipografii româneşti care să editeze o
arhivă română despre toate opurile aprobate de acea reuniune?” Jurist
fiind, a sugerat întocmirea unor statute în temeiul cărora să se creeze
asociaţia dorită. Tot el a propus numele asociaţiei – pentru Literatura
Română şi Cultura Poporului Român - şi ca întrunirea membrilor ei să aibă
loc, periodic, în diferite localităţi, animate de idealurile proiectatei asociaţii
culturale, ceea ce s-a şi întâmplat prin practica organizării itinerante a
adunărilor generale.
Înfiinţarea unei asociaţii culturale a românilor nu era pe placul
autorităţilor austriece şi maghiare ce au încercat să obstrucţioneze această
iniţiativă. Consecveţi, 176 de intelectuali de vază au semnat o Petiţie,
concepută de juristul Ioan Raţiu, pentru a se obţine aprobarea organizării
unei adunări consultative în vederea înfiinţării asociaţiei culturale proiectate
a contribui la lăţirea culturii populare şi înaintarea literaturii cu puteri
unite”. Autorităţile austro-ungare, rezervate şi ostile, au solicitat detalii şi
statutele; acestea au fost elaborate separat de: Ioan cavaler de Puşcariu,
George Bariţiu, Timotei Cipariu, Andrei Şaguna. Prestigiul înaltului ierarh
al Bisericii Ortodoxe Române Andrei Şaguna şi poziţia sa oficială de
membru al Senatului Imperial de la Viena au cântărit mult în aprobarea dată
pentru organizarea adunării consultative şi a celei de constituire a asociaţiei
culturale la Sibiu.
Răspunsul oficial s-a dat în 31 ianuarie 1861, ceea ce a permis
organizarea Adunării Consultative în 9-11 / 21-23 martie şi a Adunării de
Constituire, în 23-26 octombrie / 4-7 noiembrie 1861 (stil calendaristic
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vechi, stil nou), sub conducerea lui Andrei Şaguna. 131 de alegători au votat
primul birou: Episcopul Andrei Şaguna, preşedinte, Timotei Cipariu,
vicepreşedinte, George Bariţiu, secretar I, Antoniu Veştemean, secretar II,
Antoniu Bechniţiu, casier, Visarion Roman, arhivar şi bibliotecar. Cei 12
membri ai Comitetului Central aleşi au fost: Ilie Măcelaru, Axente Sever,
Constantin Papfalvi, Petru Man, Pavel Vasici, Sava Popovici Barcianu, Ioan
Popazu, Nicolae Popea, Iacob Bologa, Gavril Munteanu, Ioan Antonelli, dr.
Ioan Nemeşiu. Dintre membri onorari, amintim câteva nume, oameni de
cultură români şi străini: Aron Florian, Constantin Hurmuzachi, August
Treboniu Laurian, Ioan Maiorescu, Alexandru Papiu Ilarian, Petrache
Poenaru, Aron Pumnul, contele Csaki George, Aureliu Kecskemeti,
Fontanini George ş.a.
Primul preşedinte al Asociaţiunii, Episcopul Andrei Şaguna, şi-a
exprimat, printr-un discurs înflăcărat, încrederea că românii vor progresa
economic şi cultural datorită activităţii Asociaţiunii: „Dea Dumnezeu ca
până la capătul veacului să fie tot aşa. Să ne mai întâlnim la masa mamei
noastre comune; să ne îndulcim de limba, naţionalitatea şi de toate, câte
sunt ale românului...să nu uităm că puterea minţii şi a geniului, ştiinţele şi
artele sunt (acelea) care în zilele noastre dau popoarelor tăria şi le asigură
viitorul... (17, p. 79-80). Anticipa, înaltul ierarh, dificultăţile şi piedicile,
spunând că activitatea ei este „pre cât de nobilă şi frumoasă şi unică în felul
său, pre atâta de serioasă şi grea, pentru că cere o perseverenţă de fier şi
un sacrificiu din inimă”, ceea ce s-a adeverit. (17, p.81).
Asociaţiunea Transilvană a pornit la drumul greu şi sinuos de
emancipare a poporului prin cultură cu elita intelectuală a vremii care, pe
parcursul existenţei, s-a îmbogăţit cu noi personalităţi culturale, cu o masă
tot mai mare a membrilor de rând. Scopul Asociaţiunii, prevăzut iniţial în
Statute, este „înaintarea literaturii române şi a culturii poporului român în
deosebite ramuri prin studiu, elaborarea şi edarea de opuri, prin premii şi
stipendii pentru diferite specialităţi de ştiinţe şi arte şi alte asemenea”. (17,
p. 25).
Programul a fost iniţial trasat de Propuseţiunile lui George Bariţiu: elaborarea de cărţi scholastice, a unui compendiu din istoria Transilvaniei;
- realizarea unui studiu comparativ privind starea agriculturii la români şi
la alte popoare; - realizarea unui studiu despre influenţa chimiei asupra
agriculturii, sprijinirea pomăritului, horticulturii, creşterii viermilor de
mătase, îmbunătăţirea raselor de animale; - realizarea studiilor de
etnografie; - înfiinţarea şcolilor; - realizarea unui compendiu de medicină;
- înfiinţarea unei foi, a unei reviste. (17, p.104-108). Programul iniţial se va
îmbogăţi cu propuneri şi hotărâri luate democratic în adunările generale.
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La ambiţiile de creaţie ştiinţifică s-a renunţat, răspunderile fiind
asumate ulterior de Academia Română, înfiinţată în 1879, anterior fiind
Societatea Literară, în 1866, Societatea Academică, în 1867. Relaţiile
Asociaţiunii cu înaltul for de ştiinţă şi cultură sunt complexe. George
Bariţiu, Timotei Cipariu şi Gavril Munteanu sunt membri fondatori şi
colaboratori în întocmirea statutelor Academiei. George Bariţiu a fost
vicepreşedinte (1887-1888), preşedinte al Secţiunii Istorie (1879-1885),
preşedinte al Academiei (1893), Timotei Cipariu a fost vicepreşedinte
(1867-1872). Mulţi membri marcanţi ai Asociaţiunii ASTRA au fost
membri onorari, corespondenţi şi titulari ai Academiei. Dintre membrii
onorari, amintim pe: Andrei Şaguna, Iacob Mureşianu, Ilarion Puşcariu,
Vasile Stroescu, Gheorghe Dima, Vasile Goldiş, Valeriu Branişte, Aurel
Vlaicu (postmortem), Miron Cristea, Nicolae Bălan, Elena Văcărescu,
Antonie Plămădeală, Nicolae Corneanu, Dumitru Protase ş.a. Dintre membri
corespondenţi, amintim pe: Sava Popovici Barcianu, Pavel Vasici, Ioan
Micu Moldovan, Ioan Popescu, Visarion Roman, Zaharia Boiu, Augustin
Bunea, Enea Hodoş, Onisifor Ghibu, Nicolae Drăganu, Tiberiu Brediceanu,
Pantelimon Halippa, Florian Ştefănescu Goangă, Emil Isac, Sabin Drăgoi,
Corneliu Medrea, Mircea Păcurariu ş.a. Dintre membrii titulari amintim pe:
Alex. Papiu Ilarian, Athanasie Marienescu, Nicolae Popea, Ioan cavaler de
Puşcariu, Andrei Bârseanu, Dimitrie Comşa, Emil Racoviţă, Sextil Puşcariu,
Octavian Goga, Dimitrie Onciul, Ioan Lupaş, Silviu Dragomir, Ştefan
Ciobanu şi Ion Inculeţ (ASTRA Basarabeană), Ion Agârbiceanu, Constantin
Daicoviciu, Iuliu Haţieganu, D.D. Roşca, Dumitru Stăniloae, Alexandru
Surdu ş.a.
Adunările generale au creat şi creează cadrul dezbaterilor şi luării
deciziilor, au fost şi sunt adevărate sărbători, evenimente naţionale pentru
români. Au fost şi sunt prilejuri de exprimare şi conştientizare a identităţii
naţionale prin organizarea expoziţiilor, cortegiilor etnografice, serbărilor,
şezătorilor, concertelor şi reprezentaţiilor teatrale, au fost şi sunt prilejuri de
informare asupra faptelor istorice şi contemporane de cultură prin dizertaţii
şi conferinţe. Respectându-se propunerea lui Ioan cavaler de Puşcariu,
adunările generale s-au ţinut în diferite oraşe din Transilvania, Banat,
Crişana, Maramureş, Muntenia, Moldova. Astfel că, în perioada 1861-1947,
au avut loc 83 adunări generale. Având în vedere continuitatea Asociaţiunii
ce s-a reactivat oficial în 1990, în perioada 1861-2012, au avut loc 107
adunări generale în 39 de localităţi: Sibiu, 29, Blaj, 7, Braşov, 5, Dej,
Năsăud, câte 4, Reghin, Abrud, Alba Iulia, Deva, Timişoara, Făgăraş,
Orăştie, Şomcuta Mare, câte 3, Arad, Sfântu Gheorghe, Gherla, Haţeg,
Sebeş, Şimleu, Turda, Sângeorgiu de Pădure, câte 2, Beiuş, Băile Herculane,
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Baia Mare, Bistriţa, Cluj, Caransebeş, Oraviţa, Lugoj, Mediaş, Oradea,
Sighişoara, Sighet, Satu Mare, Târgu Mureş, Zalău, Lipova, Iaşi, Constanţa,
câte 1.
Programul iniţial de emancipare a poporului prin cultură prevedea
cercetarea în domeniile ştiinţelor, artelor şi economiei, elaborarea de
dicţionare, colecţii de documente, compendii, studii despre starea
agriculturii etc. Asemena obiective se puteau atinge cu oameni competenţi
în cadrul unor organisme speciale – acestea au fost secţiunile. Ca urmare, la
Braşov, în 1862, unde a avut loc a doua adunare generală, s-a propus
înfiinţarea a trei secţiuni; Filologică, la Blaj, condusă de Timotei Cipariu,
Istorică, la Braşov, condusă de Gavril Munteanu, Ştiinţe Fizico-Naturale, la
Sibiu, condusă de Andrei Şaguna. Cu timpul, s-au înfiinţat noi secţiuni:
Agronomică, Juridică, Medicală, Şcolară, Economică, Artistică,
Etnografică, Geografică, Demografică, unele s-au reorganizat în diferite
etape, toate au activat pe baza regulamentelor. În 1926 sediul secţiunilor s-a
mutat la Cluj. Secţiunile girau calitatea conferinţelor tipărite, calitatea
cărţilor publicate separat şi în colecţii, decideau premiile, controlau mersul
dezvoltării culturale a poporului, colaborau la organizarea expoziţiilor,
spectacolelor. S-a renunţat la realizarea prin cercetare a lucrărilor
fudamentale, aceasta a intrat în atribuţiile Academiei Române. După
reactivarea oficială din 1990, activează secţiunile: Pedagogică, Muzicală,
Literară, Ştiinţifică, Sportivă.
Scopurile culturale ale Asociaţiunii nu se puteau îndeplini fără
extinderea activităţii culturale din centru – Sibiu – prin organizarea
despărţămintelor – unităţi administrative locale care concepeau şi
desfăşurau activităţi cultural-educative în teritoriu prin cercuri sau agenturi,
ideea i-a aparţinut lui Iacob Bologa. Aceasta a fost modalitatea eficientă de
a pătrunde cu adevărat în toate zonele în care oamenii aderau la idealurile ei,
de a ajunge cu adevărat la popor. Se păstrau tradiţiile, se puneau în valoare
creaţiile industriei de casă, etnografice şi artistice ale românilor, poporul
devenea mândru şi conştient de identitatea lui. Primul despărţământ s-a
înfiinţat, în 1870, la Braşov. Au urmat altele în: Făgăraş, Sibiu, Sebeş,
Haţeg, Deva, Abrud, Alba Iulia, Baia de Criş, Cluj, Simleul Silvaniei, Dej,
Gherla, Şomcuta Mare, Năsăud, Bistriţa, Reghin, Turda, Blaj, Sighişoara,
Mediaş etc. În anul 1888 erau deja 18 despărţăminte, în 1899, erau 54, în
1910, erau 60 de despărţăminte şi 259 de cercuri. Extinderea activităţii
Asociaţiunii ASTRA s-a realizat şi prin crearea regionalelor: ASTRA
Basarabeană (1927), ASTRA Dobrogeană (1927), ASTRA Bănăţeană
(1937), a regiunilor: ASTRA în Regiunea Secuizată, ASTRA la Frontiera de
Vest, ASTRA în Regiunea Munţilor Apuseni. Toate activau pe baza
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regulamentelor. După reactivarea oficială din 1990, Asociaţiunea ASTRA
activează în 60 de despărţăminte în ţară şi peste hotare
Asociaţiunea ASTRA a rămas în istorie şi s-a remarcat prin
generozitatea scopului – emanciparea poporului prin cultură, conştientizarea
identităţii naţionale şi exprimarea ei, progresul economic – care n-ar fi fost
atins fără crearea instituţiilor, a instrumentelor de propagandă şi de politică
culturală, unele fiind adevărate ctitorii lăsate drept moştenire urmaşilor:
Biblioteca Centrală a Asociaţiunii, Muzeul Asociaţiunii, Şcoala Civilă
Superioară de Fete, toate în Sibiu, Şcoala Superioară Ţărănească de la
Sighet, Asociaţia sportivă „Şoimii Carpaţilor”, publicaţiile – reviste,
calendare, colecţii de cărţi, Enciclopedia română – o capodoperă a genului.
Le amintim succint.
Biblioteca Centrală a Asociaţiunii a fost întemeiată în 1861, anul
înfiinţării Asociaţiunii, primul bibliotecar a fost Visarion Roman căruia i-au
urmat alţi intelectuali de valoare: Nicolae Cristea, Ioan Maxim, Nicolae
Petra-Petrescu, Petru Şpan, Nicolae Togan, Octavian Goga, Victor Lazăr
ş.a. Zestrea Bibliotecii a crescut de la câteva zeci de cărţi şi documente, în
primii ani, la 3214 opere în 4645 volume, 3331 broşuri şi 15 cărţi, în 1895,
la 4778 opere în 6287 de volume, 5525 broşuri şi 24 hărţi, în 1905, 7439
opere în 9345 volume, 227 publicaţii periodice, 518 colecţii de periodice, 31
hărţi, în 1914. Biblioteca Centrală a Asociaţiunii din Sibiu a constituit un
model, era cea mai mare bibliotecă românească din Transilvania până la
Primul Război Mondial şi a stimulat înfiinţarea a zeci de mii de biblioteci
orăşeneşti, săteşti, şcolare.
Muzeul Asociaţiunii / Casa Naţională / Palatul ASTREI, construit
din temelii, a fost inaugurat în 1905, la Sibiu, valorificând experienţe
anterioare de organizare a expoziţiilor etnografice, destinaţia instituţiei fiind
complexă: casă a muzelor, complex cultural – bibliotecă, sală de conferinţe,
sală de spectacole, săli expoziţionale şi sediu al ASTREI. Inaugurarea
Muzeului, la care au participat: Nicolae Iorga, Gheorghe Pop de Băseşti,
Iosif Vulcan, Vasile Goldiş, Tiberiu Brediceanu, Octavian Goga, Sextil
Puşcariu ş.a. a fost o adevărată sărbătoare naţională; numai expoziţia
etnografică a numărat 9000 de obiecte, dovadă a demonstrării identităţii
naţionale a românilor. Cu timpul numărul şi calitatea exponatelor, obţinute
prin donaţii şi achiziţii, a crescut. Şi această instituţie a fost un model,
dovadă fiind înfiinţarea în aproape toate despărţămintele a unor asemenea
instituţii reprezentative pentru promovarea culturii.
Grija faţă de viitorul demografic al poporului român focaliza
propaganda culturală spre creşterea standardului de sănătate, ridicarea
nivelului vieţii economice, întărirea familiei – temelia societăţii - prin
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conferinţe, articole în presă, crearea de şcoli. Şi, întrucât femeile erau
defavorizate sub aspectul educaţiei, unii lideri ai Asociaţiunii au dus o
intensă propagandă de emancipare a femeii şi de educaţie a copiilor.
Dictorul De educaţia femeii depinde reputaţia naţiunii române i-a călăuzit
pe Bariţiu şi pe alţi intelectuali înţelepţi de a milita pentru emanciparea
femeii şi pentru educaţia copiilor în familie şi în şcoli. Instituţia reper pentru
instruirea şi educaţia fetelor a fost Şcoala Civilă Superioară de Fete din
Sibiu, construită din temelii de Asociaţiune şi inaugurată în 1886, condusă
de intelectuali şi cărturari de prestigiu şi membri marcanţi ai Asociaţiunii:
Daniil Popovici Barcianu, Septimiu Albini, Ioan Popescu, Ioan Crişan,
Vasile Bologa, cu dascăli de elită precum: Zaharia Boiu, Enea Hodoş,
Gheorghe Dima, Timotei Popovici ş.a. Instituţia de învăţământ pentru fete
din Sibiu a fost un triumf şi a constituit drept model pentru crearea altor
asemenea instituţii din ţară.
Programul amplu şi fără egal de emancipare a poporului prin cultură
al Asociaţiunii ASTRA a fost realizat prin instituţii create - biblioteci,
muzee, case naţionale, şcoli – dar şi prin publicaţii - reviste, calendare, cărţi,
colecţii de cărţi. Organul de publicitate a fost revista Transilvania, apărută
în 1868, condusă timp de 22 de ani de George Bariţiu, supranumit de
istoricul Ioan Lupaş „Nestorul presei româneşti”, condusă apoi de: Ioan
Popescu, Zaharia Boiu, Cornel Diaconovici, Andrei Bârseanu, Ion
Agârbiceanu ş.a. La nivel central au promovat idealurile Asociaţiunii şi alte
reviste: Ţara Noastră, Societatea de Mâine, Foaia Noastră, Gând
Românesc, Revue de Transylvanie, Foaia Poporului. La nivelul
despărţămintelor au purtat mesajele Asociaţiunii numeroase publicaţii,
printre care: ASTRA Hunedoreană, ASTRA Maramureşului, ASTRA
Bihariei, ASTRA Dobrogeană ş.a. Cu girul secţiunilor şi prin strădania
autorilor au apărut sute de titluri de cărţi şi broşuri în colecţiile: Biblioteca
Poporală a Asociaţiunii (1900-1947), Biblioteca Tineretului (1909-1912),
Biblioteca ASTRA (1921-1944). Evenimentul de culme al activităţii
editoriale a Asociaţiunii a fost publicarea, în perioada 1898-1904, a
Enciclopediei Române, în 3 volume, în coordonarea rafinatului intelectual
Cornel Diaconovici, prima din România, prima din SE Europei, a patra din
lumea modernă europeană. După reactivarea oficială din 1990, s-au publicat
zeci de reviste şi sute de titluri de cărţi.
O altă realizare meritorie, consecventă ideii de prosperitate
economică a ţăranilor, a fost Şcoala Superioară Ţărănească de la Sighet,
1933, ctitoria dr. Vasile Ilea, el fiind şi creatorul revistei de satiră şi umor
Pupăza. Pregătirea teoretică şi practică a cursanţilor în cadrul Şcolii a avut
ca rezultat
crearea gospodăriilor prospere. Vestea iniţiativei
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despărţământului Maramureş prin dr. Vasile Ilea s-a răspândit, presa a
elogiat-o, exemplul a fost preluat de multe localităţi, dovadă că s-au înfiinţat
sute de şcoli ţărăneşti pentru bărbaţi şi pentru femei, întreaga mişcare de
afirmare a ţăranilor prin performanţele muncii lor a fost apreciată de
Dimitrie Gusti, reprezentant de seamă al şcolii româneşti de sociologie.
Progresul cultural al neamului, prosperitatea economică aveau ca
temei solid sănătatea fizică, psihică şi morală ce a intrat în sfera
preocupărilor Asociaţiunii prin conferinţe, articole de presă, broşuri şi cărţi,
acţiuni de propagandă şi studii ale Secţiunii Medicale şi Biopolitice.
Existând asemenea precedente, dr. Iuliu Moldovan şi dr. Iuliu Haţieganu au
conceput şi au realizat, alături de alţi entuziaşti, o mişcare sportivă
concretizată prin Secţiunea de Educaţie Fizică şi prin Asociaţia „Şoimii
Carpaţilor”, în 1927-1928. La Congresul Cultural din 1930, dr. Iuliu
Haţieganu şi-a argumentat ferm iniţiativa organizării mişcării sportive:
„Cultura fizică azi este o parte integrantă a culturii. Cu cât o naţiune este
mai avansată în cultură, cu atât dă o mai mare importanţă educaţiei fizice.
Educaţia fizică în concepţia adevărată a cuvântului tinde spre armonie între
trup şi suflet. ASTRA nu poate să câştige energia generaţiilor tinere, decât
prin educaţie fizică. Cultura fizică este o problemă culturală de prim ordin,
de aceea ASTRA are datoria s-o îmbrăţişeze cu tot entuziasmul... „(18, p.
183). Pe baza statutelor şi a regulamentului, în ţară s-au organizat
competiţii, şoimiade, demonstraţii în cadrul festivalurilor ce au dat
strălucire adunărilor generale şi manifestărilor culturale. O iniţiativă de
excepţie a dr. Iuliu Haţieganu a fost şi crearea, în Cluj, a Parcului Sportiv,
construcţie apreciată a fi de nivel european.
La conducerea centrală a Asociaţiunii ASTRA s-au aflat exponenţi ai
elitei intelectuale a vremii, în frunte aflându-se preşedinţii ce s-au bucurat
de un prestigiu deosebit. Primul preşedinte a fost Episcopul, devenit
Mitropolitul Andrei Baron de Şaguna (1861-1867), urmat de: Vasile
Ladislau Pop (1867-1875), Iacob Bologa (1875-1877), Timotei Cipariu
(1877-1887), George Bariţiu (1888-1893), Ion Micu Moldovan (18931901), Alexandru Mocsony (1901-1904), Iosif Sterca Şuluţiu (1904-1911),
Andrei Bârseanu (1911-1922), Vasile Goldiş (1923-1932), Iuliu Moldovan
(1932-1947), Nicolae Popoviciu (1947-1948). După reactivarea Asociaţiunii
ASTRA, în 1990, au urmat: Dumitru Abrudan (1990-1992) şi Dumitru Acu
(1992 - ).
Din galeria marilor conducători ai Asociaţiunii ASTRA, îl
desprindem pe patriotul, jurnalistul, omul politic, oratorul, omul de cultură,
Membru de Onoare al Academiei Române Vasile Goldiş căruia i s-a
propus, după trecerea în lumea veşnică a lui Andrei Bârseanu şi anul de
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doliu, să vină la conducerea Asociaţiunii Transilvane şi a acceptat. De ce?
El cunoştea foarte bine activitatea Asociaţiunii, a participat ca invitat la
importante evenimente cum au fost, spre exemplu, vernisajul Expoziţiei
etnografice din 1881, inaugurarea Muzeului / Casei Naţionale / Palatului
ASTREI, în 1905. Era convins de temeinicia activităţilor, de rigoarea
organizării, de generozitatea scopurilor ei, de calitatea membrilor ei, de
prestigiul ei.
La Adunarea Generală de la Timişoara (a 59-a) ce a avut loc în zilele
28-29 august 1923, condusă de Octavian Russu, şi la care au participat
remarcabili oameni de cultură: Silviu Dragomir, Gheorghe Bogdan Duică,
Ioan Lupaş, Mihail Botez, foşti şi actuali parlamentari: Iuliu Maniu,
Alexandru Vaida Voevod, Valeriu Branişte, prilej cu care a fost comemorat
Andrei Şaguna la semicentenarul trecerii lui în lumea veşnică, a fost ales
preşedinte Vasile Goldiş. Vicepreşedinte a rămas Octavian Russu. Din
Comitet au făcut parte: Ion Agârbiceanu, Iosif Blaga, Partenie Cosma,
Nicolae Drăganu, Octavian Goga, Ioan Lupaş, Lucia Borcia, Vasile Bologa
ş.a. Publicistul, omul politic şi patriotul arădean şi-a asumat idealurile de
emancipare a poporului prin cultură, de evidenţiere a identităţii poporului
român şi a acţionat pentru întărirea prestigiului Asociaţiunii. Era cunoscut
ca având o bogată experienţă jurnalistică şi politică. Prestigiul său politic era
legat de activitatea în conducerea Partidului Naţional Român, era redactorul
Manifestului către naţiunea română, al Manifestului către popoare, autorul
şi prezentatorul Discursului în care a demonstrat necesitatea unirii
românilor şi al Rezoluţiei Unirii de la 1 Decembrie 1918, în faţa Adunării
Naţionale din Alba Iulia, membru al delegaţiei la Bucureşti, alături de
Alexandru Vaida Voevod, Miron Cristea şi Iuliu Hossu, pentru a prezenta
Actul Unirii, ministrul Instrucţiunii şi Cultelor din Consiliul Dirigent al
Transilvaniei, ministru fără portofoliu în guvernele I.C. Brătianu, Artur
Văitoianu, deputat al Partidului Naţional Român în circumscripţiile Pecica
şi Ineu din Arad, 1922.
În discursul său de investire ca preşedinte al Asociaţiunii
Transilvane, Vasile Goldiş şi-a exprimat emoţia generată de încrederea
acordată, angajamentul ferm de a onora continuarea faptelor înaintaşilor şi
convingerea sfintei treimi ce-i călăuzeşte sufletul: neamul, tronul şi credinţa:
„Sunt adânc emoţionat de manifestaţia atât de caldă şi atât de spontană a
dragostei şi încrederii ce-mi acordaţi. Cu atât mai mult mă pătrunde
sentimentul grelei răspunderi ce primesc asupra mea în această clipă, când
gândul meu se îndreaptă spre minunatul trecut al acestei puternice
Asociaţiuni. Mă gândesc cu pioasă aducere aminte la vrednicii înaintaşi şi
smerit mă întreb dacă modestele mele puteri vor fi suficiente a duce înainte
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opera acelui glorios trecut ? Cum îndrăzni-voi să calc în urmele marilor
bărbaţi care peste o jumătate de veac au ilustrat scaunul prezidenţial al
acestei Asociaţiuni, începând cu strălucitul şi incomparabilul preot Andrei?
Cu gând curat şi hotărât să dau din clipa aceasta toate energiile mele
sufleteşti acestui scump aşezământ, în serviciul neamului românesc,
nădejdea mea este mai presus de toate în ajutorul marelui Dumnezeu, spre
care se înalţă aici cu umilinţă rugăciunea mea... Programul meu va fi
munca mea. Dar de pe acum vă pot mărturisi sfânta treime ce-mi călăuzeşte
sufletul: neamul, tronul şi credinţa...”.(1, p. 31-32).
Cea de a 60-a Adunare Generală ce a avut loc la Arad, în zilele 7-9
noiembrie 1924, a fost condusă de noul preşedinte Vasile Goldiş. Şi-a
exprimat ferm convingerea că obiectivul principal al Asociaţiunii este
progresul satului românesc. În discursul său de deschidere a menţionat:
„Fac mărturisire de credinţă, declarând, că socot ca principal obiectiv al
acestei Asociaţiuni – satul românesc. Temelia de neînvins a vieţii româneşti
în furnicarul neamurilor lumii este ţărănimea română, rezervor curat şi
fără prihană a tuturor energiilor naţionale, depozitarul aptitudinilor şi
virtuţilor care îndreptăţesc viaţa românească în lume ca instrument de
morală şi dreptate, singura chezăşie neînşelătoare pentru progresul spre
lumină şi fericire a omenirii. Asociaţiunea va înfăşura în haina caldă a
iubirii sale şi a părinteştii sale îngrijiri această ţărănime română, dându-şi
toată osteneala s-o scoată din bezna pricinuită de nedreptatea vremilor
trecute şi de părăginirea păcătoasă a stăpânitorilor ei de pe vremuri
oblindu-i (oprindu-i) drumul spre progres şi lumină. Departe de noi odihna,
până când nu vom vedea în fiecare sat românesc casa culturală, şcoala
roitoare de prunci sănătoşi şi veseli, biserica plină de credincioşi şi
răsunătoare de rugăciuni în coruri răsărite din inimi senine şi iubitoare,
ogoarele vărsând rodul maximal al muncii istovitoare, grădinile cu pomi şi
toate dulceţile vieţii zburătorite de harnice albine, grajdurile şi islazurile
pline de vite, iernile petrecute în munci folositoare, prin case podoabele
hărniciei femeieşti, plugarul treaz, cruţător, cinstit şi luminat şi ferit de
orice exploatare a străinului hain...”(1, p. 90-91).
Adunarea a fost informată în legătură cu Serbările organizate, în
zilele 30 august-2 septembrie, cu ocazia centenarul naşterii lui Avram Iancu,
de la Ţebea, Câmpeni, Vidra de Sus, Cluj, faptul că s-au inaugurat:
cimitirul de la Ţebea, Casa Naţională şi Muzeul de la Vidra, bustul eroului
şi placa comemorativă de la Baia de Criş, Crucea de pe Muntele Găina.
Preşedintele Vasile Goldiş s-a implicat în organizarea acestor evenimente cu
toată convingerea şi cu toată forţa simţirii şi gândirii sale.
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În prezenţa Regelui Ferdinand, a Reginei Maria, a Alteţelor Regale,
la Câmpeni, în 30 august, Vasile Goldiş rosteşte un emoţionant discurs de
omagiere a Craiului Munţilor şi a înalţilor oaspeţi şi impresionează spunând:
„Se împlinesc acum 100 de ani de la naşterea lui Avram Iancu, a bărbatului
care prin faptele sale şi prin jertfa amară a vieţii sale a consacrat definitiv
îndreptăţirea naţiunii noastre la libertate şi unitate. Asociaţiunea pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român a moştenit modesta avere a
pomenitului, dar mai vârtos i-a moştenit gândul său de înălţare a neamului
la înfăptuirea idealului naţional. Prin zilele grele şi pândită cu duşmănie de
forţa politică şi mediul împrejmuitor, Asociaţiunea de la înfiinţarea ei cu
râvnă arzătoare şi aprigă tenacitate a urmărit îndeplinirea acestui ideal.
Mai presus de toate ea a cultivat conştiinţa unităţii etnice şi culturale a
întreg neamului românesc, prea bine ştiind, că la împlinirea vremii această
solidaritate etnică şi culturală va trebui să producă unitatea politică a
naţiunii noastre, ea a ţinut vie amintirea tuturor faptelor trecutului, ea
preamărea jertfele aduse pe altarul acestui viitor visat de strămoşi. Cu
sufletul său Craiul Munţilor a prezidat această Asociaţiune până la
izbăvire. Şi sub ocrotirea acestui suflet crăiesc gândul românilor ardeleni
se înfrăţea cu al românilor de pretutindeni în aşteptarea zilei celei mari a
Unirii desăvărşite...Craiul Munţilor doarme acum liniştit în mormântul său,
umbrit de gorunul lui Horia. Visul strămoşilor s-a împlinit. Moştenirea
scumpă de scut a fiinţei noastre naţionale de la Avram Iancu, Craiul
Munţilor, a primit-o acum Regele tuturor Românilor. Acest Rege, în fruntea
naţiunii române întregi, se închină azi memoriei lui, iar „Asociaţiunea”,
după 63 de ani ai fiinţării sale, azi îşi ţine cea dintâi adunare festivă, sub
prezidenţia de onoare a acestui Rege viteaz şi înţelept. Sub puternicul Său
scut şi al tuturor urmaşilor Săi, ea îşi va îndoi energia pentru păstrarea pe
vecie a unităţii şi libertăţii noastre naţionale, prin puterea invincibilă a
culturii.” (20, p. 306-307).
Şedinţa festivă a Secţiunilor, organizată în 31 august la Câmpeni,
marchează evenimentul omagial prin discursuri înflăcărate. Cu adâncă
vibraţie patriotică, Vasile Goldiş a gândit un emoţionant discurs (nu l-a
prezentat din cauza timpului, dar l-a publicat), evocând personalitatea
eroului din Ţara Moţilor, la dezvelirea bustului de la Baia de Criş, din 31
august: „Ne aducem aminte, te înţelegem, te preamărim, te iubim şi mai
vârtos sufletele noastre se oţelesc scăldate în oceanul înviorător al iubirii
tale de neam. Tu ai durat neamului tău cetate nebiruită de vremi, fiindcă iai zidit suflet, credinţă şi ideal.... Tu, Iancule, şi Moţii tăi, aţi trăit şi aţi
murit pentru dreptate şi libertate. Idealul acesta rămâne la temelia vieţii
noastre naţionale. Pentru izbândirea şi desăvârşirea acestui ideal vor trăi şi
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vor muri generaţiile care te urmează. Ci tu dormi liniştit, Iancule, acolo la
pragul bisericuţei din Ţebea, în umbra gorunului lui Horia; geniul tău
veghează deasupra naţiunii române.” (19, p. 220-221).
La Vidra, 1 septembrie, la Casa lui Avram Iancu, auditoriul este
tulburat de evocarea făcută de preşedintele Vasile Goldiş: „Casa de naştere
a lui Avram Iancu e o biserică de evlavioasă închinare pentru naţiunea
română. Cu o sută de ani în urmă, în această casă a văzut lumina zilei
copilul bălai cu ochi albaştri, care era sortit să devină Craiul Munţilor, în
creierii cărora s-a născut şi viteazul neîntrecut al luptelor pentru
dezrobirea naţională a neamului românesc. Căsuţă de brad, aici, între
munţii pietroşi şi solitari, lângă murmurul neîncetat al vâlcelei repezi ce-şi
alungă undele spre depărtatele zări, astăzi, gratitudinea pioasă a unui neam
întreg Te îmbracă în haina strălucitoare a iubirii fără ţărm. Slăvită eşti şi
ai să rămâi de-a pururi izvor curat de hotărâri vitejeşti pentru neamul care
Te împresoară cu religioasă adoraţie. Casa aceasta este proprietatea
Asociaţiunii pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român,
minunat simbol al adevărului indiscutabil că, prin cultură, naţiunile pot
ajunge culmile progresului omenesc... Sfinţite acum aceste clădiri, prin
rugăciunile pioase ale cinstitului şi preavrednicului Vlădică al Vadului,
Feleacului şi Clujului, ele au să rămână, de azi înainte, mânăstire de
închinare şi pelerinaj viitoarelor generaţii care vor veni să-şi scalde sufletul
în amintirea suferinţelor trecute şi a eroismului desfăşurat pentru victoria
dreptăţii şi a libertăţii...” (20, p. 342-343).
În aceeaşi adunare s-a comunicat faptul că, în octombrie, la Avrig, sa sărbătorit centenarul intrării în lumea veşnică a lui Gheorghe Lazăr,
ctitorul învăţământului superior românesc. În discursul său, noul preşedinte
al Asociaţiunii a rostit un impresionant discurs: „În scurta-i viaţă de pe
pământ, avea numai 44 de ani când a murit, ce a făcut oare acest fiu de
ţăran român ca acum, după o sută de ani de la moartea lui, un neam de 14
milioane se opreşte cu gândul în preajma acestui mormânt, se închină
sufletului ce sălăşluise în trupul slab şi bolnăvicios al profesorului de la
Sibiu? După o sută de ani, neamul recunoscător se adună azi în jurul
mormântului de la Avrig ca să se închine memoriei sămănătorului.
Asociaţiunea pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român, care
s-a înfiinţat acum 62 de ani în numele aceluiaşi ideal, şi acum este chemată
ca tot mai vârtos să statornicească pentru vecie solidaritatea şi unitatea
românească, prin glasul meu smerit, aduce prinosul de recunoştinţă
Apostolului, care acum o sută de ani a aprins în sufletele românilor făclia
conştiinţei naţionale. Gheorghe Lazăr, numele tău fie în veci binecuvântat!”
(2, p. 401, 402).
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Mutarea statuii lui George Bariţiu, unul dintre ctitorii Asociaţiunii, în
faţa Muzeului Asociaţiunii a fost un prilej pentru preşedintele Goldiş să-şi
exprime admiraţia faţă de cel care timp „de 33 de ani din viaţa sa lungă şi
zbuciumată a jertfit-o întărind în mijlocul poporului românesc de pe pragul
acestei instituţiuni, care este Asociaţiunea pentru Literatura Română şi
Cultura Poporului Român, credinţa în mântuirea sa prin luminarea minţii,
prin nobilitatea sufletului, prin munca roditoare de fericire.... Bariţiu a fost
acela care a vegheat „mlădiţa nobilă a Asociaţiunii” ce s-a născut din
iubirea adevărată către popor: „Mlădiţa s-a întărit, a crescut, din odăiţa
modestă a Seminarului diecesan, unde-i fusese leagănul, ea s-a mutat în
palatele ei proprii, din belşugul muncii sale a revărsat larg nădejdea, cel
mai mare bun pământesc, în sufletul unui popor întreg. Ea a devenit, cum
spunea tot Gheorghe Bariţiu la adunarea generală de la Abrud, în anul
1888, „sanctuarul limbii şi culturii noastre, mic, modest şi umilit”....În
mare parte, mulţumită acestui modest şi umilit sanctuar, ni s-a dat să vedem
noi, fericiţii, cu adevărat intrarea naţiunii noastre cu limba sa în concertul
popoarelor civilizate din Europa. Şi în acest sanctuar, dintre toţi slujitorii
lui, preotul cel mai cu credinţă, cel mai cu stăruinţă şi fără de prihană a
fost Gheorghe Bariţiu” (20 p. 351-352).
Având o bogată activitate publicistică, director al ziarului Românul,
Vasile Goldiş a activat în Asociaţia Naţională Arădeană pentru Cultura
Poporului Român, înfiinţată în 1863, cu scopul explicit „de evidenţiere a
culturii naţionale a poporului român şi mai ales înaintarea literaturii
române şi a culturii sociale” (8, p. 45), în „cea dintâi şi cea mai grandioasă
manifestare culturală a românilor din părţile Banatului şi Crişanei de la
înfiinţarea Preparandiei din 1812”, după remarca istoricului Vasile
Curticăpeanu. (9, p.51). Ca membru comun, ca director secund, din 1901, ca
director prim, din 1907, Vasile Goldiş a acţionat pentru redresarea şi
reluarea activităţii Asociaţiei arădene, dovadă fiind perioada ei fecundă din
1907-1910, reactivată în 1920, când Goldiş a fost ales preşedinte al
Comitetului de conducere. Şi-a exprimat, în Cuvântul rostit la constituirea
(reactivarea) Asociaţiei Naţionale Arădene pentru Cultura Poporului
Român, publicat în ziarul Românul, că la temelia activităţii ei trebuie să fie
„ideea naţională transformată în convingere iar sentimentul solidarităţii
naţionale trebuie să facă parte din sufletul fiecărui român”. (3, p. 55-57).
Vasile Goldiş s-a implicat cu toată forţa convingerilor sale patriotice
pentru a se ridica la Turda sau la Alba Iulia un monument închinat eroului
primei Uniri, în 1600, Mihai Viteazul. Argumentele sunt aduse într-un
articol în ziarul Românul, nr. 61 din 1920: „Mihai a fost voevodul care, întro domnie scurtă, scăldată în măreţie şi durere, a reunit sub cutele aceluiaşi
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stindard şi sub timbrul aceluiaşi sceptru toate teritoriile unde bătea un
suflet românesc. Acţiunea făcută atuncea de Mihai a săpat în piatră
drepturile şi aspiraţiile româneşti pe care nimic nu le-a mai putut şterge,
nici urgia vremurilor, nici tirania asupritorilor, nici valurile de sânge ce au
încercat să înece conştiinţa sufletului românesc. Idealul naţional s-a
dezvoltat şi a crescut în patria gravată de sabia voevodului Mihai; dorurile
românilor şi drepturile lor imprescriptibile s-au precizat prin secole şi
astăzi, după noi şi imense sacrificii, avem măreaţa Românie întregită, visată
şi realizată altădată, pentru scurtă vreme, de marele nostru domnitor....” (2,
p. 446).
Şi în zona Aradului, ca şi în alte zone ale Transilvaniei, s-au înfiinţat
cercuri şi despărţăminte ale Asociaţiunii, în temeiul aceluiaşi scop, al
înaintării culturii şi literaturii poporului român. Cele două societăţi de
cultură – din Arad şi din Sibiu – au fost solidare scopului cultural comun.
Reprezentanţi ai Asociaţiei Arădene, în frunte cu Vasile Goldiş, au
participat la importante evenimente culturale ale Asociaţiunii Transilvane, la
Expoziţia din 1881, la inaugurarea Muzeului Asociaţiunii din 1905. Mulţi
lideri ai Asociaţiei Arădene, printre care: Vincenţiu Babeş, Alexandru
Mocsoy, Iosif Hodoş, Iosif Vulcan, Miron Romanul, Vasile Mangra,
Francisc Hossu Longin, Vasile Goldiş au participat la activităţile
Asociaţiunii Transilvane, au devenit şi membrii acesteia. Cele două asociaţii
culturale s-au cunoscut reciproc şi prin schimburi de publicaţii, doar scopul
era acelaşi – răspândirea culturii în rândul poporului. Reprezentanţi ai
Asociaţiei arădene – G. Vuia, I. Vuia, Ştefan Cicio-Pop – au participat la
adunările generale ale Asociaţiunii ce au avut loc la Băile Herculane, 1900,
Bistriţa, 1907, Sibiu, 1910, şi reprezentanţi ai Asociaţiunii Transilvane –
Emanuil Ungureanu, Cornel Lazăr – au participat la adunările generale ale
Asociaţiei arădene în 1905 şi 1910. Odată cu reorganizarea Asociaţiunii
Transilvane, după 1918, s-au înfiinţat despărţăminte în zona arădeană la
Ineu, Sebiş, Hălmagiu, Belin, Lipova ş.a.
Ales preşedinte al Asociaţiunii ASTRA la Timişoara, în 1923,
organizator al Adunării Generale (a 60-a) de la Arad, 7-9 noiembrie 1924,
în care participanţii au fost informaţi în legătură cu manifestările omagiale
închinate lui Avram Iancu şi în care s-au discutat modalităţile de
intensificare a activităţii de propagandă culturală, de susţinere a
reprezentaţiilor teatrale, de extindere a activităţii Asociaţiunii în Basarabia
şi în alte zone, Vasile Goldiş a susţinut fuzionarea Asociaţiei arădene cu
ASTRA şi înfiinţarea despărţământului Arad ASTRA, director ales fiind
Teodor Botiş, profesor la Academia Teologică Ortodoxă din Arad. S-a
344

hotărât ca 1 Decembrie, Ziua Marii Uniri, să fie şi Ziua ASTREI şi să se
sărbătorească cu fastul cuvenit.
Preşedintele Vasile Goldiş a insistat pentru demersurile legate de
extinderea activităţii în Basarabia. În acest scop, s-a ales o comisie din care
au făcut parte: Nicolae Bălan, Vasile Suciu, Onisifor Ghibu, Octavian Goga,
Valeriu Branişte, Sextil Puşcariu, Ioan Lupaş, Gheorghe Bogdan Duică.
Delegaţia a fost condusă de preşedintele Goldiş. Răspunderea directă a
descinderii Asociaţiunii ASTRA în Basarabia a revenit omului de cultură,
patriotului şi pedagogului Onisifor Ghibu, investit cu funcţia de comisar
general. Într-o scrisoare trimisă, preşedintele Goldiş îl roagă pe Onisifor
Ghibu să primească sarcina grea şi onorantă de a duce mesajul Asociaţiunii
în Basarabia: „Sunt absolut convins şi eu că munca d-voastră în Basarabia
ar constitui un adevărat apostolat cultural şi vă rog din tot sufletul să
primiţi această misiune... Rugându-vă încă o dată să primiţi sarcina grea,
dar frumoasă, la care vă cheamă încrederea tuturor binevoitorilor sinceri
ai ţării şi ai neamului, ţin să vă asigur de sentimentele mele cele mai
respectuoase, ce vă păstrează, al d-voastră devotat stimător”. (4, p.108109).
În discursul său înflăcărat, Goldiş i-a convins pe românii basarabeni
de intenţiile culturale generoase ale membrilor Asociaţiunii: „ASTRA a avut
o singură tărie, cinstirea idealului naţional, care va să zică iubirea de frate
şi acceptarea bucuroasă a oricărei jertfe pentru neamul său. E bună şi
folositoare învăţătură, dar este mai presus omenia şi mulţi dintre cei umili
fără de carte au sufletul mai neîntinat, decât savanţii academicieni fără de
credinţă. ASTRA noastră a propagat cultura, ce se tâlcuieşte suflet.
Ardealul şi Basarabia îşi vor înfrăţi de azi înainte inimile ca prin acest
suflet, adevărata cultură, să închege patria cea nouă. Veţi dura şi voi aici în
dulcea Basarabie o Asociaţiunea basarabeană şi ajutorul nostru este
rugămintea, ca la altarul acelei Asociaţiuni să vă apropiaţi cu inima curată,
lăsând la o parte tot ce vă dezbină, fiindcă numai unindu-vă toţi veţi putea
propaga cu adevărat cultura şi întemeia morala, fără de care orice stat ori
naţiune se prăbuşeşte...” (1, p. 95).
În perioada 1925-1927 s-a efectuat propaganda de înfiinţare a
regionalei. Prin implicarea entuziastă a lui Onisifor Ghibu, s-au înfiinţat 10
secţiuni ştiinţifice-literare, ziarul Cuvântul Moldovenesc a devenit
mesagerul idealurilor ASTREI. După un an şi jumătate Onisifor Ghibu s-a
retras, la conducerea ASTREI Basarabene s-au aflat intelectuali de
prestigiu: Ştefan Ciobanu, I. Pelivan, Arhiepiscopul Gurie Grosu, Ion
Inculeţ, Pan Halippa. În anii următori, în cadrul adunărilor generale s-au
raportat realizările culturale ale regionalei basarabene, evidenţiate în
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conferinţe, studii şi articole, crearea echipelor de teatru, publicarea de cărţi
şi reviste, crearea de case naţionale. În anul 1933, regionala ASTRA
Basarabeană a cerut, şi i s-a aprobat, autonomia. Sub aceeaşi preşedinţie, a
lui Vasile Goldiş, s-a extins Asociaţiunea ASTRA în Dobrogea – unde s-a
creat, în 1927, regionala ASTRA Dobrogeană, sub conducerea generalului I.
Vlădescu iar în anii următori s-au raportat secţiunile şi cercurile culturale
create, şezătorile, festivalurile, concertele, reprezentaţiile teatrale, corurile,
conferinţele organizate, editarea revistei ASTRA Dobrogeană. În următorii
ani, 1931-1934, activitatea s-a restrâns şi s-a concentrat în despărţământul
Constanţa.
Cu profund respect preşedintele Goldiş elogia personalităţile
Asociaţiunii intrate în istorie: Andrei Şaguna, George Bariţiu, Ioan Raţiu,
Vasile Ladislau Pop, Visarion Roman, Iacob Bologa, Andrei Bârseanu,
Valeriu Branişte ş.a. şi realizările ce confirmau jertfa celor animaţi de
scopul Asociaţiunii de răspândire a culturii în rândul poporului, de
conştientizare, prin educaţie, a identităţii, în numele libertăţii naţionale. La
Liceul „Andrei Şaguna” din Braşov, unde a fost şi el profesor, a participat la
jubileul de 75 de ani de la înfiinţare, evidenţiind meritele ctitorului
instituţiei, Andrei Şaguna. Din discursul susţinut se desprinde pioasa
reverenţă faţă de ctitorul instituţiei şi meritul lui de a lăsa urmaşilor o
asemenea instituţie model de educaţie: „Asociaţiunea de la Sibiu şi Liceul
de la Braşov sunt două surori dulci. Piatra fundamentală a acestui liceu a
fost binecuvântată de acelaşi geniu al neamului nostru, care a întemeiat şi
Asociaţiunea de la Sibiu, de marele preot Andreiu. Amândouă aceste
instituţiuni sunt răsărite din înţelepciunea pătrunsă de credinţă....În numele
idealului libertăţii naţionale, au fost întemeiate de generaţia mare, ce ne-a
precedat, şi aceste două instituţii de cultură, liceul din Braşov şi ASTRA de
la Sibiu. Liceul a răspândit lumină, iar Asociaţiunea, sentimentul
solidarităţii naţionale...” (1, p. 97-98).
În Adunarea Generală de la Reghin (a 61-a), din 29-30 august 1925,
desfăşurată sub conducerea preşedintelui Vasile Goldiş, au fost evocaţi, întrun discurs elogios, de către preşedinte, Baronul Vasile Ladislau Pop, al
doilea preşedinte al Asociaţiunii, la 50 de ani de la deces, şi Visarion
Roman, primul bibliotecar şi arhivar al Asociaţiunii, la 40 de ani de la
deces, pentru a fi reînhumat în Reghin. Cu acelaşi prilej şi-a exprimat
speranţa ca noua generaţie „să facă un pas înainte spre idealul de mărire şi
fericire a naţiunii române care nu se poate zidi decât pe dreptate, muncă,
cinste şi omenie.” (21, p. 602-605).
Vasile Goldiş s-a implicat cu maximă răspundere în dezbaterile
referitoare la modificările statutelor, regulamentelor despărţămintelor,
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cercurilor şi secţiunilor, în reorganizarea secţiunilor ştiinţifice-literare,
stabilirea sediului lor la Cluj având avantajul mediului universitar propice
activităţii culturale – ştiinţifice de calitate. În articolul Asociaţiunea,
publicat cu câteva zile înaintea adunării de la Reghin, în revista Societatea
de mâine din Cluj, nr. 34 şi 35 din 23-30 august 1925, s-a referit la
avantajul reorganizării secţiunilor şi mutării lor la Cluj. „(Secţiunile) au să
fie închegate acum într-un organism viabil, să li se dea unitatea de acţiune,
să li se creeze organul de legătură, pentru ca munca acestor bravi, care cu
entuziasm înveselitor s-au angajat ca ajutor Asociaţiunii, să nu rămână
infructuoasă. Revista Transilvania, Biblioteca Poporală şi toate celelalte
publicaţii ale Asociaţiunii vor fi înviorate şi apropiate de rostul lor prin
acest pilduitor sacrificiu oferit cu atâta bunăvoinţă de profesorii
Universităţii din Cluj, urmaţi de o întreagă armată a intelectualilor români.
În curând Ardealul şi apoi toate provinciile româneşti se vor resimţi de
munca savanţilor patrioţi”. În acelaşi articol autorul insistă asupra
extinderii Asociaţiunii în Basarabia şi Bucovina, în Muntenia, Moldova,
Dobrogea. Era deplin convins că „Flamura culturii şi solidarităţii româneşti
purtată de ASTRA trebuie să fâlfâie deasupra întregului pământ al
României.... Asociaţiunea este şi trebuie să rămână şcoala unde se învaţă că
nici o societate nu se poate menţine şi progresa fără să aibă înaintea
ochilor ei idealul dreptăţii, care să-i fie steaua polară.” (1, p. 101-103).
Într-un alt articol, Noi orizonturi, publicat în revista Transilvania,
nr.9-10 /1925, Vasile Goldiş atrage atenţia asupra unei noi categorii sociale
asupra căreia Asociaţiunea trebuie să se îndrepte, muncitorirea industrială,
iar bunele rezultate în viitor depind de solidaritatea celor angajaţi să
slujească idealurile Asociaţiunii. Adunarea Generală l-a reales pe Vasile
Goldiş ca preşedinte, vicepreşedinţi fiind Octavian Russu şi Gheorghe
Preda. În februarie 1926 preşedintele Goldiş a participat şi a prezidat
Şedinţa plenară a secţiunilor ASTREI de la Cluj, a apreciat activitatea
acestora considerându-le „organele de viaţă ale Asociaţiunii”. A accentuat
statutul şi rostul lor de „a nu fi un fel de Academie de ştiinţe, litere şi arte, ci
ca o instituţie organizată a acelor români, care de bunăvoie, fără nici o
constrângere, fără recompense, fără ambiţii deşarte s-a angajat la munca
atât de anevoioasă a desăvârşirii naţiunii române”. (23, p. 49, 51).
Cea de a 62-a Adunare Generală de la Zalău, din zilele 12-14
septembrie 1926, a fost condusă de preşedintele Vasile Goldiş ce deţinea
atunci şi funcţia de ministru al Cultelor şi Artelor în guvernul Averescu. În
Cuvântul de deschidere, preşedintele a reamintit că, din cauza războiului,
activitatea Asociaţiunii „ce se înălţase ca un altar al conştiinţei naţionale la
poporul românesc din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş”, s-a întrerupt
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şi rostul ei părea pierdut, dar ea trebuie să ia un nou avânt: „Conştiinţa
naţională se trezeşte din şocarea pricinuită de zguduirea universală (Primul
Răboi Mondial) şi în faţa noastră se înalţă, clar şi categoric, imperativul de
a reîncepe şi continua năzuinţa solidarizării naţionale”. (24, p. 543). Cu
acest prilej s-a raportat inaugurarea monumentului Mihai Viteazul de la
Gorăslău şi a unei Troiţe la Şelimbăr, pe locul luptelor dintre Mihai Viteazul
şi Andrei Bathory. (22, p.22.
A 63-a Adunare Generală ar fi trebuit să se ţină la Chişinău,
împrejurările n-au permis acest fapt, şi a avut loc la Sibiu, în zilele 4-5
decembrie 1927, sub conducerea preşedintelui Goldiş. Întrunirea astristă s-a
desfăşurat într-o atmosferă sobră, solemnă de doliu din cauza trecerii în
lumea veşnică a Regelui Ferdinand I, preşedinte de onoare al Asociaţiunii
ASTRA. Preşedintele Asociaţiunii, un admirator devotat al regalităţii, a
participat la funeraliile de la Bucureşti, de la Curtea de Argeş şi a împărtăşit
durerea naţiunii pentru marea pierdere. În discursul de deschidere a
Adunării Generale, preşedintele Goldiş a evocat marea pierdere a României
prin intrarea în lumea veşnică a Regelui Ferdinand I: „Nour de jale
înveşmântă azi toate manifestările Asociaţiunii culturale ardeleneşti....Cât
de sinceră i-a fost aprecierea şi recunoştinţa a dovedit-o prin gestul
înduioşător, că în ceasul greu al despărţirii de cele pământeşti încă şi-a
adus aminte de scumpa lui Asociaţiune, înşiruind-o între legatarii
testamentului său. Azi ne închinăm memoriei lui şi contemplăm pilda vieţii
sale jertfite pe altarul idealului nostru, mai vârtos ne pătrundem de
simţământul marilor noastre îndatoriri faţă de neamul de oameni, pentru
cari s-a născut şi trăieşte această instituţie...”(25, p. 585-586).
Au rostit discursuri emoţionante şi Maria Baiulescu, preşedinta
recent înfiinţatei Secţiuni Feminine Biopolitice, istoricul Ioan Lupaş. S-au
trimis telegrame de condoleanţe M.S. Regina Maria, A.R. Principesa Elena,
Înaltei regenţe, Preşedintelui Consiliului de Miniştri Vintilă Brătianu. În
acelaşi discurs, preşedintele Goldiş a criticat superficialitatea unor
propagatori ai culturii, tendinţa de pulverizare a energiilor, dihotonia
ruinătoare: „Comunitatea de iubire (naţiunea) a fost idealul urmărit de
ASTRA în trecut şi ea crede în misiunea ei de a rămâne şi în statul român
altarul aceluiaşi ideal care să reunească în comunitatea de iubire pe toţi fiii
naţiunii române, smulgându-i din drăceasca dihotonie ruinătoare...”(25, p.
590). În schimb, a salutat activitatea multor cercuri culturale, activitatea
secţiunilor, înfiinţarea ASTREI Basarabene şi a ASTREI Dobrogene. În
finalul discursului, a adresat chemarea înviorării conştiinţei naţionale:
„Însufleţiţi de pilda Aceluia, a cărui amintire o serbăm azi, vom trezi din
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adormire conştiinţa naţională şi vom salva astfel însăşi naţiunea, care nu
este altceva decât conştiinţa ei”. (25, p. 586).
La Adunarea Generală de la Sibiu, din 8 decembrie 1928,
preşedintele Vasile Goldiş nu a participat, era în plină campanie electorală,
candida pentru Camera Deputaţilor din partea Aradului. A participat însă la
Şedinţa plenară a secţiunilor de la Cluj, ce avea loc în propriul sediu. În
convingerea sa, Asociaţiunea trebuia să-şi intensifice activitatea şi „să
colaboreze la o nouă întremare a sufletului naţional, făcându-l adaptabil
condiţiilor de adevărat progres civilizatoric şi asigurându-i viitorul şi locul
cuvenit în societatea neamurilor nemuritoare. În munca aceasta cu
adevărat eroică nădejdea ei este în activitatea secţiilor sale literare şi
ştiinţifice. Cu sinceră bucurie constat că manifestările de un an ale acestor
secţii îndreptăţesc pe deplin această nădejde”. (26, p. 515). I-a felicitat pe
membrii secţiilor pentru activitatea revistei Transilvania, pentru cărţile
publicate, l-a felicitat pe istoricul Silviu Dragomir pentru primirea sa în
Academia Română ca membru titular.
Adunarea a fost informată în legătură cu circulara dată în
despărţăminte pentru sărbătorirea cu fastul cuvenit a zilei de 1 Decembrie,
Ziua Naţională şi Ziua ASTREI, în legătură cu ridicarea Muzeului şi Casei
Naţionale de la Vidra, a Casei Naţionale de la Ţebea. S-a propus ca Sala
Unirii din Alba Iulia, unde s-au semnat documentele Unirii, să fie declarată
monument istoric. S-a propus ridicarea unui monument Horia, Cloşca şi
Crişan şi organizarea Muzeului Unirii de la Alba Iulia.
La Adunarea Generală de la Turda, 6 octombrie 1929, În Cuvântul
festiv, preşedintele Goldiş a stabilit unele conexiuni între cultură, civilizaţie,
politică, credinţă religioasă: ”Cultura înfrăţită credinţei religioase oferă
politicii instrumentul cel mai eficace în lupta pentru civilizaţie”. (27 p.
971). L-a evocat cu reverenţă pe Ion Raţiu, unul dintre cei care au stat
alături de Andrei Şaguna la înfiinţarea Asociaţiunii, cel care în calitate de
preşedinte al despărţământului Turda, organiza Adunarea Generală în 1880.
S-au reamintit meritele Asociaţiunii ASTRA în privinţa înfiinţării
Universităţii „Dacia Superioară”, în 1919, ce a purtat apoi numele „Regele
Ferdinand”, când Consiliul Dirigent al Transilvaniei prin Valeriu Branişte,
şeful resortului Culte din Consiliul Dirigent, a desemnat o delegaţie în
frunte cu Onisifor Ghibu pentru a prelua Universitatea maghiară „Francisc
Iosif” din Cluj şi a înfiinţa prima universitate românească din Ardeal. După
10 de ani de la înfiinţare, Emil Racoviţă, Rectorul universităţii, participant
la reuniunea astristă de la Turda, 1929, a elogiat implicarea Asociaţiunii în
înfiinţarea instituţiei de învăţământ superior românesc în Cluj: „Ar fi oare
Universitatea românească din Cluj, dacă n-ar fi muncit şi suferit ASTRA
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timp de decenii de luptă naţională şi culturală? Oare nu avem noi,
Universitatea clujeană românească, dreptul şi dorinţa să ne considerăm ca
vlăstar din vechiul trunchi al ASTREI, ca tovarăşă de muncă pe ogorul
culturii naţionale? Despre organizarea Universităţii din Cluj şi despre
inaugurarea ei, în 1920, rector era Sextil Puşcariu, la care au participat
reprezentanţi ai unor universităţi din America şi din Europa, Vasile Goldiş a
relatat în ziarul Românul, încrezător fiind că „Universitatea din Cluj va
servi de azi înainte interesele poporului român, ale ţării şi ale culturii
adevărate”. (7, p. 294, 303). S-au reamintit evenimentele inaugurării
Muzeului Unirii de la Alba Iulia şi înfiinţarea, la 1 Decembrie 1928, de Ziua
Marii Uniri şi de Ziua ASTREI, a Asociaţiei sportive „Şoimii Carpaţilor”.
Un rol deosebit a avut preşedinte Vasile Goldiş, tot mai ocupat şi
implicat politic, în organizarea Congresului Cultural al ASTREI din zilele
24,25,26 aprilie 1930 la Sibiu, apreciat, pe drept, de Dimitrie Gusti, ca fiind
„parlamentul cultural al ţării”. Au participat reprezentanţi din 37 de
despărţăminte, Mitropolitul Nicolae Bălan şi canonicul din Blaj, Ştefan
Roşianu, invitaţi de seamă din ţară: Octavian Goga, Simion Mehedinţi,
Dimitrie Gusti, Florian Ştefănescu Goagă, Gheorghe Adamescu, Mihail Jora
ş.a. Scopul Congresului a fost să examineze situaţia Asociaţiunii ASTRA în
noul stat, în noul context social-politic, să aprecieze dacă are rost ca ea să
continue să existe şi să activeze, întrucât unitatea naţională pentru care a
militat s-a realizat, şi dacă da, să-şi precizeze mijloacele de realizare, să
dezbată posibilele relaţii cu alte societăţi similare şi cu instituţiile statului.
Se dorea, în subsidiar, o federalizare a societăţilor culturale sub auspiciile
ASTREI, ceea ce a trezit reţineri, îndoieli şi ostilităţi.
În urma dezbaterilor aprinse, moderate de preşedintele Goldiş, s-a
hotărât că ASTRA nu va face politică. La temelia activităţii va sta ideea
naţională, în concepţia ei civilizatoare, ferită de şovinism. În discursul său a
spus: „Asociaţiunea rămâne în mijlocul poporului românesc vatra focului
sacru indispensabil pentru viaţa oricărei naţiuni şi altarul de închinare
zeilor scumpi fiinţei româneşti în pofida oricăror ademenitoare doctrine de
nivelări sociale împotriva legilor organice ale vieţii ori dezrădăcinării din
solul fertilizat prin tradiţia generaţiilor, din vlaga cărora ne-am înfruptat.
Suflete curate unindu-se vor şti să creeze presiunea de atmosferă care va
dezinfecta societatea românească şi va reîntrona morala şi cinstea ca
principii obşteşti de viaţă regulatoare, asigurând astfel neamului nostru
locul cuvenit în ansamblul civilizaţiunii creştine”. (18, p. 18-19).
Concluzia Congresului Cultural este: „ASTRA va continua să facă, şi
pe viitor, ca şi în trecut, operă de solidaritate constructivă şi de naţionalism
integral în domeniul culturii şi al educaţiei poporului...” ASTRA nu va face
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politică.. S-au dezbătut modificări ale programelor despărţămintelor,
problemele secţiunilor, relaţiile cu instituţiile statului, extinderea secţiunilor
feminine, rolul important al caselor naţionale pentru propaganda culturală.
La Adunarea Generală de la Caransebeş din 13-14 noiembrie 1930,
cu onoranta participare a M.S. Regele Carol al II-lea, preşedinte de onoare
al ASTREI, Vasile Goldiş a absentat, fiind bolnav, a trimis în schimb o
scrisoare prin care a salutat prezenţa înaltului oaspete regal. Prestigiul
preşedintelui arădean Vasile Goldiş şi meritele lui privind adâncirea
caracterului naţional-patriotic al activităţii ASTREI au fost motivele
realegerii lui ca preşedinte, în lipsă, Gheorghe Preda şi Octavian Russu
fiind vicepreşedinţi. Din comitet făceau parte: Ion Agârbiceanu, Nicolae
Bălan, Nicolae Drăganu, Silviu Dragomir, Octavian Goga, Ioan Lupaş,
Silviu Ţeposu, Vasile Bologa ş.a.
La Adunarea Generală (a 67-a) din 13-14 septembrie 1931 de la
Sfântu Gheorghe, condusă de vicepreşedintele Gheorghe Preda, Vasile
Goldiş nu a participat din cauza deteriorării stării de sănătate, a găsit de
cuviinţă să se retragă de la conducerea Asociaţiunii şi a transmis dorinţa de
a demisiona.
La Adunarea Generală (a 68-a) de la Deva, din 2-3 octombrie 1932,
condusă de vicepreşedintele Gheorghe Preda, s-a comunicat evenimentul
deosebit al vizitei M.S. Regele Carol al II-lea, din 25 iulie, la sediul
ASTREI din Sibiu. Cu regrete, s-a acceptat demisia din funcţia de
preşedinte a lui Vasile Goldiş. I s-au adus omagii şi, pentru merite deosebite
în conducerea ASTREI, a fost declarat membru de onoare. A fost ales ca
preşedinte al Asociaţiunii ASTRA dr. Iuliu Moldovan. Obosit şi bolnav,
Vasile Goldiş a luat parte la sărbătorirea Zilei Naţionale – 1 Decembrie – la
Arad, organizată în Piaţa „Avram Iancu”, în prezenţa a peste 25000 de
oameni.
La 10 februarie 1934 se stinge din viaţă, la Arad, în locuinţa sa din
vechiul palat al ziarului „Românul”, la vârsta de 72 de ani. I s-au organizat
funeralii naţionale. La câteva zile, în Parlamentul României i s-a adus un
meritat omagiu.
În concluzie, Vasile Goldiş, al zecelea preşedinte al Asociaţiunii
ASTRA, Membru de Onoare al Academiei Române, şi-a asumat idealurile
de emancipare a poporului prin cultură, de consolidare a unităţii naţionale şi
a acţionat ferm pentru prestigiul Asociaţiunii ASTRA, pentru modernizarea
activităţii ei. Cu profund respect pentru trecutul istoric şi pentru înaintaşii pe
care i-a evocat întotdeauna elogios, omul politic, patriotul, omul de cultură,
ziaristul şi profesorul Vasile Goldiş s-a angajat să acţioneze ferm pentru
atingerea scopurilor generoase de unitate prin limbă şi cultură a românilor,
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de conştientizare a identităţii naţionale a românilor, consolidând propaganda
culturală prin case naţionale, biblioteci, publicaţii, spectacole de teatru,
ridicarea şi sfinţirea de monumente. A insistat pentru modificarea în sensul
actualizării a statutelor şi a regulamentelor în vederea creşterii eficienţei
activităţii Asociaţiunii ASTRA. S-a implicat în îmbunătăţirea activităţii
secţiunilor, a organizat Congresul Cultural în 1930 pentru a redimensiona şi
redirecţiona activitatea Asociaţiunii ASTRA, după realizarea statului
naţional unitar român. A acţionat cu convingere pentru extinderea activităţii
Asociaţiunii ASTRA în întreaga Românie, în Basarabia şi în Bucovina.
Vasile Goldiş s-a imprimat în memoria şi în destinul Asociaţiunii
ASTRA şi îşi merită cu prisosinţă locul în elita intelectuală românească ce
s-a dăruit nobilului ideal de unitate culturală şi politică a românilor.
Sugestiv l-a caracterizat pe patriotul Vasile Goldiş istoricul Silviu Dragomir
(10, p.16): „Vasile Goldiş a fost, cu adevărat, ursitor de gânduri pentru
ţară... un luptător zi de zi... un părinte al patriei... Asociaţiunea care l-a
onorat, oferindu-i scaunul de preşedinte, se cinsteşte pe sine, pomenindu-i
faptele. Ele formează de-acum patrimoniul scump al naţiunii.”
Omagiem şi noi pe aprigul luptător pentru unitatea politică şi
culturală a românilor, pe vrednicul preşedinte al Asociaţiunii ASTRA prin
acest studiu.
Bibliografie
1. Goldiş Vasile, Discursuri rostite în preajma Unirii şi la Asociaţiunea
culturală ASTRA, Cultura Naţională, Bucureşti, 1928.
2. Goldiş Vasile, Scrieri social-politice şi filosofice, ediţia a II-a , îngrijită,
adăugită şi studiu introductiv de Marţian Iovan, „Vasile Goldiş” University
Press, Arad, 2012.
3. Goldiş Vasile, Politică şi cultură (1919-1934), ediţie îngrijită şi note de
Vasile Popeangă, studii introductive de Vasile Popeangă şi Aurel Ardelean,
Universitatea „Vasile Goldiş”, Arad, 1993.
4. Vasile Goldiş, Corespondenţă (1888-1934) Scrisori trimise, ediţie
îngrijită, studiu introductiv, note şi comentarii de Gheorghe Şora, cuvânt
înainte de Ştefan Pascu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1992.
5. Vasile Goldiş, Scrieri social-politice şi literare, ediţie îngrijită, studiu
introductiv, tabel cronologic şi bibliografie de Mircea Popa şi Gheorghe
Şora, cuvânt înainte de Ştefan Pascu, Editura Facla, Timişoara, 1976.
6. Gagea Eugen, Vasile Goldoş – părinte al patriei. Viaţa şi opera.
Compendiu, „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2012.
352

7. Gagea Eugen, Vasile Goldiş şi „Românul”, „Vasile Goldiş” University
Press, Arad, 2008.
8. Bolovan Ioan, Asociaţia Naţională Arădeană pentru Cultura Poporului
Român. 1863-1918, Editura Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2011.
9. Curticăpeanu Vasile, Mişcarea culturală românească pentru Unirea din
1918, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968.
10. Dragomir Silviu, Vasile Goldiş. Luptătorul şi realizatorul politic,
Editura Asociaţiunii, Sibiu, 1936.
11. Grecu Victor (redactor, coordonator), ASTRA. 1861-1950. 125 de ani
de la înfiinţare, Sibiu, 1987.
12. Macavei Elena, Asociaţiunea ASTRA şi Adunările Generale. 18612011, Editura Asociaţiunii ASTRA, Sibiu, 2011.
13. Macavei Elena, Asociaţiunea ASTRA şi Ctitoriile, Editura Asociaţiunii
ASTRA, Sibiu, 2011.
14. Matei Pamfil, Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română şi
Cultura Poporului Român. 1861-1950, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1986.
15. Matei Pamfil, Asociaţiunea în lumina documentelor. 1861-1950. Noi
contribuţii, Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2005.
16. Moga Valer, ASTRA şi societatea. 1918-1930, Presa Universitară
Clujeană, Cluj-Napoca, 2003.
17. xxxACTELE privitore la Urdirea si infiinţiarea Asociaţiunei Transilvane
pentru Literatur’a Romana si cultur’a poporului romanu, Sibiu, Tipografia
Diecesana, Sibiu, 1862.
18. Transilvania, nr. 1-6 / 1930, Congresul Cultural al Asociaţiunii pentru
Literatura Română şi Cultura Poporului Român, Sibiu, 24,25,26 aprilie
1930.
19. Transilvania, nr. 7 / 1924
20. Transilvania, nr. 8-9 / 1924.
21. Transilvania, nr. 11-12 / 1925.
22. Transilvania, nr. 1 / 1926
23. Transilvania, nr. 2 / 1926.
24. Transilvania, nr. 10 / 1926.
25. Transilvania, nr. 12 / 1927.
26. Transilvania, nr. 7-8 / 1928.
27. Transilvania, nr. 12 / 1929.

353

Etnomuzicologul Ioan T. Florea (1920-2001).
O schiţă biografică*
Augustin Mureşan,
Complexul Muzeal Arad
Eugeniu Criste,
Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor Naţionale
Etnomuzicologul Ioan T. Florea s-a născut
în 4 aprilie 1920 în localitatea Covăsânţ, judeţul
Arad 1. Părinţii săi erau Toma Flore (1885-1949) şi
Marta Flore (1886-1964). A avut două surori, pe
Maria (1911-1920) şi Roza (1922-1938), ambele
dispărute de timpuriu, prima la 9 şi a doua la 16
ani 2. A urmat şcoala elementară în localitatea
natală. După absolvirea şcolii elementare, în 1934
s-a înscris la Şcoala Normală din Arad 3 ale cărei
cursuri le-a frecventat până în anul 1942.
În toată această perioadă a avut trei
eminenţi profesori, care l-au ajutat în formarea sa profesională: pe
profesorul Ioan Lipovan, la teorie şi vioară, pe fratele acestuia, Octavian
Lipovan, la studiul glasurilor şi pe Caius Lepa, directorul şcolii în acea
perioadă, doctor în etnologie la Universitatea din Viena, pe care l-a
considerat părintele său spiritual 4.
Ca elev, Ioan T. Florea a cântat în orchestra simfonică a şcolii, la
violoncel. În anul 1939 această orchestră, a “normaliştilor”, cu colaborarea
vocală a elevelor de la Liceului Comercial de Fete din Arad, a înterpretat pe
*Comunicare susţinută la simpozionul ştiinţific “Un geniu al metodei: Constantin Brăiloiu.
Folclorul-(şi) izvor istoric”, desfăşurat sub egida Fundaţiei Culturale “Munţii Apuseni” şi a
Institutului Privat de Cercetări Istorice “Regele Ferdinand I al României” , Oradea, 9 iunie
2012.
1
Conform copiei actului de naştere aflat în posesia doamnei Laura Şerban Crişan din
municipiul Arad, str. Aviator Georgescu, nr. 11-13A, ap. 4.
2
Rodica Colta, Doru Sinaci, Natalia Tomi, Monografia comunei Covăsânţ, Edit. Mirador,
Arad, 2012, p, 261.
3
Vezi Doru Bogdan, Preparandia din Arad în conştiinţa cultural-istorică a epocii sale
1812 - 200 de ani – 2012, Liceul Pedagogic „Dimitrie Ţichindeal”, Arad, Edit. Nigredo,
2012, p. 109.
4
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scena Palatului Cultural din Arad, în prezenţa lui Tiberiu Brediceanu,
opereta “La seceriş”, care s-a bucurat de un mare succes 5. Primele culegeri
de folclor a început să le facă încă din perioada anilor de liceu, lucrând, sub
îndrumarea profesorului Ioan Lipovan, pe fişe de tip Brăiloiu 6.
Pasiunea lui Ioan T. Florea pentru muzică i-a sădit-o, încă de când
era elev, învăţătorii şi profesorii entuziaşti cu care a studiat 7. Înaltul
profesonalism, din perioada interbelică, al Şcolii Normale din Arad a dus la
formarea unor specialişti de excepţie, precum Traian Mârza, ajuns şeful
catedrei de folclor a Conservatorului de Muzică din Cluj, Mircea Emandi
devenit un strălucit tenor la Opera din Timişoara sau Dimitrie Emandi, ajuns
director al Conservatorului de muzică din Timişoara. Coleg cu ei, Ioan T.
Florea va ajunge la rândul său cel mai prestigios etnomuzicolog din vestul
României din ultimii 60 de ani 8.
Au urmat ani de militărie, a participat la cel de-al doilea război
mondial 9. După terminarea războiului, se va angaja în anul 1945, în
învăţământ, ca învăţător la Gimnaziul unic cu 3 clase din localitatea natală,
înfiinţat chiar în acel an, în casa locuită azi de Weber Francisc 10. Prin
strădania tânărului dascăl Ioan T. Florea, în cadrul gimnaziului din localitate
a funcţionat un cerc de folclor al elevilor 11. De la început l-au atras
minunatele cântece şi jocuri din Podgoria Aradului care l-au captivat pentru
tot restul vieţii 12.
În 1949 funcţiona ca director al Şcolii generale din Covăsânţ. În
acelaşi an s-a înfiinţat „Institutul de folclor”, instituţie care a moştenit,
extrem de bogata zestre a Arhivei de folclor a Societăţii compozitorilor
români (pe atunci, unul din cele mai importante fonduri de muzică populară
din lume) întemeiată de Constantin Brăiloiu, cu un an mai înainte (1948) ca
şi colecţiile “Arhivei fonogramice a Ministerului Cultelor şi Artelor”,
constituită în 1947 de George Breazul.

5

Ibidem.
Ibidem. Constantin Brăiloiu este întemeietorul etnomuzicologiei româneşti.
7
Tiberiu Alexandru, în ”Cuvânt Înainte”, la lucrarea lui Ioan T. Florea, Folclor muzical
din judeţul Arad 500 melodii de joc, Centrul de îndrumare a creaţiei populare şi a mişcării
artistice de masă al judeţului Arad, 1974.
8
Rodica Colta, Doru Sinaci, Natalia Tomi, op. cit., pp. 261-262.
9
Ioan T. Florea a participat la război cu gradul de elev T. R. . A fost veteran de război cu legitimaţia- seria L 192159, eliberată la 7 septembrie 1995 de Filiala „Zărandul” Arad, în
baza Legii nr. 44/1994 şi a statutului A.N.V.R.
10
Rodica Colta, Doru Sinaci, Natalia Tomi, op. cit., p. 262.
11
Ibidem.
12
Tiberiu Alexandru, op. cit., p. 3.
6
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După ce este vizitat la Covăsânţ, de muzicologul Tiberiu Alexandru
şi convins de acesta, în 1949 merge la Bucureşti pentru a i se arăta bogatele
colecţii ale “Arhivei de folclor a Societăţii compozitorilor români” şi
ascultînd împreună nenumărate melodii culese şi înregistrate în diferite zone
ale ţării, ia cunoştinţă despre metoda de cercetare a folclorului muzical
elaborată de Constantin Brăiloiu, despre însemnatele rezultate ale aplicării
ei.
În capitala ţării cunoaşte cercetători ai arhivei din acea perioadă:
Ilarion Cocişiu, Paula Carp, Emilia Comişel, Harry Brauner şi alţii 13. În
1949 a funcţionat timp de un an ca cercetător al “Institutului de Folclor”,
după care s-a reîntors la Covăsânţ 14. Şi-a continuat studiile muzicale şi a
absolvit secţia de muzicologie a Conservatorului “Ciprian Porumbescu” din
capitală, iar lucrarea sa de diplomă închinată folclorului muzical arădean
“Acompaniamentul lăutarilor din Covăsânţ” a fost întâmpinată cu înalte
aprecieri 15.
Din perioada bucureşteană a activităţii lui Ioan T. Florea, de
menţionat este Campania de cercetări folclorice de la Covăsânţ, din iarna
1949-1950, cu o largă participare de specialişti din toată ţara. De la Institutul
13

Despre cunoştinţa cu Ioan T. Florea, muzicologul Tiberiu Alexandru, scria:”Mi-a atras
atenţia asupra lui, prin 1948, o inimoasă îndrumătoare a mişcării artistice de amatori, al
cărei nume, spre părerea mea de rău, nu-l mai ţin minte. Mi-a arătat un mănunchi de
melodii populare din partea locului, puse pe note de dânsul cu multă acurateţă şi cu
netăgăduită pricepere. M-am hotărât să-l cunosc şi în februarie 1949 l-am găsit în comuna
sa natală, unde funcţiona ca director la şcoala generală. Am stat îndelungată vreme de vorbă
şi l-am convins să mă întovărăşească la Bucureşti. Aici i-am arătat bogatele colecţii ale
“Arhivei de folclor a Societăţii compozitorilor români”, am ascultat împreună nenumărate
melodii culese şi înregistrate în diferite părţi ale ţării, i-am vorbit pe larg despre metode de
cercetare a folclorului muzical, elaborată de Constantin Brăiloiu, despre însemnatele roade
ale aplicării ei.I-am făcut cunoştinţă cu cercetătorii de atunci al arhivei: Ilarion Cocişiu,
Paula Carp, Emilia Comişel, Harry Brauner şi alţii”, vezi Tiberiu Alexandru, op. cit.
14
Despre plecarea lui Ioan T. Florea de la Institutul de Folclor din Bucureşti, acelaşi
muzicolog consemna următoarele: “Conducerea noului institut s-ar fi bucurat să-l numere
permanent pe Ioan Florea între membrii săi. Am stăruit şi eu îndelung pe lângă dânsul, dar
în van. Nu a voit pentru nimic în lume să se înstrăineze de plaiurile natale, de mama sa
rămasă văduvă aşa încât, după un an de funcţionare în această instituţie s-a întors pentru a
rămâne la Covăsânţ. Am regretat întotdeauna faptul că Ioan Florea nu a primit să rămână în
Capitală, în cadrul institutului. Trebuie însă să recunoaştem că aceasta, într-un fel, i-a
folosit. Prin îndelungatele sale cercetări, desfăşurate timp de aproape 3 decenii, dânsul este
cel mai bun cunoscător al folclorului arădean, ca şi al ţinuturilor învecinate. Iar roadele
muncii sale le-a pus ori de câte ori a putut în slujba valorificării multilateral a acestora.
Orchestra de muzică populară a Filarmonicii de Stat din Arad, bunăoară, a devenit prin el
una din cele mai apreciate din ţară, vezi Tiberiu Alexandru, op. cit.
15
Ibidem, pp. 295-296.
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de Folclor din Bucureşti s-au deplasat cercetători vreme de două săptămâni
în podgoria arădeană pentru a face culegeri de folclor muzical 16. Astfel au
început înregistrările folclorice în Covăsânţul natal, care au fost extinse şi în
alte părţi în judeţul Arad. O parte din înregistrări s-au făcut la Căminul
Cultural, altele în sat. În 1962 a fost înregistrat, pe cilindri de fonograf şi
taraful din Covăsânţ al lui Ioan Muntean Manole 17.
În acelaşi timp, Ioan T. Florea şi-a continuat activitatea de educator
al copiilor Covăsânţului şi de folclorist care acţiona condus de pasiunea
cercetării marilor valori ale folclorului românesc 18. Cercetările sale au
depăşit hotarele Podgoriei arădene, întinzându-se în toată Ţara Zărandului,
în Câmpia Aradului, Banat, Bihor, Hunedoara 19. A fost în acelaşi timp şi un
observator fin al tradiţiilor locale.
Din 1940 a fost prezent an de an la Târgul de Fete de la Găina, la
nedeile şi rugile organizate în judeţul Arad 20. În anii 1956-1966 a făcut
întregistrări în satele din stânga Dunării, de la Jupalnic, lângă Orşova, până
la Plavişeviţa, Liubcova, Gornea, împreună cu un colectiv al “Institutului de
Etnografie şi Folclor “din Bucureşti, înainte de inundarea acestor localităţi
de către Dunărea zăgăzuită la Porţile de Fier 21.
A făcut parte dintr-o echipă de cercetători formată din Ovidiu
Bârlea, Anca Giurchescu şi Nicolae Ursu. A lucrat într-un microgrup,
constituit în 1956, în care i-a avut ca parteneri de lucru pe Pascal Bentoiu şi
George Vancu, pentru a înregistra în capitală 100 de melodii de joc ale
tarafului lui Teodor Şoimoşan (Lică lu`Zuţă) din Sâmbăteni 22. A avut doi
colaboratori din Elveţia care au fost alături de el ajutându-l în cercetarea
folclorului muzical românesc: muzicologul Marcel Cellier, care printre
multele discuri de muzică folclorică românească, a editat câteva cu piese din
lucrările personale (zona Arad, Târgul Găinii) şi François Xavier Delacoste,
atunci tânăr absolvent al Conservatorului din Geneva 23.
Ioan T. Florea va fi angajat ca folclorist la Filarmonica de Stat din
Arad, unde va activa vreme de 28 de ani, până la pensionare 24. Cât priveşte
16

Rodica Colta, Doru Sinaci, Natalia Tomi, op. cit., p. 262.
Ibidem.
18
Vasile Popeangă op. cit., p. 296.
19
Rodica Colta, Doru Sinaci, Natalia Tomi, op. cit., p. 263.
20
Ibidem.
21
Vasile Popeangă op. cit., p. 296.
22
Vezi Ioan T. Florea, op. cit., p. 9. La Sâmbăteni s-au făcut în 1936 înregistrări de către
tânărul profesor (este vorba de Tiberiu Alexandru n. n.) de la Arhiva de Folclor a lui
Constantin Brăiloiu, vezi Vasile Popeangă, op. cit., p. 296.
23
Ibidem, p. 297.
24
Rodica Colta, Doru Sinaci, Natalia Tomi, op. cit., p. 262.
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munca de culegere de folclor muzical, o nouă campanie de cercetare la
Covăsânţ, Ioan T. Florea va desfăşura împreună cu renumitul folclorist
Ovidiu Bârlea 25, cum am menţionat şi mai sus. În urma acestei activităţi,
Ioan T. Florea a adunat şi pus pe note de la talentaţii instrumentişti
covăsânţeni 225 de melodii de joc, cele mai multe cântate în diverse ocazii
în localitate 26.
Făcând cercetări în spaţiul geografic al Mioriţei, Ioan T. Florea a
ajuns şi la românii din Ungaria, unde a făcut cercetări la Chitighaz şi zona
Giula. În 1981, sărbătorind centenarul naşterii lui Béla Bartók, a fost la
Giula, unde în sala de conferinţe a Liceului a conferenţiat despre marele
muzicolog maghiar care a manifestat interes pentru folclorul românesc de pe
Valea Mureşului.
Ioan T. Florea a elogiat în termeni potriviţi culegerile folclorice
făcute în judeţul Arad de Béla Bartók în două campanii dintre anii 1912 şi
1917. În cele două etape, Béla Bartók a făcut culegeri din 14 localităţi
arădene, dintre care menţionăm: Săvârşin, Vărădia, Vinga, Nădlac,
Moneasa, Mânerău, Socodor, Temeşeşti, Toc, Petriş, Troaş, Pârneşti, Valea
Mare 27.
La Săvârşin, muzicologul maghiar a fost invitat de studentul său de
la Budapesta, Cornel Givulescu, fiul învăţătorului Protasie Givulescu din
Săvârşin. Ioan T. Florea a supus piesele culese de Béla Bartók în 1912 şi
1917 unei comparaţii cu repertoriul pieselor din zilele lui – deci
contemporane cu Ioan T. Florea, dar îndepărtate cu o jumătate de secol de
cele culese de Bartók – şi a ajuns la concluzia că “ni se relevă prezenţa
aceloraşi teme compoziţionale” 28. Concluzia de mai sus îl conturează pe
Ioan T. Florea ca etnomuzicolog care poseda în doctrina sa
etnomuzicologică principii din gândirea filosofică a directorului său Caius
Lepa 29.
În cercetările sale a avut o strânsă legătură cu cercetători din
Capitală. Între aceştia, menţionăm pe Adrian Fochi care îl informa pe Ioan
T. Florea că a adunat din părţile locuite de români 452 de variante ale
Mioriţei 30.
În cercetările sale de folcloristică, Ioan T. Florea a avut istoria ca
reper de determinare a timpului şi locului în care români înzestraţi cu harul
25

Ibidem, pp. 262-263.
Ibidem, p. 263.
27
Vasile Popeangă, op. cit., p. 300.
28
Ibidem.
29
Vezi Ioan Tomi, Caius Lepa, etnomuzicologul, Timişoara, 2003, pp. 300-301.
30
Vasile Popeangă, op. cit., p. 298.
26
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creaţiei au lăsat urmaşilor creaţii artistice. Creatorii populari au fost spirite
de profundă sensibilitate şi neostoită inventivitate. Referindu-se la
Covăsânţul natal, el a intuit vechimea cântecului popular din mici referiri la
istorie şi denumiri uitate 31.
Analiza muzicală l-a condus pe muzicologul din Covăsânţ şi spre
stabilirea de corelaţii interdisciplinare: muzicologie – folcloristică; limbă –
muzicologie; folcloristică-geografie; folcloristică-istorie şi chiar la corelaţii
multidisciplinare, cum ar fi folcloristică-istorie-axiologie şi altele datorită
conţinutului piesei muzicale 32.
Caracter onest, Ioan T. Florea a ilustrat în chip magistral pe plan
pedagogic, muzicologic şi general-cultural puterea formativă a Preparandiei
din Arad în timpul directoratului profesorului Caius Lepa, dar şi rolul
constructiv ce-l joacă în dăltuirea personalităţii valorile şi metodele dintr-un
context socio-uman de înaltă spiritualitate 33. Acest context de aleasă forţă
creatoare a fost constituit de “Institutul de Folclor” din Bucureşti, dar şi de
grupurile de muzicologi alături de care a lucrat, dintre care amintim pe
Sabin Drăgoi, Tiberiu Alexandru, Ilarion Cocişiu şi alţii 34.
Alături de valoroasele culegeri muzicale culese în teren, făcute cu
acribia marilor etnomuzicologi ai României, din dorinţa de a salva tezaurul
folcloric arădean, a desfăşurat şi o importantă activitate ştiinţifică. A
participat la conferinţe şi simpozioane, a scris articole şi cărţi, făcând
cunoscută în ţară şi în străinătate bogăţia folclorică a Covăsânţului, a satelor
arădene, a zonelor de interferenţă cu ţinuturile bihorene şi bănăţene 35. A
participat în diferite jurii la festivaluri naţionale, dintre care unele fiind
televizate slujind folclorul românesc. A publicat două cărţi, de referinţă
pentru toţi cei interesaţi de folclorul muzical al podogriei şi părţile arădene:
Folclor muzical din judeţul Arad.500 melodii de joc 36, şi Studii de
etnomuzicologie 37. La acestea mai trebuie adăugate lucrarea Emil Monţia
1882-1982 38 dedicată centenarului naşterii acestui compozitor şi
transpunerea pe note a celor 150 de cântece din lucrarea Drag mi cântecul şi

31

Pentru alte amănunte, vezi ibidem.
Ibidem.
33
Vasile Popeangă, op. cit., p. 301.
34
Ibidem.
35
Rodica Colta, Doru Sinaci, Natalia Tomi, op. cit., p. 263.
36
Ioan T. Florea, Folclor muzical din judeţul Arad. 500 melodii de joc, Centrul de
îndrumare a creaţiei populare şi a mişcării artistice de masă al judeţului Arad, 1974.
37
Idem, Studii de etnomuzicologie, Edit. Mirador, 1997.
38
Idem, Emil Monţia 1882-1982, C.C.E.S., Muzeul Judeţean Arad, Arad, 32 p.
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jocul. 150 cântece populare 39. Ioan T. Florea a fost căsătorit cu Ileana
Florea 40
După Revoluţia din decembrie 1989 a colaborat în domeniul muzical
cu posturile de televiziune locale şi centrale. În 1990, la înfiinţarea
Orchestrei de muzică populară “Rapsozii Zărandului”din Arad a fost
angajat, pensionar fiind, ca şi consultant de specialitate până în anul 2000 41.
Etnomuzicologul Ioan T. Florea s-a stins din viaţă în Arad, la 4
decembrie 2001. A fost înmormântat în cimitirul din deal din Covăsânţ,
alături de familie, nu departe de colna din vii, în care, în tinereţe şi-a
petrecut multe ceasuri punând pe note materialele muzicale înregistrate 42.
Prin întreaga sa activitate recunoscută de către specialişti Ioan T. Florea s-a
impus definitiv, între marii etnomuzicologi români.

39

Ca autoare a acestei cărţi apare solista de muzică populară doamna Florica Duma, însă
întreaga activitate de transpunere a cântecelor pe note îi aparţine lui Ioan T. Florea, vezi
Rodica Colta, Doru Sinaci, Natalia Tomi, op. cit., p. 264.
40
Ileana Florea a fost custode-muzeograf la Muzeul memorial „ Ioan Slavici” şi „Emil
Monţia” din Şiria.
41
Rodica Colta, Doru Sinaci, Natalia Tomi, op. cit., p. 264.
42
Ibidem, p. 264.
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Avocaţii evrei arădeni şi consecinţele aplicării dispoziţiilor
privitoare la starea juridică a locuitorilor evrei din România
(august 1940 – septembrie 1944)
Emil Arbonie,
Centrul de studii „Ioan Slavici”,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Rezumat
Legile şi măsurile rasiale adoptate de statul român în perioada anilor
1936-1944, au avut consecinţe politice, economice şi sociale, dăunătoare
material şi spiritual, minorităţii evreieşti, precum şi demnităţii româneşti.
Avocaţii evrei arădeni au avut de suferit în urma interzicerii profesării
avocaturii, în perioada septembrie 1940-octombrie 1944, precum şi în urma
concentrării lor din comunităţile judeţene în oraşul Arad; a confiscării
bunurilor imobiliare; a trimiterii lor în detaşamente şi lagăre de muncă
forţată. Acest studiu prezintă, în baza datelor arhivistice, situaţia avocaţilor
evrei arădeni suspendaţi din exerciţiul profesiunii, în acea perioadă
Abstrakt
Rassengesetze und Maßnahmen, die der rumänische Staat im
Zeitraum 1936-1944 verabschiedet hatte, politische, wirtschaftliche und
soziale Folgen hatten, materiell und geistig schädlich auch für Hebräisch
Minderheit und auch für Rumänische Würde. Hebräische Rechtsanwälte
von Arad haben nach dem Berufs Verbot zwischen September 1940 und
Oktober 1944 und nach ihrer Konzentrazion von Arad Grafschaft
Gemeinden in Stadt Arad, nach Beschlagnahme von Immobilien Eigentum,
nach ihre Senden in Arbeitskommandos und Arbeitslagern gelitten. Diese
Studie stellt auf Grund der Archivs Daten, die Situation den suspendierten
Hebräische Rechtsanwälte von Arad zu üben ihren Beruf in diesem
Zeitraum aus.
Abstract
Racial Laws and measures enacted by the Romanian state during the
period 1936-1944, had political, economic and social consequences,
material and spiritual harmful for the Hebrew minority but also for
Romanian dignity. Hebrew lawyers from Arad suffered when were
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prohibited to profess advocacy, between September 1940 and October 1944
and after their merger in Arad city from Arad county communities,
confiscation of real estate properties, their sending in labor commandos and
labor camps. This study presents the archival data situation of Arad Hebrew
suspended lawyers to exercise their profession in that period.
Multietnicitatea, dirijată strategic şi într-un mod constant de către
Curtea de la Viena, a lăsat urme adânci în viaţa socială arădeană. Unele
dintre acestea par să se estompeze de-a lungul timpului, dar ele se menţin,
totuşi, în continuare, ca o realitate istorică, în pofida schimbărilor intervenite
în componenţa structurii demografice a populaţie.
Un domeniu important al preocupărilor evreilor arădeni l-a
constituit, începând cu secolul al XVIII-lea, aplicarea în viaţa zilnică a
normelor care reglementau organizarea şi funcţionarea apărării intereselor
publice sau particulare într-un cadru legal care, în realitate, de cele mai
multe ori, era defavorabil intereselor generale ale societăţii. Practicarea
avocaturii şi notariatului public, precum şi exercitarea funcţiilor
magistraturiale, de către minoritaea evreească arădeană, a fost încurajată,
de-a lungul timpului, de către conducerea politico-administrativă centrală,
de la Viena, Budapesta şi Bucureşti. La rândul lor, avocaţii, notarii,
judecătorii, procurorii şi funcţionarii judecătoreşti au manifestat o fidelitate
aparent deplină faţă de respectivele puteri de stat.
De la sfârşitul secolului al XIX-lea, istoricii arădeni au evitat să mai
acordate o atenţie constantă cercetării şi sintetizării realităţilor manifestate
în cadrul tuturor domeniilor constitutive ale istoriei locale, avocatura
arădeană făcând parte din suma acestor deficite. Micile reflecţii, oglindite
de foarte puţinele cercetări ştiinţifice 1 sau interese familiale 2, au încercat să
ilumineze vastul resort al prestaţiilor avocaţiale, descoperind, totuşi, parţial,
profunzimea acestora.
Astfel, constatăm că, reorganizarea cadrului legal al activităţii
avocaţiale ungare a condus la constituirea Camerei Avocaţilor din Arad, la
26 ianuarie 1875, instituţie care unea, din punct de profesional, practicanţii
stagiari şi avocaţii definitivi din comitatele Arad, Békés, Hunedoara şi

1

Eugen Glück „O veche arhivă personală”, în: Ziridava, XXII/2000, pp. 283-285.
Comunicarea se referă la arhiva avocatului Csemegi Károly, părintele Codului penal ungar
(1879), cu domiciliul forţat la Buteni, în perioada 1849-1856, descoperită de avocatul
Andrei Popper.
2
Rodica Ţabic „Rememorări despre Adriana şi dr. Sever Ispravnic”, în Ibidem, pp. 339345.
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Zarand (până la desfiinţarea acestuia, în anul 1876) 3, de naţionalitate
maghiară, mozaică, germană, sârbă şi română 4.
Extinderea suveranităţii statului naţional unitar român asupra întregii
zone a Aradului, la 7 iulie 1919, a avut consecinţe şi asupra organizării şi
funcţionării instituţiei profesionale avocaţiale şi, în consecinţă, asupra
membrilor acesteia. Astfel, deveniţi cetăţeni români, în baza prevederilor
Tratatelor de pace, încheiate la Paris, în perioada anilor 1919-1920, unii
dintre aceştia, parte de naţionalitate evreiască, au refuzat depunerea
jurământului de credinţă faţă de statul român, conform normelor stabilite de
resortul de Justiţie al Consiliului Dirigent 5. Urmare a acestui fapt, ei au
pierdut dreptul de exercitare a profesiei de avocat public, fiind radiaţi din
evidenţele avocaţiale.
Puşi în acestă situaţie, avocaţii evrei au avut de ales între asigurarea
mijloacelor de trai prin exploatarea propriilor proprietăţi urbane, agricole,
industriale sau comerciale, prin angajarea, în calitate de funcţionari
particulari la bănci, firme şi societăţi comerciale, ori de a se încadra în
normele de repatriere stabilite între România şi Ungaria, în mai 1919, şi
dezvoltate de Tratatul de pace de la Trianon, în iunie 1920 6.
Din informaţiile păstrate în fondurile arhivistice arădene, rezultă că,
în perioada 15 septembrie 1919-6 ianuarie 1926, din Arad s-au repatriat în
Ungaria un număr de 53 de magistraţi, notari şi avocaţi. Cea mai mare parte

3

Gaal Jenö, Aradvármegye és Arad szabad királyi város. Közgazdasági, közigazgatási és
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a avocaţilor evrei au rămas însă în zona Aradului, reîncadrându-se, de-a
lungul timpului, în activitatea avocaţială.
Ruperea echilibrului politic european în anul 1936, a avut consecinţe
şi asupra organizării activităţii avocaţiale româneşti. A fost continuat, într-o
formă agravată, atât pe plan naţional, cât şi local, procesul de românizare
forţată a profesiei avocaţiale, strategie care a culminat cu procesele de
revizuire a cetăţeniei române, în perioada anilor 1938-1939 7. Atitudinea
echilibrată a judecătorilor arădeni, înscriindu-se în linia generală a colegilor
lor de la celelalte instanţe judecătoreşti din ţară 8, a determinat adoptarea
unei legislaţii cu acid caracter rasial, în august-septembrie 1940, referitoare
la populaţia evreiască din România.
Astfel, prin Decretul-lege nr. 2.650 din 8 august 1940, a fost stabilit
statutul minorităţii evreieşti, care reglementa starea juridică a evreilor din
România, în cele trei sectoare ale vieţii publice: spiritual, politic şi
economic 9. Acest statut excludea populaţia evreiască din exercitarea
serviciilor publice; din profesiunile care aveau legături cu serviciile publice;
din consiliile de conducere ale intreprinderilor publice şi particulare; din
exercitarea comerţului rural; din comerţul de băuturi alcoolice şi deţinători
de monopoluri, cu orice titlu; din exercitarea atribuţiilor de tutori şi curatori
ai persoanelor incapabile de religie creştină; din funcţiile militare; din
exploatarea mijloacelor mass-media (cinematografe, editori de cărţi, ziare şi
reviste româneşti, colportori de imprimate româneşti şi deţinători a oricăror
mijloace de propagandă românească, conducători, membri şi jucători în
asociaţiile sportive naţionale).
Printre profesiile care aveau, prin natura lor, legături directe cu
autorităţile publice, erau incluse cele de notari publici, avocaţi, experţi şi
alte îndeletniciri asemănătoare.
În ceea ce priveşte exercitarea profesiei de avocat de către
minoritatea evreiască, guvernul Ion Gigurtu a mers mai departe,
reorganizând corpul de avocaţi din România, prin dispoziţiile Decretuluilege nr. 3.012 din 4 septembrie 1940 10. Noua reglementare a organizării şi
exercitării avocaturii stabileşte faptul că, natura juridică a activităţii
avocaţiale era aceea a funcţiunii publice. În acest sens, articolul 300 din noul
cadru legal al activităţii avocaţiale abrogă toate dispoziţiile, de orice natură,
7
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de pe întreg teritoriul României, privitoare la avocaţi, cu excepţia
„decretului-lege nr. 2.650 din 9 august 1940 şi a altor legi speciale care au
de scop românizarea profesiunii, care rămân în vigoare”.
Numărul evreilor arădeni a fost ridicat, fiind total necorespunzător
raportului privind structura demografică a populaţiei. În anul 1939, după
datele folosite de unii istorici arădeni, din cei 141 de avocaţi arădeni, 46
erau membrii ai Comunităţii evreişti 11. Datele păstrate în arhivele arădene
reflectă o altă realitate. Astfel, în anul 1935, în Baroul Arad erau înscrişi 237
avocaţi definitivi şi 43 avocaţi stagiari, totalizând un număr de 280 avocaţi,
din care 151 avocaţi definitivi îşi aveau cancelariile avocaţiale în municipiul
Arad. Astăzi este dificil de a stabili naţionalitatea acestora, mulţi evrei
arădeni având maghiarizate numele.
La 23 septembrie 1940, avocaţii evrei arădeni au fost radiaţi din
tabloul avocaţilor, interzicându-li-se exercitatrea acestei profesii. Momentul
coincide cu înscrierea în evidenţele Baroului Arad a avocaţilor refugiaţi din
teritoriul transilvănean cedat Ungariei în baza Diktatului de la Viena, din 30
august 1940.
Din izvoarele arhivistice, salvate şi păstrate de-a lungul timpului,
rezultă că, în baza legilor rasiale din august-septembrie 1940, din cadrul
Baroului Arad au fost radiaţi următorii avocaţi arădeni, membrii ai
Comunităţii evreieşti:
Barna Zoltan. Născut la 7 iulie 1907, în localitatea Şimleul
Silvaniei (Sălaj). Fiul avocatului Barna Wilhelm şi al Margaretei, născută
Brüll. Religia: mozaică. Absolvent al Liceului „Simion Bărnuţiu” din
Şimleul Silvaniei, la 29 octombrie 1925. Licenţiat al Academiei de Drept
din Oradea, la 31 ianuarie 1929. Înscris ca avocat stagiar în Baroul Sălaj,
începând cu data de 1 mai 1929. S-a transferat, ca avocat stagiar, din Baroul
Sălaj în Baroul Arad, la 3 iulie 1932. A continuat practica stagiară în biroul
avocatului Arthur Gorö, din Arad. Motivase mutarea la Arad din cauza
„crizei economice generale şi în special din cauza suspendărilor execuţiilor
rurale care au privat pe avocaţii din provincie de mai mult de jumătate din
venitul lor”. A fost definitivat la 14 decembrie 1933 12. Fusese susţinut prin
declaraţiile avocaţilor Höflich Bela şi Victor Bărbuş. Şi-a stabilit sediul
profesional în Arad. I s-a eliberat diploma de avocat definitiv nr. 5.070 din
21 decembrie 1933. A depus jurământul în plenul Tribunalului Arad, la 8
11
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ianuarie 1934. A obţinut titlul de doctor în ştiinţe de stat al Universităţii din
Cluj, la 9 noiembrie 1935. A fost supus procedurii de revizuire a cetăţeniei.
Prin Încheierea Judecătoriei Mixte Şimleul Silvaniei nr. 804 din 10 iunie
1938, s-a ordonat închiderea procedurii (Judecător Aurel A. Barboloviciu,
grefier Traian Cosma). A fost radiat din tabloul avocaţilor, cu data de 12
octombrie 1940, deoarece „a dispărut de la domiciliu”. Fusese suspendat din
exerciţiul profesiei de avocat ca urmare a aplicării dispoziţiilor legilor
rasiale în septembrie 1940 13.
Czettel Ludovic. Născut la 22 decembrie
1898, în Alba Iulia. Fiul lui Czettel Filip şi al
Elenei, născută Link. Religia: mozaică 14.
Bacalaureat al Gimnaziului Superior Regal din
Arad, în anul 1916. Mobilizat şi participant la
operaţiunile militare din timpul Primului Război Mondial. Doctor în ştiinţe
juridice al Universităţii din Cluj, la 20 octombrie 1923. Înscris în Baroul
Arad, ca avocat stagiar, la 13 februarie 1923, până la 25 aprilie 1928. A
efectuat practica stagiară în biroul avocatului Iuliu Kzausz. Definitivat, la 25
aprilie 1928 15. Fusese susţinut prin declaraţiile avocaţilor Aurel Demian şi
Iuliu Krausz. Şi-a stabilit sediul profesional în Arad. Diploma de avocat
definitiv nr, 2.378 din 11 mai 1928. Jurământul l-a depus în plenul
Tribunalului Arad, la 17 mai 1928. Fost membru al Comisiei Interimare a
Municipiului Arad, în perioada 1934–1935. Membru al Partidului Naţional
Liberal în peroada 1933-1938. A fost supus procedurii de revizuire a
cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei Mixte Arad nr. 845/1938, rămasă
definitivă, s-a ordonat închiderea procedurii. Suspendat din eferciţiul
funcţiunii în perioada 23 septembrie 1940–7 octombrie 1944. În perioada
1942–1944 a fost deportat în lagărul de la Vapniarca. A reluat practica
profesională la 7 octombrie 1944. I s-a respins cererea de admitere în
Colegiul de Avocaţi al Judeţului Arad, pentru neexercitarea efectivă a
porofesiei de avocat şi pentru faptul că aceasta nu constituia principala sa
sursă de existenţă. Era proprietarul firmei „Czettel Industria Lemnului” din
Arad 16.
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Deutsch Francisc. Născut la 20 decembrie 1903 în localitatea
Sălard (Bihor). Fiul lui Simion Deutsch şi al Rozaliei, născută Klein.
Religia: mozaică. Studii secundare urmate în particular, precum şi la Liceul
de Stat din Salonta Mare (1916-1923). Licenţiat al Facultăţii de Drept din
Oradea-Mare, la 28 octombrie 1926. Între anii 1926-1928 a efectuat practică
avocaţială în cadrul mai multor birouri avocaţiale din Oradea şi Marghita 17.
Din 10 noiembrie 1930 a efectuat practică avocaţială în biroul avocatului
Martin Goldzieher din Chişineu-Criş, solicitând înscrierea pe lista avocaţilor
stagiari ai Baroului Arad. Înscris în Baroul Arad, ca avocat definitiv, la 22
mai 1931 18. I s-a eliberat diploma de avocat definitiv nr. 4.161 cu data 28
martie 1932. Şi-a stabilit sediul profesional în localitatea Chişineu-Criş.
Doctor în ştiinţe juridice al Universităţii din Szeged, la 28 februarie 1930.
Nesupunând diploma obţinută în străinătate formalităţilor de echivalare
prevăzute de legea organizării corpului de avocaţi, i s-a contestat, de către
Baroul Arad, în anul 1934, dreptul de a utiliza acest titlu în cauze oficiale.
Consiliul Disciplinar Apelatoric al Baroului Timişoara a anulat apelul
înaintat de Deutsch Francisc, în anul 1935, ca nefondat. În şedinţa
Consiliului Superior de Disciplină al Avocaţilor din România, recursul a
fost judecat în şedinţa din 10 octombrie 1936. După ascultarea raportului, sa citit memoriul recurentului şi actele aflate la dosarul cauzei. Recurentul
declarase, la 5 octombrie 1936, că renunţă la recurs, ceea ce a determinat
închiderea cauzei. În anul 1938 Judecătoria Rurală Oradea a judecat cauza
revizuirii cetăţeniei sale, dispunând închiderea procedurii. La 23 septembrie
1940 a fost radiat din lista avocaţilor Baroului Arad, în baza legilor rasiale.
La 7 octombrie 1944 şi-a reluat practica avocaţială, în Arad. La 30 martie
1948 i s-a respins cererea de înscriere în noul Colegiu al Avocaţilor din
Arad. În baza apelului Uniunii Colegiilor de Avocaţi, a fost înscris, la 31
decembrie 1948. Urmare a plecării sale în Palestina, la 10 aprilie 1951 a fost
radiat din evidenţele avocaţiale 19.
Deutsch Mihail. Născut 5 noiembrie 1880 în
localitatea Modoş (Torontal). Fiul lui Herman şi
al Emiliei Deutsch. Religia: mozaică. Studuule
secundare finalizate la Şcoala Reală de Stat din
Szeged, în anul 1899. Doctor în ştiinţe juridice al
Universităţii din Cluj, la 19 martie 1904. Înscris pe listele avocaţilor stagiari
17
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ale camerelor avocaţilor din Timişoara şi Szeged, a făcut practica stagiară în
birourile mai multor avocaţi, până la 31 decembrie 1908 20. În urma
rectificării frontierei româno-jugoslave din anul 1924, comuna Iasa Tomici
(Modoş) a cedată Jugoslaviei, situaţie în care Mihail Deutsch a optat pentru
cetăţenia română şi s-a repatriat în România, stabilindu-şi domiciliul în
Arad. La 1 februarie 1932 a solicitat Baroului Arad înregistrarea pe lista
avocaţilor definitivi. A fost susţinut prin declaraţiile avocaţilor Ioan Werner
şi Iulius Kele, fiind înscris, prin Decizia nr. 124 din 18 februarie 1932 21. I sa eliberat disploma de avocat definitiv nr. 4.155 şi a depus jurământul în
plenul Tribunalului Arad, la 9 aprilie 1932. Şi-a deschis birou avocaţial cu
sediul în Arad, P-ţa Avram Iancu nr. 7. În anul 1938 a intrat sub incidenţa
legilor rasiale, fiind supus procesului de revizuire a cetăţeniei. Prin
Încheierea Judecătoriei Mixte Arad (judecător Basarab, gerefier G. Rotaru)
nr. 2629 din 10 octombrie 1938, a fost dispusă închiderea procedurii. A
profesat până la 23 septembrie 1940, când a fost radiat din tabloul
avocaţilor, în baza legilor rasiale. Prin repunerea în vigoare a Constituţiei
din anul 1923 şi ordinul Ministerului Justiţiei nr. 12377 din 21 septembrie
1944, Comisia Interimară a dispus trecerea lui pe tabelul avocaţilor,
repunându-l în drepturile sale profesionale. A profesat avocatura până la 31
martie 1948, nefiind înscris în Colegiu, pe motiv că nu a exercitat în mod
efectiv profesiunea de avocat. Fiul său Lorant Deutsch, ulterior avocat în
Timişoara, profesase avocatura la Arad, în anii 1945-1946, împreună cu
tatăl său şi semnase toate actele cauzelor. Respingându-i se recursul, a depus
cerere de pensionare 22.
Feiner Adrian. Născut la 18 decembrie 1910, în Sighişoara. Fiul lui
Farkas şi al Mariei Feiner. Religia: mozaică. A urmat cursurile şcolii
primare în localitatea Pâncota, până în anul 1921. Bacalaureat al Liceului
„Moise Nicoară” din Arad. Licenţiat al Universităţii din Bucureşti, la 21
aprilie 1932. În perioada 1932-1933 a efectuat stagiul militar în cadrul
Regimentului 1 Artilerie Timişoara. A fost înscris ca avocat stagiar în
Baroul Arad, la 18 aprilie 1932. Fusese sprijinit prin declaraţiile avocaţilor
Sever Miclea şi Gheorghe Sârbu. Practica stagiară a efectuat-o în birourile
acestora, continuate în birourile avocaţilor Ignatie Salamon şi Ludovic
Hoffmann. Doctor în ştiinţe de stat al Universităţii din Cluj, la 9 mai 1936.
20
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Avocat definitiv de la 22 iunie 1936, cu sediul profesional în Arad 23. Fusese
susţinut prin declaraţiile avocaţilor Aurel Raicu şi Sugar Eugen. Diploma de
avocat definitiv nr. 6.426 din 10 iulie 1936. Jurământul depus în plenul
Tribunalului Arad, la 24 iulie 1936. Radiat din evidenţe în sepembrie 1940,
urmare a aplicării legilor rasiale. A fost trimis în taberele de muncă de la
Viştea de Jos, Nadăş. Bârzava, Deva. Şi-a reluat activitatea, la 7 octombrie
1944, înscriindu-se şi în gruparea Avocaţilor Democraţi, unde a activat ca
secretar al acesteia, până la desfiinţare. A profesat avocatura până la 30
martie 1948, când i s-a respins cererea de înscriere în Colegiu. La 16
ianuarie 1954 a fost înscris ca avocat definitiv jurisconsult în cadrul
Colegiului Regional de Avocaţi Arad, fiind angajat în calitate de
jurisconsult la Intreprinderea „Sovromconstrucţie” Arad, unde desfăşurase
activităţi funcţionăreşti încă din anul 1950. A emigrat în anul 1958 24.
Fischer Eugen. Născut la 28 aprilie 1873, în Budapesta. Botezat cu
prenumele Iacob. Fiul lui Fischer Mauritiu şi Boknitz Rozalia 25. Religia:
israelită. Studii secundare în Arad, finalizate la 13 iunie 1891. Studii
juridice, la facultatea de Drept şi Ştiinţe Politice din Budapesta.
Absolutoriul în drept, la 5 iunie 1895. Doctor în ştiinţe juridice al
Universităţii din Budapesta, la 4 iunie 1898. Diploma de avocat obţinută în
urma examenului depus în faţa Comisiei de examinare din Budapesta, la 30
octombrie 1899. Înscris în Camera Avocaţilor din Arad, ca avocat stagiar, la
4 martie 1896, iar de la data de 4 noiembrie 1899, a fost înscris ca avocat
definitiv 26. Radiat la cerere, la data de 16 august 1916. Mobilizat în timpul
Primului Război Mondial, în perioada 1914-1917, ca ofiţer aspirant (stegar).
Reînscris în corpul profesional arădean, la 23 iunie 1917, având sediul
profesional în Arad. A fost aproximativ 15 ani membru în Comitetul de
conducere al Comunităţii Evreeşti din Arad, din care, aproximativ 10 ani a
funcţionat ca vicepreşedinte. Din cauza bolii, a fost ales preşedinte de
onoare perpetuu. A fost subiect al unei cauze de revizuire a cetăţeniei. Prin
Încheierea Judecătoriei mixte Arad nr 1018 din 4 februarie 1939, s-a ordonat
închiderea procedurii (judecător D. Gherghinescu). Radiat din tabloul
avocaţilor, la 23 septembrie 1940, prin aplicarea măsurilor stabilite prin
Decretul-lege privitor la starea juridică a locuitorilor evrei din România,
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fiind încadrat în categoria a III, prevăzută de acel decret, cf. art. 5 27. A reluat
practica avocaţială în octombrie 1944, profesând avocatura până la 30
martie 1948. În baza Legii nr. 3/1948 a cerut înscrierea în Colegiul
Avocaţilor din Judeţul Arad, cerere care i-a fost respinsă, pentru motivele de
a nu fi exercitat în mod efectiv profesiunea de avocat şi că aceasta, nici nu
constituia sursa principală de venit. Pensionar din anul 1949 28.
Fixmer Ambrozie. Născut în anul 1880. Doctor în ştiinţe juridice.
Înscris în camera Avocaţilor din Arad, ca avocat stagiar, la 1 decembrie
1904. A efectuat stagiatura în cancelaria avocatului Lazar Zoard din
Chişineu, până la data de 1 martie 1906 29. Înscris ca avocat definitiv la 31
octombrie 1906. Tot de la această dată, figurează şi în evidenţa Baroului
Timiş 30, iar în perioada 10 martie-30 aprilie 1926, a avut sediul profesional
în Aradul Nou. De la 1 mai 1926 şi-a mutat sediul profesional în Arad, unde
a profesat avocatura până la până la 28 decembrie 1940 31. Radiat din Baroul
Arad, la 28 decembrie 1940, fiind demisionat din Corpul Avocaţilor ca
urmare a depunerii cererii de pensionare 32.
Friedmann Ignatie. Născut la 12 august 1874, în localitatea
Tiszaujlak (Ungaria). Fiul lui Friedman Adolf şi Fried Ileana 33. Studii
juridice la Facultatea de Drept din Cluj, cu titlul de doctor în ştiinţe juridice
din 26 iunie 1908. A obţinut diploma de liberă practică avocaţială în urma
examenului depus în faţa Comisiei de examinare de la Târgu Mureş, la 21
martie 1913. Înscris ca avocat stagiar în Camera Avocaţilor din Arad, la 6
februarie 1906, până în septembrie 1912. A efectuar stagiul de practică la
Radna, în cancelaria lui Vasile Avramescu, şi în Arad, în biroul avocatului
Páris Lajos. Avocat definitiv de la data de 12 aprilie 1913 34. Şi-a stabilit
sediul profesional în Arad. În anul 1938 a intrat sub incidenţa Decretuluilege privind revizuirea cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei Mixte Arad.
nr. 2247 din 23 mai 1938 (judecător Gherghinescu, grefier A. Jumătate),
instanţa a ordonat închiderea procedurii de revizuire. A profesat avocatura
27
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până la 13 septembrie 1940, dată la care a fost radiat din barou, în baza
legilor rasiale, fără a-şi mai putea exercita profesia. Decedat la 26 aprilie
1942 35.
Fucks Albert. Născut la 8 august 1885 în
localitatea Pecica (Arad). Fiul lui Fucks Ignatie
şi al Fanyei (Francesca), născută Reinhard 36.
Religia: mozaică. Studii medii la Gimnaziul
Superior Regal din Arad, finalizate în anul 1902-1903, prin susţinerea
examenului de bacalaureat, fiind declarat matur pentru studiile superioare.
Studii juridice la Facultatea de Drept din Cluj, în urma cărora a obţinut
diploma de doctor în ştiinţe juridice, la 29 mai 1909. Înscris ca avocat
stagiar în Camera Avocaţilor din Arad, cu data de 24 decembrie 1908, a
efectuat practică stagiară în cancelariile avocaţilor arădeni Mittler Izidor,
Deutsch Izsó, Nagy Sándor şi Momac Dumitru, în perioada 24 decembrie
1908-30 august 1913, cu întrerupere în perioada 30 septembrie 1909-14
octombrie 1910, probabil pentru efectuarea stagiului militar 37. A obţinut
diploma de avocat în urma examenului susţinut în faţa Comisiei de
examinare de la Târgu Mureş, la 17 octombrie 1913. Avocat definitiv, la 25
octombrie 1913 38. Mobilizat în timpul Primului Război Mondial în cadrul
Regimentului 2 Honvezi, cu gradul de locotenent. Invalid de război, în urma
rănirii pe frontul austro-ungaro - sârb, în septembrie 1914. Şi-a stabilit
sediul profesional şi a exercitat avocatura în Arad. A fost subiectul unui
proces de revizuire a cetăţeniei române. Prin Încheierea Judecătoriei mixte
Arad nr. 1424 din 18 mai 1938 (judecător C. Gherghescu, grefier, A.
Jumătate), s-a dispus închiderea procedurii de revizuire a cetăţeniei. Radiat
din Barou, la 23 septembrie 1940, în baza legilor rasiale. La 27 septembrie
1944, înştiinţa Baroul Arad cu privire la reluarea activităţii avocaţiale,
rugând reînscrierea în lista avocaţilor pledanţi 39. La 30 martie 1948,
Comisiunea de judecată a cererilor de înscriere în Colegiul Avocaţilor Arad
i-a respins cererea de înscriere în Colegiu, pe motiv că nu a exercitat în mod
35
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efectiv profesiunea de avocat. La 25 iunie 1949, Uniunea Colegiilor de
Avocaţi a admis recursul în contra deciziei Colegiului Arad, a casat decizia
şi a admis înscrierea în colegiu. La 28 iulie 1951 a renunţat la avocatură,
fiind radiat din Colegiul Avocaţilor Arad. A plecat definitiv din ţară în
Palestina, după predarea gestiunilor şi lichidarea complectă a biroului său
avocaţial 40.
Gabos Eugen (Glück Abraham). Născut
la 29 aprilie 1883, în Arad. Fiul lui Glück
Ignatie şi al Gizelei, născută Groszmann 41.
Religia: mozaică. Şi-a schimbat numele în
„Gabos”, prin Decizia Ministerului Regal
Ungar de Interne nr. 103866/1900. Studii secundare absolvite la Gimnaziul
Superior Regal din Arad, la 30 iunie 1901. Doctor în ştiinţe juridice al
Universităţii din Cluj, la 10 martie 1906. A fost înscris ca avocat stagiar în
Camera Avocaţilor din Arad, la 9 mai 190542. A efectuat practică stagiară în
cancelariile avocaţilor arădeni Reisinger Ferencz, Lucas Lajos şi Czédly
Károly, până la data de 10 iunie 1908. Diploma de liberă practică avocaţială
obţinută în urma examenului depus în faţa Comisiei de examinare din Tg.
Mureş, la 20 februarie 1909. Înscris ca avocat definitiv în Camera
Avocaţilor din Arad, la 23 februarie 1909 43. Şi-a stabilit sediul profesional
în Arad. Mobilizat în timpul Primului Război Mondial, cu gradul de stegar
în rezerva Regimentului 33 Infanterie, a fost distins cu medalia de aur
„Pentru Merit”, pe panglica „Medaliei pentru Vitejie”. După război şi-a
stabilit biroul avocaţial în Arad. A făcut obiectul procedurii de revizuire a
cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei Mixte Arad nr. 33 din 26 mai 1938,
rămasă definitivă, s-a ordonat închiderea procedurii (judecător
Gherghinescu, grefier Jumătate). A profesat avocatura până la 13 septembrie
1940, dată la care a fost radiat din evidenţe, ca urmare a aplicării legilor
rasiale, prin Decizia nr. 364/4/1940 din 23 septembrie 1940. A decedat la 28
aprilie 1944 44.
Gara Armin (Grosz). Născut la 10 septembrie 1885
în localitatea Gepiu (Bihor). Fiul lui Grosz Herman
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şi al Rozaliei, născută Grünbaun 45. Religia: mozaică. Studii medii în Arad.
Doctor în ştiinţe juridice al Universităţii din Cluj, la 7 mai 1910. A fost
înscris ca avocat stagiar în Camera Avocaţilor din Arad, la 11 martie 1907 46.
A efectuat stagiul de practică avocaţială în cancelaria arădeanului Somló
Armin, până la 20 aprilie 1912. Diploma de avocat obţinută în urma
examenului susţinut în faţa Comisiei de examinare din Budapesta, la 13 mai
1912. Înscris în Camera Avocaţilor din Arad, ca avocat definitiv, la 23 mai
1912 47. Mobilizat în Primul Război Mondial, a căzut prizonier la ruşi, la 22
martie 1915, lângă Przemisl. Întors din prizonierat şi-a stabilit sediul
profesional în Arad. A fost supus procesului de revizuire a cetăţeniei. Prin
Încheierea nr. 2254 din 20 august 1938, Judecătoria Mixtă Arad (judecător
Gherghinescu, grefier Balamat), s-a dispus închiderea procedurii. Radiat în
perioada 23 septembrie 1940–21 septembrie 1944, în baza legilor rasiale. A
fost repus în drepturi cu data de 7 octombrie 1944. A profeat avocatura până
la 6 ianuarie 1946, dată la care a fost radiat din evidenţe în urma decesului 48.
Gerö Alexandru. Născut la 28 februarie 1904, în
Arad. Fiul contabilului Iuliu Gerö şi al Elenei,
născută Kohn. Religia: mozaică. Bacalaureat al
Liceului „Moise Nicoară”, sesiunea iunie 1922. În
perioada 1922-1924 a studiat la Academia
Comercială din Berlin, fără a-şi termina studiile.
Funcţionar la banca „Hermes” din Budapesta, în
perioada 1924-1926. Între anii 1926-1931 a fost
încadrat ca funcţionar la Societatea „Creditul
Minier” S.A. din Bucureşti, perioadă în care a
urmat cursurile fără frecvenţă ale Facultăţii de
Drept din Iaşi, de unde a obţinut licenţia, la 11
decembrie 1931. Înscris ca avocat stagiar în Baroul Ilfov, de la 20 ianuarie
1932, în condiţiile legii din anul 1907 (Referatul, cu data de 19 ianuarie
1932, este semnat de celebrul penalist român Vintilă Dongoroz, consilier
delegat al Baroului Ilfov). Transferat în Baroul Arad, de la 25 noiembrie
1932. Avocat definitiv, de la 12 martie 1934 49. Radiat din evidenţă în
45
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perioada septembrie 1940 – octombrie 1944, în baza legilor rasiale. Membru
al Comisiei Interimare a Baroului Arad, în perioada 8 ianuarie 1945–16
octombrie 1946. Admis în Colgiul Avocaţiulor din Judeţul Arad, la 30
martie 1948 50. La 1 ianuarie 1953 era încadrat în calitate de avocat pledant
pe lângă Tribunalul Regional Arad 51. În timpul exercitării profesiei a fost
caracterizat ca fiind bine pregătit profesional, un bun coleg, uneori greoi în
pledoarii. Neâncadrat politic, avea o activitate redusă pe tărâm obştesc, din
cauza comodităţii dar şi a stării sănătăţii. Pensionat, pentru limită de vârstă,
la 1 octombrie 1969, dată la care i-a încetat şi calitatea de avocat 52. A fost
unul dintre cunoscuţii avocaţi arădeni, membru al Comunităţii evreieşti 53.
Goldzieher Adalbert. Născut la 16 noiembrie
1883 în localitatea Pecica Maghiară (Arad). Fiul
medicului Ludovic Goldzieher şi al Malvinei,
născută Roth. Religia: mozaică. Studiile medii la
Gimnaziul Superior Romano Catolic din
Timişoara (1893-1899), continuate la Gimnaziul
Superior Regal din Arad, finalizate în anul 1901.
Studii juridice la universităţile din Budapesta şi
Cluj. Doctor în ştiinţe juridice al Univerităţii din
Cluj, la 21 martie 1908. Înscris ca avocat stagiar
la data de 28 septembrie 1906 şi avocat definitiv
în Camera Avocaţilor din Arad, de la data de 4
54
ianuarie 1910 . În timpul Primului Război Mondial i s-a recunoscut
„dreptul la purtarea Crucii Karol pentru trupă”. La 30 decembrie 1920 a fost
radiat din tabloul avocaţilor „fiind prizonier”. Înscris în Baroul Arad la 10
ianuarie 1922. La 12 august 1922 a fost şters, la cerere, pentru motiv de
incompatibilitate. Fusese numit funcţionar la Casa Centrală de Păstrare din
Arad. La 3 iunie 1932, Baroul Arad a ordonat reînscrierea sa în registrul
avocaţilor definitivi, ca urmare a încetării stării de incompatibilitate
(încetarea funcţionării institutului financiar şi pierderea postului de
funcţionar) şi a plăţii taxei de reînscriere. A fost supus procedurii de
50
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revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei Mixte Arad nr. 1194 din
31 mai 1938 (judecător D. Gherghinescu, grefier Alexandru Jumătate) s-a
ordonat închiderea procedurii. Radiat din barou la 13 septembrie 1940, până
la 7 octombrie 1944, neputând exercita profesiunea de avocat în baza art. 7
pct. b şi art. 18 din Decretul-lege privind starea juridică a locuitorilor evrei
din România, din 9 august 1940. Din septembrie 1944 a profesat până la
până la data de 2 martie 1946, dată la care a cerut pensionarea. A primit
prima pensie la 1 ianuarie 1948 55. A decedat la 20 august 1968.
Goldzieher Martin. Înscris în Baroul Arad ca
avocat stagiar, la 20 ianuarie 1906 56. A efectuat
stagiul de practică stagiară în cancelariile avocaţilor
Parecz Adalbert, Lazăr Zoard, Mandl Vilmos şi
Momac Dumitru, până la data de 22 noiembrie 1910. Avocat definitiv cu
data de 5 ianuarie 1911 57. Şi-a stabilit sediul profesional în localitatea
Chişineu. Mobilizat în timpul Primului Război Mondial, a participat la
campaniile militare. Invalid de război. Radiat din barou la 23 septembrie
1940, în baza legilor rasiale. A fost repus în drepturi la 7 octombrie 1944,
dată la care şi-a cerut pensionarea 58.
Hollos Izidor. Născut la 24 septembrie
1885 în localitatea Nădlac (Cenad).
Doctor în ştiinţe juridice al Universităţii
din Budapesta, la 9 iunie 1910. Înscis în
Camera Avocaţilor din Szeged, ca avocat
stagiar, la 9 iunie 1910. A practicat şi în camerele din Balassagyarmat şi
Debrecen. La 20 ocombrie 1913 a fost înscris ca avocat defintiv, cu sediul
profesional în localitatea Nădlac 59. În anul 1920, localitatea trecând în
componenţa statului român, birourile avocaţiale din acestă localitate au
intrat în circumscripţia Baroului Arad, unde a fost înscris, ca avocat
definitiv, la data de 20 decembrie 1920 60. Supus revizuirii cetăţeniei, în anul
1938, a făcut dovada cetăţeniei române. Prin Încheierea Judecătoriei Rurale
Nădlac (judecător C. Ursulescu, grefier A. Demetrianu) s-a dispus
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închiderea procedurii de revizuire. Totuşi a fost radiat din tabloul avocaţilor,
la 23 septembrie 1940. După abrogarea legilor rasiale, în septembrie 1944,
şi-a reluat practica avocaţială. A profesat avocatura până la 30 martie 1948,
dată la care i s-a respins cererea de înscriere în Colegiul Avocaţilor Arad, pe
motiv că nu avea profesiunea de avocat ca principală sursă de venit.
Recursul i-a fost respins, ca nefondat. Membru al Comitetului Democrat
Evreesc din Nădlac şi „un democrat convins”, aşa cum se menţiona într-un
certificat semant de Alexandru Mittermann, secretarul Comunităţii Evreeşti
din Nădlac. În anul1946 a depus cererea şi actele necesare pensionări, drept
care i s-a reunoscut cu data de 1 octombrie 1950. În februarie 1951 a
emigrat 61.
Hőflich Adalbert. Născut în Arad, la 23 octombrie 1891. Fiul lui
Hofflich Samuil şi al Emiliei, născută Farkas 62. Doctor în ştiinţe juridice.
Avocat stagiar în Camera Avocaţilor din Arad, la 15 decembrie 1914 63. A
efectuat stagiul de practică avocaţială până în anul 1917, în cancelariile
avocaţilor arădeni Mittler Izidor, Juhász Géza şi Sever Ispravnic, precum şi
la Judecătoria Regală Cercuală şi Tribunalul Arad, Înscris ca avocat
definitiv în CVamera Avocaţilor din Arad, la 9 decembrie 1918 64. Şi-a
stabilit sediul profesional în Arad, unde a profesat pînă la 23 septembrie
1940, dată la care a fost radiat în baza legilor rasiale. Repus în drepturi la 7
octombrie 1944, a mai profesat până la 17 aprilie 1947, când a fost radiat în
urma decesului 65.
Iuhász Géza (Iritz). Născut la 24 ianuarie 1988, în localitatea
Socodor (Arad). Fiul lui Iritz Samuilă şi al Tereziei Brandeiss 66. Religia:
mozaică. Studii secundare urmate la Gimnaziul Superior Regal din Mako,
absolvite în sesiunea iunie 1905. Doctor în ştiinţe juridice al Universităţii
din Budapesta. Înscris ca avocat stagiar în Camera Avocaţilor din Arad, la
25 februarie 1909 67. A efectuat practica stagiară în cancelariile avocaţilor
Fischer Eugen, Tolnai János şi Sugar Eugen, până la 18 martie 1912. Avocat
definitiv, de la 27 aprilie 1912 68. Şi-a stabilit sediul profesional în Arad,
61
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unde a practicat avocatura în perioadele 27 aprilie 1912-11 august 1919; 2
octombrie 1920-23 septembrie 1940; 7 octombrie 1944-31 martie 1948. În
perioada 1916-1918 a fost secretarul Partidului Radical din Ungaria, filiala
Arad. Reformat, din punct de vedere militar, pentru cauză de boală, încă din
anul 1914. Radiat din Barou în perioada 1 iulie 1919 – 2 octombrie 1920,
timp în care a „fost directorul unei societăţi anonime”. Din anul 1924 a fost
încadrat ca jurisconsult la Societatea Industria Oxigenului din Arad,
devenind şi posesor al unui număr de 970 acţiuni ale acestui stabiliment
industrial. Membru în Consiliul Baroului Arad. Urmare a practicii
profesionale în domeniul fiscal, a devenit specialist în drept financiar,
publicând studii în Revista Administraţiei Financiare. A fost supus
procesului de revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei Mixte Arad
nr. 1459 din 18 mai 1938 (judecător Hagiescu), s-a ordonat închiderea
procedurii de revizuire. A fost radiat din Barou de la data de 23 septembrie
1940, până la 7 noiembrie 1944, neputând exercita profesiunea de avocat în
baza art. 7 pct. b şi art. 18 din Decretul–lege privind starea juridică a
locuitorilor evrei din România din 9 august 1940. Atitudine aşa zisă
„democratică”, fiind condamnat de Curtea Marţială din Timişoara, la 15
martie 1943, la o pedeapsă de 14 luni închisoare corecţională, ca urmare a
unei întruniri neautorizate ţinută cu ocazia victoriei de la Stalingrad,
pedeapsă executată. Şi-a reluat exerciţiul profesiei de avocat, la 27
septembrie 1944. I s-a respins cererea de înscriere în Colegiul Avocaţilor
din Arad, în baza legii nr. 3/1948. În octombrie 1948 şi-a depus cererea în
vederea pensionării, solicitare aprobată în octombrie 1949. În anul 1970
văduva Ileana Juhasz a solicitat eliberarea unei adeverinţe privind radierea
din barou, în perioada 1940-1944, pentru a-i servi ca act judtificativ în
scopul recuperării „prejudiciilor suferite în acea perioadă” 69.
Kalmár Ioan. Născut la 26 mai 1911 în Arad. Fiul antreprenorului
Iosif Kalmár şi al Sidoniei, născută Háss. Religia: mozaică. Licenţiat al
Facultăţii de Drept din Bucureşti, la 11 iulie 1932. Înscris în Baroul Arad
prin Decizia nr. 670 din 27 iulie 1932. Fusese susţinut prin declaraţiile
avocaţilor Eugen Singer şi Alexandru Lele. Practica stagiară a efectuat-o în
biroul avocatului Géza Juhász, până la 14 ianuarie 1935. De la această dată,
a efectuat stagiul în biroul lui Ludovic Hofman din Arad. Doctor în ştiinţe
politice al Universităţii din Cluj, la 30 noiembrie 1934. În anul 1936
Consiliul Baroului i-a respins cererea de înscriere ca avocat definitiv,
situaţie în care acesta a atacat decizia cu recurs. În şedinţa din 28 noiembrie
69
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1936 Consiliul Superior de Disciplină al Avocaţilor a admis recursul, a casat
decizia şi a dispus înscrierea acestuia ca avocat definitiv, cu data depunerii
cererii (7 aprilie 1936) 70. I s-a eliberat diploma de avocat definitiv nr. 6.762
din 15 ianuarie 1937. Jurământul l-a depus la 6 aprilie 1937. Şi-a stabilit
sediul profesional în Arad. A fost supus procedurilor de revizuire a
cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei Mixte Arad nr. 953 din 31 mai 1938
s-a dispus închiderea procedurii. Radiat din Barou la 23 septembrie 1940, a
fost repus în drepturi la 7 octombrie 1944. Prin Decizia nr 81 din 30 martie
1948 i s-a respins cererea de înscriere în Colegiu, pe motivul neexercitării
efective a profesiei de avocat şi că aceasta nu constituia principala sursă de
venit şi existenţă. În anul 1976 avea domiciliul în Israel 71.
Kele Alexandru. Născut la 6 februarie 1894 în
localitatea Szolnok (Ungaria). Fiul lui Kele Iosif şi al
Josefinei, născută Weisz 72. Religia: mozaică.
Bacalaureat al Gimnaziului Superior Regal din Arad,
sesiunea septembrie 1912. Doctor în ştiinţe juridice al
Universităţii din Cluj, la 22 noiembrie 1920. Înscris în Baroul Arad, ca
avocat stagiar, la 22 decembrie 1920. Examenul pentru libera practică de
avocat l-a depus în faţa Comisiei de examinare din Cluj, la 19 octombrie
1922. Avocat definitiv de la 18 ianuarie 1923 73. Şi-a mutat sediul
profesional din Arad în Şiria, în perioada 24 ianuarie-11 august 1923, după
care a revenit în Arad. A fost supus procedurii de revizuire a cetăţeniei. Prin
Încheierea Judecătoriei Mixte Arad nr. 2672 din 4 iulie 1938 s-a dispus
închiderea procedurii (judecător D. Hagiescu, grefier A. Jumătaate). Radiat
din Barou în perioada 23 septembrie 1940, până la 7 octombrie 1944. Înscris
în Colegile de Avocaţi Arad şi Timişoara, de la 30 martie 1948, până la 1
septembrie 1959, când i s-a stabilit, din oficiu, dreptul la pensie. Fost
membru în organizaţia secretă israelită de luptă împotriva prigoniţilor. Fost
membru al Partidului Social Democrat. Decedat la data de 18 noiembrie
1963 74.
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Kéle Iuliu (Kohn). Născut la 11 ianuarie 1889 în localitatea Szolnok
(Ungaria). Fiul lui Iosif Kohn şi al Iozefinei, născută Weisz 75. Religia:
mozaică. Studii secundare la Szolnok (clasele I-VI) şi Arad (clasele VIIVIII), finalizate în anul 1904. Studii juridice la Budapesta (1906 – 1908),
continuate la Facultatea de Drept din Cluj. Doctor în ştiinţe juridice al
Universităţii din Cluj, în iunie1910. Diploma de liberă practică a obţinut-o
în urma examenului depus în faţa Comisiei de examinare de pe lângă Curtea
de Apel din Tg. Mureş, la 24 aprilie 1913. Avocat stagiar din 29 noiembrie
1909. Practica stagiară în birourile avocaţilor Kertész Maxim şi Rosenberg
Maxim. Înscris ca avocat definitiv în Camera Avocaţilor din Arad, la 3 mai
1913 76. Supus procedurilor de revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea
Judecătoriei Mixte Arad nr. 1483 din 3 iunie 1938 (judecător D. Hagiescu,
grefier I. Ghibu) s-a ordonat închiderea procedurii. Radiat din Baroul Arad,
la 23 septembrie 1940. Şi-a reluat activitatea la 2 octombrie 1944,
ocupându-se de cauzele deportaţilor şi ale internaţilor în lagăre, pentru
obţinerea unor drepturi, inclusiv a celor de pensie. Admis în Colegiul
Avocaţilor din Arad, la 30 martie 1948. Membru în Comitetul Democratic
Evreesc. Radiat la cerere şi pensionat cu ziua de 1 august 1952. După
pensionare a substituit pe Raduly Marta în funcţia de jurisconsult, apoi pe
Raduli Ştefan, pe timpul concediilor lor medicale, fiind numit secretarul
Colectivului de jurisconsulţi arădeni, până în anul 1956, fiind apoi trecut pe
lista jurisconsulţilor cu răspundere pentru interesele cooperativelor
meşteşugăreşti „Decorativa” şi „Voinţa” din Arad, până la 15 noiembrie
1960. În anul 1970 a depus actele necesare recuperării prejudiciilor cauzate
de aplicarea legilor rasiale 77.
Kelemen Gavril (Kohn). Născut la 21 octombrie 1883 în localitatea
Pecica (Arad). Fiul lui Kohn Ludovic şi al Reghinei, născută Reichart 78.
Religia: mozaică. Studii secundare la Gimnaziul Superior Regal din Arad, în
perioada 1895–1903. Înscris ca avocat stagiar în Camera Avocaţilor din
Arad, la 30 martie 1909 79. A efectuat stagiul de practică în cancelaria
avocatului arădean Ėles Béla, până la data de 23 mai 1913. Doctor în ştiinţe
juridice al Universităţii din Cluj, la 16 decembrie 1911. Diploma de liberă
practică obţinută în urma examenului depus în faţa Comisiei de examinare
de la Budapesta, în 16 iunie 1913. Înscris în Camera Avocaţilor din Arad, ca
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avocat definitiv, la 28 iunie 1913 80. Mobilizat în timpul Primului Război
Mondial, a fost distins cu „Medalia de rănit”. Invalid de război. A fost supus
procedurilor de revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei Mixte
Arad nr. 1230 din 31 mai 1938 (judecător D. Hagiescu, grefier Tr. Balamat)
s-a ordonat închiderea procedurii. A fost radiat din Baroul Arad, la 23
septembrie 1940, în baza legilor rasiale 81.
Kell Iosif. Născut la 22 aprilie 1884. Fiul lui Kell
Emanuil şi al Rozeliei, născută Krausz 82. Religia:
mozaică. A fost înscris ca avocat stagiar în Camera
Avocaţilor din Arad, cu începere de la 28 noiembrie
1905, cu întrerupere de la 1 octombrie 1906, până la 30
septembrie 1907, când şi-a îndeplinit obligaţiile militare. Practica stagiară a
continuat-o în cancelariile avocaţilor Kell Lipót, Czédly Károly şi Sugár
Zsigmond, până în anul 1910 83. Înscris ca avocat definitiv, la 9 martie
1910 84. A profesat avocatura până la 23 septembrie 1940, când a fost radiat
în baza legilor rasiale. A fost reînscris în baroul Arad, la 7 octombrie 1944.
A fost subiect al unei cauze de epurare, fiind învinuit în baza unui articol
publicat în Curierul Israelit 85. A fost absolvit de orice învinuire 86. A
profesat avocatura până la până la 30 martie 1948, dată la care i s-a respins
cererea de înscriere în Colegiu 87, cu toate că era unul dintre cei mai
cunoscuţi avocaţi arădeni, dintre membrii Comunităţii evreieşti 88. Într-o
notă din anul 1956, conducerea Biroului Colectiv de Asistenţă Juridică Arad
arăta volumul mare al veniturilor realizate de Iosif Kell în timpul profesării
avocaturii, exemplificând că, doar într-un singur trimestru în anul 1937 a
încasat suma de 180.000 lei cheltuieli de deplasare, de la Uzina de vagoane
„Astra” Arad. Avusese un imobil în Arad, care a fost naţionalizat, şi un alt
imobil în Timişoara, cu 10 apartamente. În anul 1956 îşi câştiga existenţa în
calitate de profesor de limba rusă la Filarmonica din Arad.
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Kilényi Zoltan. Născut la 15 august 1883 în Arad. Fiul lui Kilényi
Adolf şi al Ceciliei, născută Pollák 89. Religia: mozaică. Studii secundare la
Gimnaziul Superior Regal din Arad, în perioada 1893–1901. Avocat stagiar
de la 2 iunie 1905. Doctor în drept al Universităţii din Cluj, la 16 mai 1908.
Diploma de liberă practică obţinută în urma examenului depus în faţa
Comisiei de examinare de la Budapesta, în 26 septembrie 1910. Înscis ca
avocat definitiv în Camera Avocaţilor din Arad, la 7 octombrie 1910 90. Şi-a
stabilit sediul profesional în Arad. Mobilizat în timpul Primului Război
Mondial, a fost distins pentru fapte de vitejie în faţa inamicului, cu medalia
militară de bronz, cu cruce, iar ulterior, şi cu dreptul de a purta spade pe
panglica aceastei decoraţii. Rănit, invalid de război. A fost supus
procedurilor de revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei Mixte
Arad nr. 1101 din 31 mai 1938 (judecător D. Hagiescu, grefier Tr. Balamat)
s-a ordonat închiderea procedurii. Radiat din Baroul Arad la 23 septembrie
1940, până la 7 octombrie 1944, în baza legilor rasiale. Repus în dreptruri, a
profesat avocatura până la 30 martie 1948. Având în vedere dispoziţiile
legale de atunci, i s-a calculat o vechime profesională de 43 ani. Casa
Centrală de Asigurări a Avocaţilor i-a admis cererea de pensionare,
acordându-i o pensie lunară de 4.000 lei, din care urmau să se reţină
impozitele legale, cu data de 1 ianuarie 1949 91.
Kiss Nicolae. Născut la 11 ianuarie 1907 în localitatea Kisnamény
(Ungaria). Religia: mozaică. Fiul lui Wilhelm Kiss şi al Tildei, născută
Ieremiaş. Bacalaureat al Liceului „Mihai Eminescu” din Satu Mare, în anul
1925. Licenţiat al Academiei de Drept din Oradea, în anul 1928. Înscris ca
avocat stagiar în Baroul Satu Mare, prin Decizia nr. 87 din 14 martie 1929.
A continuat practica stagiară în barourile Oradea, Satu Mare şi Arad, în
localitatea Ineu (în cancelaria lui Kollin Iacob), până la 23 septembrie 1940,
când a fost radiat în baza legilor rasiale. Şi-a reluat activitatea în toamna
anului 1944, în Arad 92. Cercetat de Comisia de epurare şi achitat 93. Admis
în Colegiul Avocaţilor Arad, cu decizia nr. 201 din 30 martie 1948. Emigrat
în Palestina, a fost radiat din Colegiul Arad, la 10 septembrie 1951 94.
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Kollin Iacob. Născut la 15 octombrie 1884 în localitatea Târnova
(Arad). Fiul lui Kollin Ignatie şi al Catalinei, născută Singer. Religia:
mozaică. Studii secundare la fostul Gimnaziu Superior Regal din Arad
(1894-1902). Doctor în ştiinţe juridice al Universităţii din Cluj, la 18
decembrie 1909. Înscris ca avocat stagiar în Camera Avocaţilor din Arad, la
9 iunie 1906 95. A efectuat practica stagiară până la 7 iunie 1912 la Ineu, în
cancelariile avocaţilor László Gyula şi Merö Samu, precum şi în biroul lui
Mihai Mărcuş, din Gyula. Diploma de avocat nr. 209 din 8 iulie 1912,
obţinută în urma examenului depus în faţa Comisiei de examinare din Tg.
Mureş. Înscris în Camera Avocaţilor din Arad, ca avocat pledant, de la 27
iulie 1912. Şi-a stabilit sediul profesional în Hălmagiu. Mobilizat pe front în
timpul Primului Război Mondial, a fost rănit şi a căzut prizonier la ruşi.
Reînscris în Baroul Arad, la data de 27 mai 1922. A fost subiect al
procedurilor de revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei Rurale
Ineu nr. 1392/1938 (judecătror F. Drăghici, grefier I. Brătianu) s-a dispus
închiderea procedurii de revizuire a înscrierii sale în registrul de
naţionalitate. Prin Decizia nr. 364/4/1940 din 23 septembrie 1940 a fost
radiat din Baroul Arad, reluându-şi activitatea profesională după abolirea
legilor rasiale. Repus în drepturi la 28 noiembrie 1944, a profesat avocatura
până la 31 martie 1948, când i s-a respins cererea de înscriere în Colegiu,
pentru motivul de a fi avut alte principale surse de existenţă 96.
Köves Ladislau (Klein). Născut la 12 octombrie 1892, în
Almáskámara (pretura Aletea, Ungaria). Fiul medicului Klein Peter
Adalbert şi al Ceciliei, născută Böhm. Religia: mozaică. Studii gimnaziale
în Arad, absolvite în sesiunea iunie 1910. Mobilizat în timpul Primului
Război Mondial, repartizat în cadrul Justiţiei Militare. Doctor în ştiinţe
juridice al Universităţii din Cluj, la 22 decembrie 1917. Avocat stagiar
înscris în Camera Avocaţilor din Arad, la 15 noiembrie 1918 97. A efectuat
practică stagiară până în anul 1923, în cancelariile avocaţilor Krausz Gyula,
Iustin Petruţiu şi Fag Băltean. Examenul de avocat depus în faţa Comisiei de
examinare din Cluj, la 28 iunie 1923. Înscris ca avocat definitiv în Baroul
Arad, la 19 iulie 1923 98. A fost supus procedurii de revizuire a cetăţeniei.
Prin Încheierea Judecătoriei Rurale Şiria nr. 591 din 29 mai 1938 s-a
ordonat închiderea procedurii (judecător Sergiu M. Popa, grefier M. Man).
Radiat în perioada 13 septembrie 1940, până la 7 octombrie 1944, dată la
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care a fost repus în drepturi. La 30 martie 1948 a fost înscris în Colegiul
Avocaţilor din Arad. La desfiinţarea Colegiului (1956), a fost transferat, la
cerere, din Biroul Colectiv de Asistenţă Juridică Arad, în Biroul Colectiv de
Asistenţă Juridică Lipova. Decedat la 28 aprilie 1959 99.
Krausz Adalbert. Născut la 6 martie 1893 în localitatea Deva. Fiul
lui Henrik Krausz şi al Carolinei, născută Klausner. Religia: mozaică. A
urmat cursurile elementare şi secundare în cadrul şcolilor din Deva. După
obţinerea diplomei de bacalaureat, în anul 1910, s-a angajat în calitate de
practicant de notar în localitatea Buceci. În anul 1911 a urmat cursurile de
notar comunal şi a obţinut diploma de notar, eliberată de Comisia de
examinare din Cluj. Concomitent cu studiile notariale s-a înscris ca student
la Facultatrea de Drept din Cluj, de unde a obţinut titlul de doctor în ştiinţe
juridice în anul 1919. Studiile juridice i-au fost întrerupte în perioada 19141918, când a fost înrolat în armata austro-ungară. A fost prizonier de război
în Rusia, de unde a fost eliberat în anul 1918 100. Înscris în Baroul Arad, ca
avocat stagiar, în anul 1920, a efectuat practica stagiară în biroul avocatului
arădean Eugen Costina. A fost definitivat cu data de 1 iulie 1921, în baza
diplomei obţinute de la Comisia de examinare pentru magistraţi şi avocaţi
din Cluj. Şi-a stabilit sediul profesional în localitatea Hălmagiu, undwe a
profesat avocatura până la 21 octombrie 1924 101. De la această dată şi-a
mutat sediul profesional în Pecica, apoi în Arad (2 septembrie 1936) şi
Rovine (1 ianuarie 1937), unde a profesat avocatura până la evacuarea
evreilor în reşedinţa judeţului. A fost subiect al cauzei de revizuire a
cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei Rurale Hălmagiu, din 30 ianuarie
1939 s-a dispus închiedrea procedurii. A fost radiat din Barou, în perioada
septembrie 1940-octombrie 1944, în baza legilor rasiale. După abrogarea
legilor rasiale, a fost repus în drepturi şi a profesat avocatura, în Arad, până
la 20 noiembrie 1946, dată la care a fost radiat din barou, la cerere. La 29
septembrie 1947 a fost reînscris, dorind să-şi redeschidă biroul avocaţial din
Rovine, unde avea o casă ocupată de diverse instituţii, între care şi Uniunea
Populară Maghiară, care au refuzat evacuarea. La 30 martie 1948 a fost
radiat din evidenţele avocaţiale, ca urmare a respingerii cererii de înscriere
în Colegiul Avocaţilor Arad, pentru motivul de a fi avut alte surse de venit
(avusese acţiuni la Banca „Pecicana” din Rovine, al cărei avocat fusese).
Între anii 1948-1956 a avut diverse ocupaţii şi mici funcţii administrative. În
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anul 1954 i s-a respins cererea de înscriere ca avocat pledant în Colegiul
Regional de Avocaţi Arad, precum şi întâmpinarea făcută. A fost înscris pe
tabloul Colectivului de Jurisconsulţi al Regiunii Timişoara, cu data de 1
octombrie 1956, după ce fusese încadrat ca jurisconsult principal la Uzinele
Textile „30 Decembrie” Arad, funcţie din care a fost pensionat cu data de 15
aprilie 1956 102.
Laszlo Leopold (Lusztbáder). Născut la 4 februarie 1884 în
localitatea Curtici (Arad). Fiul comerciantlui Lusztbáder Abraham şi al
Amaliei, născută Husz 103. Religia: mozaică. Schimbarea numelui s-a realizat
prin Ordonanţa Ministerului Regal Ungar de Interne nr. 80280 din 15 august
1905. Absolvent al Gimnaziului Superior Regal din Arad, la 10 iunie 1911.
Studiile juridice le-a urmat la Facultatea de Drept din Budapesta, din 1911,
continuate în mod particular. A fost înrolat în armata austro-ungară din anul
1915. A participat la operaţiunile militare de pe fronturile rus şi italian la
mai multe campanii miltare, fiind distins cu două medalii de argint pentru
fapte de vitejie. A fost declarat doctor în ştiinţe juridice al Universităţii din
Cluj, la 19 mai 1917. Înscris în Camera Avocaţilor din Arad, ca avocat
stagiar, cu data de 15 iunie 1917. A efectuat practica stagiară în cancelariile
avocaţilor Deutsch Iszö, Iustin Miron, Höflich Béla şi Sever Ispravnic, până
în anul 1924 104. Înscris ca avocat definitiv în Baroul Arad, prin Decizia nr.
583 din 21 octombrie 1924 105. Fusese susţinut prin declaraţiile avocaţilor
Sever Ispravnic şi Eugen Fischer. I s-a eliberat diploma de avocat nr. 497
din 12 noiembrie 1924. Restanţier cu plata cotizaţiilor faţă de Baroul Arad,
prin Decizia nr. 125/4 din 12 ianuarie 1938 s-a pronunţat interdicţia de
exercitare a profesiei, până la plata restanţelor şi a taxei de reînscriere. Prin
Decizia nr. 448 din 1 decembrie 1944 s-a admis „în principiu” reînscrierea
în barou, după clarificarea situaţiei restanţelor. Reînscris în Barou, cu data
de 25 mertie 1945. Prin Decizia nr. 230 din 30 martie 1948 i s-a respins
cererea de înscriere în Colegiu, pentru motivul de a nu fi exercitat în mod
demn profesiunea de avocat, având multe reclamaţii disciplinare, ulele
definitivate, iar altele aflate în curs de rezolvare. Recursul i-a fost admis de
Uniunea Colegiilor de Avocaţi din România. A activat ca avocat pledat până
la 17 octombrie 1952, data decesului, fiind radiat din evidenţe cu data de 27
octombrie 1952 106.
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Lörinczi Adalbert. Născut la 21 mai 1893 în localitatea Tg. Mureş.
Fiul lui Lörinczi Ignat şi al Şaroltei, născută Nuftali. Religia: mozaică.
Doctor în ştiinţe juridice al Universităţii din Cluj, la 16 noiembrie 1918.
Avocat stagiar în Camera Avocaţilor din Cluj, de la 10 iunie 1919, avocat
definitiv, de la data de 2 noiembrie 1921. A deschis birou avocaţial în
localitatea Ocna Mureş. Radiat din Barou la 15 octombrie 1940. Reînscris în
Baroul Alba, la 24 octombrie 1944. Transferat în Baroul Arad, la 5
decembrie 1944 107. Înscris în Colegiul de Avocaţi Arad, la 31 martie 1948, a
funcţionat ca avocat pledant, pe lângă diferite instanţe arădene. Şters din
evidenţele avocaţiale ale Biroului Colectiv de Asistenţă Juridică Arad, cu
data decesului, intervenit la 25 martie 1961 108.
Löwinger Carol. Născut la 14 august 1900 în localitatea Vágujhely
(Nové Mĕsto, fosta Cehoslovacie). Fiul lui Löwinger Arminiu, comerciant
de spirt, şi al Olgăi, născută Diamant. Religia: mozaică. Bacalaureat al
Liceului Real de Stat din Deva, la 19 iunie 1919. Licenţiat al Facultăţii de
Drept din Oradea, la 30 ianuarie 1935. Înscris ca avocat stagiar în Baroul
Arad, cu titlul de licenţiat, prin Decizia nr. 152 din 1 iunie 1935. Fusese
susţinut prin declaraţiile avocaţilor Kele Iuliu şi Multas Carol. Practica
stagiară a efectuat-o în cancelaria lui Kele Alexandru, de la 1 iunie 1935,
până la 22 iunie 1937. Jurământul l-a depus în faţa decanului, Silviu
Moldovan, la 18 iunie 1935. Înscris ca avocat definitiv în Baroul Arad, prin
Decizia nr 257/6/ din 25 februarie 1937. Fusese susţinut prin declaraţiile
avocaţilor Demian Aurel şi Multas Eugen. Nu i s-a eliberat diploma de
avocat, situaţie în care a continuat practica avocaţială, ca avocat stagiar, în
biroul lui Kele Alexandru, iar de la 1 iulie 1938, în biroul lui Friedman
Ignatie. Supus procedurilor de revizuire a cetăţeniei. Încheierea Judecătoriei
rurale Şiria nr. 721 din 29 mai 1921, prin care s-a ordonaat închiderea
procedurii, a fost atacată cu recurs de Parchetul Tribunalului Arad. Radiat
din Barou, la 23 septembrie 1940 109. Diploma de avocat nu i-a fost eliberată
de Uniunea Avocaţilor decât în urma insistenţelor depuse de el şi Barou, în
toamna anului 1944 şi începutul anului 1945. În sfârşit, la 9 ianuarie 1945 i
s-a eliberat diploma de avocat nr. 10.949. Cu data de 1 februarie 1945 s-a
ocupat de afaceri industriale şi comeriale, devenind încompatibil, situaţie în
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care a cerut radierea de pe lista avocaţilor Baroului Arad, cu acea dată,
cerere acceptată prin Deczia nr. 126 din 27 aprilie 1945 110.
Mannheim Aladar. Născut la 13 septembrie 1880 în localitatea
Veszprém (Ungaria). Fiul lui Mannhein Sigismund şi al Herminei, născută
Pollak, în Becicherecul Mare 111. Religia: mozaică. Studii secundare la Arad,
bacalaureat al Gimnaziului Superior Regal în sesiunea din iunie 1899.
Doctor în ştiinţe juridice al Universităţii din Cluj, la 27 martie 1909. Înscris
ca avocat stagiar în Camera Avocaţilor din Arad, la 9 noiembrie 1906 112. A
efectuat stagiul de practică în cancelariile avocaţilor Vajda István, Szregö
Húgó, Steinhardt Mór şi Páris Lajos, până la 10 mai 1913. Diploma de
liberă practică avocaţială obţinută în urma examenului depus în faţa
Comisiei de examinare din Budapesta, la 27 mai 1913. Înscris, ca avocat
definitiv, prin Decizia nr. 1287 din 14 iunie 1913 113. Şi-a stabilit sediul
profesional în Arad. A fost supus procedurii de revizuire a cetăţeniei, în anul
1938, şi efectului celorlalte legi rasiale. Prin Încheierea Judecătoriei Mixte
Arad nr. 1109 din 23 mai 1938 (judecător Istrătescu, grefier Firea) s-a
dispus închiderea procedurii de revizuire a cetăţeniei şi, totuşi, a fost radiat
din registrul avocaţilor, prin Decizia nr. 364/4 din 23 septembrie 1940. Şi-a
reluat activitatea profesională la 11 septembrie 1944, până când, condiţiile
impunerii fiscale au devenit de nesuportat. Astfel, la 31 octombrie 1946, el
aviza Baroul Arad că, „Întrucât am fost impus de Administraţia Financiară
Arad cu un impozit de 840.000 lei, neavând nici măcar 1/5 parte venit din
această sumă, şi întrucât nu mă las exploatat de un organ administrativ care
nici de departe nu vrea să ştie de o impunere echitabilă şi corespunzătoare
situaţiei mele de câştig, mă retrag de la exerciţiul profesiunei de avocatură şi
cer penzionarea mea cu 1 noiembrie 1946”. A fost radiat din evidenţe cu
data de 17 septembrie 1947, în vederea pensionării. Decedat la 2 februarie
1948 114.
Mannheim Mauriţiu. Născut la 12 aprilie 1879 în
localitatea Nădlac (Cenad). Religia: mozaică.
Doctor în ştiinţe juridice al Universităţii din Cluj, la
18 noiembrie 1905. Diploma de liberă practică
obţinută de la Comisia de examinare din Tg. Mureş,
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la 3 iunie 1911. Înscris ca avocat definitiv în Baroul Szeged, la 14 iunie
1911, până la 4 iunie 1920. Înscris în Baroul Arad de la data de 30
decembrie 1920 115. A continuat profesarea avocaturii în cancelaria sa din
Nădlac. A fost supus procedurii de revizuire a ceăţeniei. Prin Încheierea
Judecătoriei Rurale Nădlac nr. 541 din 18 mai 1938 s-a ordonat închiderea
procedurii. A fost radiat din tabloul avocaţilor la 23 septembrie 1940 116. A
decedat la 27 aprilie 1942.
Marghittai Hugo. Născut la 4 noiembrie 1908 în localitatea
Chişineu (Arad). Fiul învăţătorului confesional Adolf Margittai şi al
Catalinei, născută Stern. Religia: mozaică. Bacalaureat al Liceului „Emanuil
Gojdu” din Oradea, în sesiunea iunie 1925. Clasele I-VI fuseseră urmate la
Liceul „Moise Nicoară” din Arad. Licenţiat al Academiei de Drept din
Oradea, în noiembrie 1930. Înscris ca avocat stagiar în Baroul Arad, prin
Decizia nr. 130 din 29 martie 1931. A fost susţinut prin declaraţiile
avocaţilor Martin Goldzieher şi Géza Margocsy, ambii cu domiciliul
profesional în Chişineu-Criş. Practica stagiară a efectuat-o în biroul
avocatului Martin Goldzieher. Doctor în ştiinţe politice al Universităţii din
Szeged, la 6 mai 1933. La 21 aprilie 1934 a intrat în biroul avocatului
Bărgău Victor, tot în Chişineu-Criş, unde a activat până la 28 noiembrie
1934. Înscris ca avocat definitiv în Baroul Arad prin Decizia nr. 222 din 14
decembrie 1934 117. A fost susţinut prin declaraţiile avocaţilor la care
efectiase practica stagială, Martin Goldzieher şi Bărgău Victor. Diploma de
avocat definitiv nr. 3.482 din 5 ianuarie 1935. Jurământul depus în plenul
Tribunalului Arad, la 14 ianuarie 1935. Şi-a stabilit sediul profesional în
localitatea Chişineu-Criş. A fost supus procedurilor de revizuire a cetăţeniei.
Prin Încheierea Judecătoriei Rurale Chişineu-Criş nr. 435 din 16 mai 1938
s-a ordonat închiderea procedurii. Încheierea a rămas definitivă, nefiind
atacată cu recurs de Parchetul Tribunalului Arad. A fost radiat din tabloul
avocaţilor la 23 septembrie 1940, în baza legilor rasiale. Învăţător la Şcoala
primară israelită din Chişineu-Criş, până în iunie 1941. Ca evreu a fost
evacuat şi adus în Arad. Concentrat în diferite lagăre de muncă: Sighişoara
şi Cânepişte (1941), Predeal (Timişul de Sus, 1943) şi Cotu Lung (Brăila,
1944) Şi-a reluat activitatea la 18 octombrie 1944, stabilindu-şi sediul
profesional în Arad, str. Eminescu nr. 32, mutat ulterior pe str. Goldiş nr.
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9 118. Cererea de înscriere în Colegiu i-a fost respinsă, prin Decizia nr. 282
din 30 martie 1948, pe motivele neexercitării efective a profesiei şi a
existenţei altor surse de venit. Cu data de 19 aprilie 1957 a fost înscris în
tabloul jurisconsulţilor arădeni, cu activitate profesională în cadrul Uniunii
Regionale a Cooperativelor de Consum Arad 119.
Messer Carol. Născut la 21 noiembrie 1882 în localitatea Şimand
(Arad). Fiul lui Leopold Messer şi al Iulianei, născută Schillinger 120. Religi:
mozaică. Studii medii şi bacalaureatul susţinut la Bratislava. Înscris, ca
avocat stagiar, în Camera Avocaţilor din Arad, la 18 decembrie 1905 121. A
efectuat practica stagiară în cancelaria avocatului Glück Géza din Chişineu,
şi ale arădenilor Sever Ispravnic şi Deutsch Izsö, până la data de 4 mai 1911.
Doctor în ştiinţe juridice al Universităţii din Cluj, la 26 ianuarie 1907.
Calificarea de liberă practică a obţinut-o în baza examenului susţinut în faţa
Comisiei din Budapesta, la 16 mai 1911. Înscris ca avocat definitiv, la 8
iunie 1911 122. Şi-a stabilit sediul profesional în Arad. În anul 1938 a fost
supus procedurilor de revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei
Mixte Arad nr. 1529 din 23 mai 1938 (judecător Istrătescu, grefier Fira), a
fost ordonată închiderea procedurii. Radiat din barou la 23 septembrie 1940,
reînscris la 7 octombrie 1944. Numit substitut al notarului public Filip
Ciorapciu din Arad, prin Decizia Camerei Notarilor Publici din Arad nr. 18
din 10 august 1945. Pentru nedeclararea în termen a incompatibilităţii (una
lună de la numirea într-o funcţie publică) Baroul s-a sesizat şi s-a dispus
trimiterea lui în judecata Comisiei de Disciplină. I s-a refuzat înscrierea în
Colegiu, la 31 martie 1948. Şi-a depus actele în vederea pensionării, după o
practică avocaţială de 38 ani. A fost pensionat cu ziua de 1 ianuarie 1950
(4000 lei brutto lunar) 123.
Multas Eugen. Născut la 15 noiembrie
1893 în localitatea Gyula (Ungaria). Fiul
comerciantului Adolf Multas, născut în
Bekescsaba şi al Franciscăi, născută
Schwartz, în Sântana. Religia: mozaică. Absolvent al Gimnaziului Superior
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romano-catolic din Arad, în anul 1912. Licenţiat al Academiei de Drept din
Oradea, la 8 februarie 1928. Înscris în Baroul Arad, ca avocat stagiar, prin
Decizia nr. 125 din 31 martie 1928. Fusese susţinut prin declaraţiile
avocaţilor Andrei Timaş şi Iuliu Kele. Prin Decizia nr. 430 din 16 august
1929, a fost înscris, tot în calitate de avocat stagiar, cu drepturile prevăzute
de legea din anul 1907, adică putea profesa independent, în faţa instanţelor.
Fusese susţinut prin declaraţiile avocaţilor Iuliu Örfi şi Albert Fucks.
Diploma de avocat nr. 2.967 din 26 septembrie 1929. Până la 28 noiembrie
1929 a efectuat stagiul de practică în biroul lui Alexandru Kelle. Prin
Decizia nr. 211 din 28 martie 1931, a fost înscris în registrul avocaţilor
definitivi ai Baroului Arad 124. A fost supus procedurii de revizuire a
cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei Mixte Arad nr. 1516 din 23 mai
1938 (judecător C. Istrătescu, grefier Firea) s-a ordinat închiderea
procedurii, fiind locuitor al Aradului şi având obţinută apertenenţa
dobândită înainte de anul 1918, înscris în evidenţele Biroului de evidenţa
populaţiei, şi fără să fi cerut vreodată repatrierea. Radiat din Baroul Arad, la
23 septembrie 1940, în baza legislaţiei rasiale. A decedat la 4 septembrie
1942 125.
Nagy Ladislau. Născut la 10 ianuarie 1902 în Arad. Fiul avocatului
Nagy Alexandru şi al Ilenei, născută Dozsa, la 21 iulie 1876 în localitatea
Makó (Ungaria). Religia: israelită. Studii liceale în Arad, absolvite în anul
1929. Doctor în ştiinţe juridice al Universităţii din Szeged, la 13 februarie
1925. În urma diferenţelor de examen oral, susţinut în cadrul Facultăţii de
Drept din Cernăuţi, studiile juridice i-au fost echivalate cu titlul de licenţă în
drept. Înscris ca avocat stagiar în Baroul Arad, în condiţiile Legii din anul
1907 (2 ani de stagiu), prin Decizia nr. 193 din 3 martie 1932. Fusese
susţinut prin declaraţiile avocaţilor Révész şi Paul Szuky. Jurământul depus
în faţa plenului Tribunalului Arad, la 2 aprilie 1932. Diploma de avocat nr.
4154 din 28 aprilie 1932. Trecut în rândul avocaţilor definitivi prin Decizia
nr. 234 din 27 aprilie 1934 126. Supus procedurii de revizuire a cetăţeniei.
Prin Încheierea Judecătoriei mixte Arad nr. 2418 din 23 mai 1938 (judecător
C. Istrătescu, grefier Fira), s-a dispus închiderea procedurii. Radiat din
tabloul avocaţilor la 23 septembrie 1940, în baza legilor rasiale. Apelul şi
recursul i-au fost respinse 127.
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Örfi Iuliu. Născut la 28 februarie 1889, în
localitatea Tolna (Ungaria). Fiul lui Iosif şi al
Emiliei. Religia: israelită. Studii juridice la
Budapesta (3 semestre) şi la Cluj (7 semestre). Doctor în ştiinţe juridice al
Universităţii din Cluj, la 23 martie 1912. Înscris ca avocat stagiar în Camera
Avocaţilor din Arad, la data de 26 septembrie 1911 128. A efectuat practica
stagiară în cancelariile avocaţilor arădeni Vadasz Armin, Köpf János, Gara
Arnin şi Nagy Sándor, până la 31 octombrie 1914. Diploma unificată de
magistrat şi avocat obţinută de la Comisia de examinare din Tg. Mureş.
Avocat pledant în Camara, Baroul şi Colegiul Avocaţilor din Arad, în
perioadele 11 iulie 1918-23 septembrie 1940; 7 octombrie 1944-1951 129.
Fusese radiat din Barou în perioada 13 septembrie 1940-7 octombrie 1944,
neputând exercita profesiunea de avocat în baza art. 7 pct. b şi art. 18 din
Decertul-lege privind situaţia juridică a locuitorilor evrei din România din 9
august 1940 130. Deportat în lagărele de la Vapniarca şi Grosulovo
(Transnistria), repatriat şi internat în lagărul de la Tg. Jiu, în perioada 1942august 1944, fusese „ridicat de Chestura Poliţiei Arad fără nici o formă”.
Foarte activ în viaţa socială a Aradului. A avut unele conflicte cu diverşi
ofiţeri ai poliţiei locale (Romulus Giurgiu). După spusele avocatului Miron
Butariu, a făcut parte, împreună cu acesta, din Comisia de epurare a
funcţionarilor de poliţie din Arad 131. Membru al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi
Politici, în baza căreia a primit o pensie cu valoare destul de ridicată, în
acele timpuri de slabă retribuţie a avocaţilor. Figurează în evidenţele
Comitetului Regional P.M.R Arad ca simpatizant comunist, în perioada
interbelică, cu contribuţii băneşti la „Ajutorul Roşu”, a apărat în faţa
instanţelor deţinuţii învinuiţi de înfracţiuni contra siguranţei statului, iar
după anul 1944 şi-a adus aportul la publicitatea listelor de candidaţi ai
Blocului Muncitoresc şi Ţărănesc, fapt ce a dus şi la acordarea diverselor
decoraţii „republican-democratice” 132. Radiat din evidenţele avocaţiale cu
data de 4 februarie 1951. Avocat jurisconsult la Organizaţia Comercială
Locală Produse Industriale Arad, înscris în cadrul Colectivului de
Jurisconsulţi din Regiunea Arad, în perioada 4 februarie 1951-16 noiembrie
1955. A fost pensionat pentru limită de vârstă cu data de 8 mai 1956.
Încercarea ulterioară de reînscriere în Colegiul avocaţilor a eşuat. Decedat la
22 decembrie 1968.
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Popper Alexandru. Doctor în ştiinţe juridice.
Înscris ca avocat stagiar în Camera Avocaţilor din
Arad, la 2 decembrie 1908 133. A efectuat practica
stagiară în cancelariile avocaţilor Nemess
Zsigmond şi Rosenberg Miksa, până la 1 octombrie 1910. Avocat definitiv,
de la 19 aprilie 1913 134. Şi-a stabilit sediul profesional în Arad, unde a
profesat până la 9 iunie 1923, dată la care şi-a mutat sediul în Buteni. Radiat
din evidenţa avocaţilor în perioada 23 septembrie 1940-7 octombrie 1944.
Repus în drepturi după anularea legilor rasiale, a profesat avocatura, în
continuare, până la 31 martie 1948, dată la care a fost înscris în Colegiul de
Avocaţi Arad. A profesat până la 31 ianuarie 1956, tot în Buteni, dată la
care a fost trecut în Colegiul de Avocaţi Oradea (Raionul Gurahonţ fusese
încorporat Regiunii Oradea). În vara anului 1959 şi-a depus cererea de
pensionare 135.
Rácz Alexandru (Reusz). Născut la 26
ianuarie 1885 în Arad. Fiul lui Reusz
Mauriţiu şi al Izabelei, născută Steinfeld 136.
Religia: mozaică. Studii secundare la Arad
(Gimnaziul Superior Regal şi Şcoala
Superioară de Comerţ). Doctor în ştiinţe
juridice al Universităţii din Cluj. Înscris ca avocat stagiar în Camera
Deputaţilor din Arad, la 27 noiembrie 1905, cu practică în birourile
avocaţilor Szomló Armin şi Dimitrie Momac, până la 6 ianuarie 1910137.
Trecut în tabloul avocaţilor definitivi din data de 8 februarie 1910 138. Şi-a
stabilit sediul profesional în Arad 139, unde a profesat, până la 31 decembrie
1948, cu excepţia anilor 1914-1918, când a fost mobilizat şi trimis pe front.
A fost supus şi unei cauze de revizuire a cetăţeniei. Judecătoria Mixtă Arad,
prin Încheierea nr. 556 din 13 mai 1938 (judecător P. Ionescu, grefier I.
Hărdălău) a ordonat închiderea procedurii de revizuire a cetăţeniei. Cu data
de 13 septembrie 1940 a fost radiat din evidenţe, neputând exercita profesia
133
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de avocat, în baza art. 7 pct b şi art. 18 din Decretul-lege privind starea
juridică a locuitorilor everei din România din 9 august 1940. A fost repus în
drepturi la 7 octombrie 1944 „după eliberare de către glorioasa Armată
Sovietică”, aşa cum scrisese el într-un chestionar din anul 1954. Deşi fusese
primit în Colegiul Avocaţilor din Arad, la 31 martie 1948, preşedintele
Uniunii Avocaţilor din România a făcut recurs la decizia de primire, pe
motivul că „profesiunea de avocat nu era singura sursă de existenţă, având şi
alte venituri”. În realitate, avusese un post de conducere la intreprinderea
româno-sovietică „Teba” din Arad, părăsindu-l în anul 1950, prin
pensionare. La 29 octombrie 1954 i s-a respins cererea de înscriere în
Coelgiul Regional de Avocaţi Arad, în calitate de avocat pledant definitiv.
În anul 1956 a solicitat acordarea pensiei de avocat, cerere rezolvată pozitiv.
La sfârşitul lui ami 1970 văduva Ioana Racz a solicitat eliberarea unei
adeverinţe constatatoare a perioadei de radiere a soţului din Baroul Arad,
necesară recuperării prejudiciilor suferite în acea perioadă 140.
Rosenblüh Ernestina Alice (căs. Weisz). Născută la 1 decembrie
1909 în Oradea. Fiica funcţionarului Ludovic Rosenblüch şi al Elisabetei,
născută Seidenfeld. Religia: mozaică. Bacalaureată a Liceului „Oltea
Doamna” din Oradea, în anul 1928. Licenţiată a Facultăţii de Drept din
Oradea, în anul 1931. Înscrisă ca avocat stagiar cu titlul de licenţă în drept în
Baroul Oradea, prin Decizia nr. 66 din 6 februarie 1932. A desfăşurat
practica stagiară în cadrul diferitelor birouri avocaţiale din Oradea, precum
şi în cadrul Biroului Asistenţei Judiciare de la lângă Baroul Oradea. La 2
ianuarie 1936 a solicitat transferarea în Baroul Arad. Prin Decizia nr. 461/4
din 7 noiembrie 1936 i s-a admis cererea de transferare, cu menţiunea
efectuării practicii stagiare la Asitenţa Judiciară de pe lângă Baroul Arad
(instituţie însărcinată cu delegarea apărătorilor din oficiu). De la 15
decembrie 1938 a efectuat practica stagiară în biroul avocatului Eugen
Fischer, str. Consistoriului nr. 2. A fost supusă procedurilor de revizuire a
cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei Urbane Oradea nr. 533 din 19
octombrie 1938 s-a dispus închiderea procedurii. A fost radiată din Baroul
Arad prin Decizia nr. 461 din 12 octombrie 1940 141.
Rosinger Elemer. Născut la 14 noiembrie 1908, în localitatea
Vânători (Arad). Fiul lui Herman Rosinger şi al Reginei, născută Mezei.
Religia: mozaică. Studii secundare urmate la Liceul de Stat din Salonta
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Mare, cu examenul de bacalaureat susţinut în faţa Comisiei de examen din
Oradea, la 28 iulie 1927. Licenţiat al Academiei de Drept din Oradea, la 30
august 1930. Înscris ca avocat stagiar în Baroul Oradea, prin Decizia nr.
599, din 21 august 1930, a Consiliului Baroului. La 16 august 1930 s-a
transferat în Baroul Deva. Practica stagiară a fost efectuată pe lîngă avocatul
Rapaport Leopold, până la 1 mai 1931; pe lângă avocatul Lörenz Eugen, de
la 1 mai 1931, până la 15 decembrie 1931, când a fost încorporat. De la 15
aprilie 1933 şi-a continuat stagiul, în biroul lui Ştefan Fodor, până la 20 mai
1933, când s-a transferat în Baroul Timişoara, cu data de 22 mai 1933, prin
Decizia nr. 1168 din 14 iulie 1933, a acelui barou. La 19 octombrie 1933 a
fost înscris prin transferare în Baroul Caraş, făcând stagiul pe lângă
Judecătoria Reşiţa. Înscris ca avocat definitiv în Baroul Caraş, prin Decizia
nr. 27/12 din 15 iulie 1935. I s-a eliberat diploma de avocat definitiv nr.
5.837 din 24 iulie 1935. Jurământul l-a depus în plenul Tribunalului Cararaş
(în Oraviţa), la 31 iulie 1935. A profesat avocatura la la Reşiţa până la 31
august 1938, dată la care a fost radiat din Barou, la cerere. Şi-a mutat
domiciliul în Arad, la 2 martie 1940 şi a solicitat înscrierea în Baroul Arad,
cu sediul profesional în localitatea Vânători. Cererea nu i-a fost rezolvată,
dosarul i s-a arhivat, pe motiv că „nu stăruie în rezolvarea cererii”. La 28
septembrie 1944 şi-a înaintat cererea şi actele pentru înscriere în Baroul
Arad, anunţând că doreşte să-şi continuie profesiunea de avocat, cu sediul în
Arad, pe str. Alexandru Gavra nr. 7. La 27 martie 1945 a solicitat ca
înscrierea să se facă cu ziua de 2 martie 1940, prin rezolvarea acelei cereri
„care în urma unor dispoziţii ilegale şi a legilor rasiale a rămas nerezolvată”.
Prin Decizia nr 209 din 6 aprilie 1945, i s-a admis cererea şi cele
solicitate 142. Jurământul l-a depus în Baroul Arad, la 6 aprilie 1945. Membru
P.C.R. de la 1 mai 1945. Membru în Comisia Interimară a Baroului Arad, în
perioada octombrie 1946–septembrie 1947, a avut o contribuţie majoră la
„democtatizarea” asociaţiei avocaţilor arădeni. Din septembrie 1947, a fost
ales vicepreşedinte al Asociaţiei profesionale a avocaţilor din barourile
Arad, Oradea, Hunedoara, Timişoara şi Caraş. Admis ca avocat pledant în
Colegiul Avocaţilor din Judeţul Arad, prin Decizia nr. 198 din 30 martie
1948. A fost radiat de pe lista Colegiului, prin Decizia nr. 1271 din 30
septembrie 1948, ca incompatibil. Fusese numit judecător provizoriu la
Judecătoria Rurală Band, judeţul Mureş, unde avea să-şi aducă contribuţia la
promovarea justiţiei populare 143.
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Rosti Rudolf (Kaufmann Rezsö). Născut la
31 mai 1881, în localitatea Pâncota (Arad).
Religia: mozaică. Studii secundare la Liceul
Augustin din Budapesta (clasele I - II), la
Liceul Real Maghiar de Stat din Deva (clasele III – VIII), finalizate la 11
iunie 1898. şi-a schimbat numele în anul 1904. Doctor în ştiinţe juridice al
Universităţii din Budapesta, la 1 octombrie 1904. Diploma de avocat
obţinută la Budapesta, la 22 iunie 1908. Înscris ca avocat stagiar în Camera
Avocaţilor din Arad, de la 24 februarie 1903 144. A efectuat practica stagiară
în cancelariile avocaţilor arădeni Nemess Zsigmand şi Nagy Alexandru,
până la 23 mai 1908. Avocat definitiv, de la 8 iulie 1908 145. A profesat
avocatura până la 30 martie 1948, având sediul profesional în Pâncota.
Fusese radiat din Barou, în perioada 23 septembrie 1940–7 octombrie 1944,
în baza legilor rasiale. La 30 martie 1948 i s-a respins cererea de înscriere în
Colegiu pe motivul că nu a exercitat în mod efectiv profesiunea de avocat. A
fost pensionat cu data de 1 ianuarie 1949. La 19 iunie 1970 i s-a eliberat o
adeverinţă privind vechimea în activitatea avocaţială, necesară justificării
pentru recuperarea prejudiciilor suferite în acea perioadă de suspendare din
avocatiră. Avea domiciliul tot în localitatea Pâncota 146.
Roth Frederic. Născut la 12 august 1888 în Arad. Fiul
comerciantului Ludovic Roth şi al Ecaterinei, născută Hecker. Religia:
mozaică. Bacalaureat al Liceului Superior Regal Maghiar din Arad, la 18
iunie 1906. Licenţiat al Facultăţii de Drept din Cluj, la 11 ianuarie 1910.
Avocat stagiar în Camera Avocaţilor din Arad, prin Decizia nr. 918 din 26
aprilie 1910 147. A efectuat practica stagiară în cancelariile avocaţilor Salgó
Miksa şi Szalay Károly, până la data de 1 mai 1914. Doctor în ştiinţe
juridice al Universităţii din Cluj, la 30 martie 1912. Mobilizat în timpul
Primului Război Mondial, cu gradul de locotenent în rezervă, a fost trimis în
toate zonele de operaţii. Avocat definitiv, înscris în Baroul Arad prin
Decizia nr. 529, din 20 noiembrie 1928 148. Diploma de avocat definitiv nr.
2.859 din 17 mai 1929. Jurământul l-a prestat în plenul Tribunalului Arad, la
27 iunie 1929. Şi-a stabilit sediul profesional în Arad. La 24 aprilie 1929 a
fost trecut pe lista încompatibililor, situaţie care a încetat aproape imediat.
Supus procedurilor de revizuire, prin Încheierea Judecătoriei Mixte Arad nr.
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1892 din 17 mai 1938 (judecător Ionescu, grefier Hărdălău) s-a dispus
închiderea procedurii. A fost radiat din Barou în perioada 23 septembrie
1940, până la 17 octombrie 1944, după care a fost repus în drepturi. Prin
Decizia nr, 231 din 30 martie 1948 i-a fost admisă cererea de înscriere îm
Colegiu, ca avocat pledant. În baza Decretului nr. 60/1951 a solicitat
înscrierea la pensie. Pensionat pe data de 1 august 1952. Înscris pe tabloul
jurisconsulţilor definitivi, prin Decizia Colectivului de jurisconsulţi Arad nr.
77 din 10 ianuarie 1956, cu activitate profesională la Cooperativele de
producţie „,Metalurgica” şi „Oţelul şi Precizia”, din Arad, până la 1
octombrie 1958. A fost radiat din această evidenţă cu data de 1 octombrie
1958, în urma desfacerii contractului de muncă. În anul 1970 a solicitat
eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte perioada radierii din avocatură,
pentru a beneficia de repararea acelor prejudicii cauzate de legile rasiale 149.
Salamon Ignatie. Născut la 22 mai 1897 în
localitatea Brusturi-Creaca (Sălaj). Înscris în
Baroul Arad, ca avocat stagiar, de la 22 martie
1924, până la 20 aprilie 1928, când a fost
definitivat 150. Şi-a stabilit sediul profesional în Arad, unde a exercitat
avocatura până la 23 septembrie 1940, dată la care a fost radiat din Barou, în
baza legilor rasiale. Repus în drepturi la 7 octombrie 1944, a continuat
profesarea avocaturii până la 31 martie 1948, când i s-a respins cererea de
înscriere în Colegiu. În anul 1957 a solicitat acordarea pensiei pentru limită
de vârstă. A emigrat în Israel, iar în august 1977 i s-a eliberat o adeveninţă,
spre a-i servi ca act justificativ în vederea recuperării prejudiciciilor suferite
în perioada radierii din Barou, ca urmare a aplicării legilor rasiale 151.
Salgó Maximilian (Schatteles). Născut la 3 februarie 1877, în Arad.
Fiul lui Schatteles Mauriţiu şi al Paulinei, născută Engel 152. Religia:
mozaică. Studii secundare la Gimnaziul Superior Regal din Arad, absolvite
la sesiunea din 19 iunie 1896. Doctor în ştiinţe juridice al Universităţii din
Cluj, la 26 iunie 1902. Înscris ca avocat stagiar în Camera Avocaţilor din
Arad, la 28 noiembrie 1900 153. A efectuat practica stagiară în cancelariile
avocaţilor arădeni Nemess Zsigmond şi Rosenberg Miksa, până la 31
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decembrie 1903. Diploma de librtă practică obţinută de la Comisia de
examinare din Budapesta, la 21 iunie 1904. Înscris ca avocat stagiar în
Camera Avocaţilor din Arad, la 28 iunie 1904 154. Şi-a stabilit sediul
profesional în Arad. A fost supus procedurii de revizuire a cetăţeniei. Prin
Încheierea Judecătoriei Mixte Arad, nr. 202 din 19 mai 1938, s-a ordonat
închiderea procedurii (judecător Ionescu, grefier Hărdălău). A fost radiat din
evidenţa Baroului Arad, în perioada 23 septembrie 1940-1944. Repus în
drepturi, la 27 octombrie 1944, a profesat avocatura până la 30 mai 1947,
când a fost radiat, ca urmare a pensionării. A decedat în februarie 1959. La
sfârşitul lui mai 1970 s-a eliberat o adeveninţă văduvei Salgo Margareta,
spre a-i servi ca act justificativ în vederea recuperării prejudiciciilor suferite
în perioada radierii soţului din Barou, ca urmare a aplicării legilor rasiale 155.
Schiller Ernest. Născut la 14 aprilie 1888, în localitatea Aciuţa
(Arad). Fiul lui Schiller Moritz, şi al Mariskăi, născută Stern. Religia:
mozaică. Absolvent al Gimnaziului Superior Regal din Arad, în anul 1906.
Doctor în ştiinţe juridice al Universităţii din Cluj, la 1 februarie 1913.
Înscris în Camera Avocaţilor din Arad, ca avocat stagiar, la 26 ianuarie
1912 156. A efectuat practica stagiară în cancelariile avocaţilor Ştefan Roman
şi Schenter Carol (Pleşcuţa) până la 30 aprilie 1916. Înscris în Baroul Arad,
în perioada 30 martie 1922, până la 16 februarie 1924, dată la care a devenit
incompatibil. Înscris în Baroul Ilfov, prin transferare, la 15 noiembrie 1929.
I s-a eliberat diploma de avocat nr. 3.029 din 22 noiembrie 1929. A revenit
în Baroul Arad, la 31 ianuarie 1930. A profesat avocatura în Gurahonţ. A
fost supus procedurii de revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei
Rurale Hălmagiu n. 522 din 30 iunie 1938 s-a ordonat închiderea procedurii
(judecător L. Pop, grefier G. Paliţa). Radiat din Barou în perioada 19401944, în baza legilor rasiale. Repus în drepturi la 7 octombrie 1944. Fost
preşedinte al Comisiei de plasă Hălmagiu pentru reforma agrară, în anul
1945. A profesat avocatura în Gurahonţ, de la 31 martie 1948, până la 31
decembrie 1951 157, data pensionării din cadrul Biroului Colectiv de
Asistenţă Juridică Hălmagiu. În anul 1970 domicilia în localitatea Gurahonţ
şi solicitase eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte perioada radierii
din barou, necesară ca act justificativ pentru recuperarea prejudiciilor
cauzate de aplicarea legilor rasiale 158.
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Sebestyén Iosif (Stern). Născut la 30 aprilie
1883, în Ineu (Arad). Fiul lui Vilhelm Stern.
Religia: mozaică. Studii secundare la
Gimnaziul Superior Regal din Arad, absolvite
în anul 1901. Şi-a schimbat numele în anul 1906. Doctor în ştiinţe juridice al
Universităţii din Cluj, la 23 iunie 1906. Diploma de avocat obţinută de la
Comisia de examinare din Tg. Mureş, la 20 februarie 1909. Înscris în
Camera Avocaţilor din Arad, ca avocat stagiar, la 7 aprilie 1905 159, şi ca
avocat definitiv, la 23 februarie 1909 160, dată la care a deschis cabinet
avocaţial individual în localitatea Ineu. A fost supus procedurii de revizuire
a cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei Rurale Ineu nr. 1348 din 25 iunie
1938 s-a dispus închiderea procedurii (judecător Fl. Drăghici, grefier I.
Brăteanu). A profesat avocatura până la 23 septembrie 1940, când a fost
evacuat. În opinia sa, în timpul funcţionării biroului din Ineu, acesta „era
unul dintre cele mai frecventate din întregul judeţ). Radiat din Baroul Arad,
la 23 septembrie 1940, fiind reintegrat în drepturi, la 1 ianuarie 1945. „Tot
atunci am fost înscris în Gruparea Avocaţilor Democraţi, precum şi în
sindicatul avocaţilor”. La 30 martie 1948 i s-a respins cererea de înscriere în
Colegiu, pe motiv de neexercitare efectivă a profesiei, din cauza vârstei
înaintate. I s-a acordat pensia de avocat cu data de 1 februarie 1951, cu
drepturi cuvenite de la 1 martie 1950 161.
Singer Eugen. Născut la 4 februarie 1885 162. Fiul
lui Simion şi Berta Singer. Religia: mozaică.
Doctor în ştiinţe juridice. Înscris ca avocat stagiar
în Camera Avocaţilor din Arad, la 20 noiembrie
1905. A efectuat stagiul de practică în cancelaria
avocatului Köpf János, până în iunie 1909 163.
Înscris ca avocat definitiv, la 25 aprilie 1910 164. Şi-a stabilit sediul
profesional în Arad, unde a practicat avocatura până la 15 ianuarie 1947,
când a fost radiat din evidenţe în urma decesului. A fost suspendat din
exerciţiul profesional în perioada 23 septembrie 1940-7 octombrie 1944, în
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baza legilor rasiale. În anul 1956, văduva Elisabeta Singer, domiciliată în R.
P. Ungară, solicitase acordarea pensiei de urmaş 165.
Singer Ludovic. Născut la 5 februarie 1886, în Lipova (Timiş). Fiul
lui David Singer şi al Lenei, născută Nihalti 166. Religia: mozaică.
Bacalaureat al Gimnaziului Superior Regal din Arad, sesiunea iunie 1905.
Doctor în ştiinţe juridice al Universităţii din Cluj, la 19 februarie 1910.
Înscris ca avocat stagiar în Camera Avocaţilor din Arad, la 18 august
1909 167. A efectuat practica stagiară în cancelariile avocaţilor arădeni
Nemess Zsigmond şi Köpf János, precum şi a lui Horháth Kamillo din
Deva, până la 15 februarie 1913. Diploma de liberă practică obţinută de la
Comisia de examinare din Budapesta, la 22 septembrie 1913. Înscris ca
avocat definitiv, la 4 octombrie 1913 168. Şi-a stabilit sediul profesional în
Arad. A fost supus procedurii de revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea
Judecătoriei Mixte Arad nr. 1568 din 19 mai 1938 s-a ordonat închiderea
procedurii (judecător P. Ionescu, grefier Hărdălău). Radiat din tabloul
avocaţilor, la 23 septembrie 1940, în baza legilor rasiale. Şi-a reluat practica
avocaţială la 7 octombrie 1944. A profesat avocatura până la 17 mai 1947,
dată la care a fost radiat, în urma depunerii cererii de pensionare. În anul
1960 domicilia în Tg. Mureş 169.
Somló Arminiu (Schön). Născut la 25 martie 1866, în Arad. Fiul lui
Schön Ignatie şi al Matildei, născută Hirschl 170. Religia: mozaică. Doctor în
ştiinţe juridice. Înscris ca avocat stagiar în Camera Avocaţilor din Arad, la
10 februarie 1892. Avocat definitiv de la 2 ianuarie 1896 171. Şi-a stabilit
sediul profesional în Arad. A fost supus procedurilor de revizuire a
cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei Mixte Arad nr. 2477 din 19 mai
1938 s-a ordonat închiderea procedurii (judecător P. Ionescu, grefier
Hărdălău). A profesat efectiv avocatura până la 23 septembrie 1940, dată la
care a fost radiat din Barou, în baza legilor rasiale. Înscris în baza efectului
Decretului-lege nr. 1626 din 31 august 1944, cu data de 7 octombrie 1944.
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A mai profesat avocatura până la 31 decembrie 1945, când a solicitat
pensionarea 172.
Steiner Iosif. Doctor în ştiinţe juridice. Înscris în
Baroul Arad, ca avocat stagiar, la 29 decembrie
1923. Avocat definitiv, de la 28 iulie 1927 173. Şi-a
stabilit sediul profesional în Arad, unde a profesat
avocatura până la 13 septembrie 1940, când a fost radiat din evidenţe în
baza legilor rasiale. A fost repus în drepturi la 7 octombrie 1944. Înscris în
Colegiul Avocaţilor din Judeţul Arad, la 30 martie 1948, a continuat
profesarea avocaturii până la 1 iunie 1950. În tot timpul exercitării profesiei
nu a suferit nici o pedeapsă disciplinară, nu a fost suspendat sau radiat. De la
această dată a fost înscris în calitate de avocat jurisconsult la intreprinderea
„Fructexport” Arad, până la 2 iulie 1957, data pensionării. În vara anului
1970 a solicitat eliberarea unei adeverinţe doveditoare a perioadei radierii
din Baroul Arad, pentru a-i servi ca act justificativ în vederea recuperării
prejudiciilor suferite în acea perioadă 174.
Sugár Eugen. Născut la 9 august 1876, în
Pecica Maghiară (Arad). Fiul lui Sugár
Adalbert şi al Fanciscăi, născută Faludy175.
Religia: mozaică. Bacalaureat al Gimnaziului Superior Regal din Arad,
sesiunea iunie 1893. Doctor în ştiinţe juridice al Universităţii din Cluj, la 1
iulie 1899. Diploma de liberă practică avocaţială eliberată de Comisia de
examinare din Budapesta, la 27 decembrie 1900. Înscris ca avocat definitiv
în Camera Avocaţilor din Arad, la 1 ianuarie 1901 176. Şi-a stabilit sediul
profesional în Arad. A fost supus procedurii de revizuire a cetăţeniei. Prin
Încheierea Judecătoriei Mixte Arad nr. 1053 din 18 mai 1938 s-a ordonat
închiderea procedurii (judecător P. Ionescu, grefier Hărdălău). Şters din
evidenţa Comunităţii Bisericeşti de Rit Occidental, la 31 decembrie 1939.
Hotărârea Consiliului Baroului Arad de menţinere a avocatului Sugár
Eugeniu în evidenţa avocaţilor definitivi ai baroului a fost atacată cu recurs,
judecat de Tribunalul Arad. Plecat în Ungaria, la 12 august 1942, cu
paşaportul nr. 340.164, eliberat de Chestura Poliţiei Municipiulu Arad. În
anul 1945 domicilia, din nou, în Arad şi a solicitat rezolvarea cererii sale de
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pensionare, pe care, susţinea că o depusese în că din data de 8 ianuarie
1942. 177. Este considerat unul dintre cei mai reprezentativi avocaţi evrei
arădeni din perioada interbelică 178.
Szalai Vilhelm (Schwarcz). Născut la 22 iunie
1889 în localitatea Békéscsaba (Ungaria). Fiul
lui Leopold Schwarcz şi al Gizelei, născută
Schwimmer 179. Religia: mozaică. Bacalaureat
al Gimnaziului „Arhiducele Rudolf” din
Békéscsaba, la 28 iunie 1907. Doctor în ştiinţe juridice al Universităţii din
Budapesta, la 27 mai 1911. Avocat stagiar înscris în Camera Avocaţilor din
Arad de la 11 decembrie 1910, până la 11 noiembrie 1917. Diploma de
capacitate a Comisiei de examinare din Tg. Mureş, la 3 decembrie 1915.
Decorat la 20 decembrie 1916 cu medalia de bronz „Meritul Militar” pe
panglică de „Cruce de Merit Militar”. Avocat definitiv, de la 11 noiembrie
1917 180. Şi-a stabilit sediul profesional în Buteni. A fost supus procedurii de
revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei Mixte Arad nr. 703 din
25 octombrie 1938 (judecător Murgescu, grefier Ghibu) s-a dispus
închiderea procedurii. A fost radiat din Barou în septembrie 1940, pe baza
legilor rasiale, iar la 2 octombrie 1944 şi-a reluat practica avocaţială. La 2
decembrie 1944 s-a depus la Baroul Arad un denunţ împotriva sa, semnat
Vasile Popescu, din care rezulta că nu ar mai fi cetăţean român. Raportul
întocmit de consilierul Iosif Pişcoreanu a infirmat datele denunţului şi a
propus clasarea vechiului dosar disciplinar, cu atât mai mult, „cu cât
procedura acestei Comisiuni Interimare este dată cu exces de putere,
deoarece în primul rând a dispus trimiterea în judecată şi apoi predarea
dosarului unui raportor, pentru a vedea dacă este cazul sau nu de a hotărî
trimiterea în judecată”. A continuat profesarea avocaturii până la 8
decembrie 1947, dată la care a fost radiat din Baroul Arad, la cererea sa, ca
urmare a sistării exercitării profesiei 181.

177

B. A., Dosar personal, f. n.
Istoria evreimii arădene, p. 153.
179
R. c. 18, f. 77, poziţia 269.
180
R .a. II, f. 409.
181
B. A., Dosar personal, f. n.
178

400

Szegö Hugo. Născut la 15 mai 1876 în localitatea
Beba Veche. Fiul lui Szegö Leon şi al Irinei,
născută Spilber 182. Doctor în ştiinţe juridice.
Avocat stagiar în Camera Avocaţilor Arad, de la 8
ianuarie 1901 183. A fost definitivat la 2 aprilie
184
1902 . Şi-a stabilit sediul profesional în Arad, unde a profesat avocatura
până la 13 septembrie 1940, dată la care a fost radiat din Barou, în baza
legilor rasiale. Şi-a reluat activitatea, la 7 octombrie 1944, iar la 13
octombrie, în acelaşi an, şi-a încetat practica avocaţială, în vederea aranjării
dreptului la pensie. În activitatea avocaţială nu a fost nedemn, incompatibil
şi nici nu a fost pedepsit disciplinar. La începutul anului 1946 i s-a acordat
pensia de avocat, cu data de 1 ianuarie 1942. A decedat la 15 aprilie
1962 185.
Székely Aladar (Sonnenfeld). Născut la 28 aprilie 1882, în
Budapesta. Fiul lui Sonnenfeld David şi al Matildei, născută Kohn. Religia:
mozaică. Doctor în ştiinţe juridice al Universităţii din Budapesta, la 23
ianuarie 1904. Diploma de liberă practică eliberată de Comisia de examinare
din Budapesta, la 2 octombrie 1906. A fost înscris ca avocat definitiv în
Camera Avocaţilor din Oradea, la 11 decembrie 1906. S-a transferat în
baroul Arad, la 10 ianuarie 1922 186. I s-a întocmit un dosar de cauză penală
comună cu dr. Nagy Alexandru, pentru calomnie împotriva Curţii de Apel
Timişoara, în anul 1933. A mai avut 10 reclamaţii disciplinare, fapt ce a
determinat Baroul Arad să-l suspende din activitatea avocaţială, în baza
cauzelor disciplinare în dosarele: 168/1931; 609/1932; 444/1936: 40/1936;
471/1935; 456/1935; 263/1935, 65/1937; 48/1937 şi 288/1937 (erau
reclamaţii făcute de Geller Edmond, Sever Ispravnic, văduva lui Iulian
Vaţian, Stancu Nicolae, Carol Weill şi alţii). Consiliul Superior de
Disciplină al Avocaţilor din România i-a admis recursul şi a casat decizia
Consiliului Baroului Arad de suspendare din exerciţiul profesiei pînă la
finalizarea cauzelor pendinte de persoana avocatului Székely Aladar. Radiat
din Baroul Arad, pe baza legilor rasiale din anul 1940. Intenat timp de 2 ani
în lagărele Vapniarka şi Drosulovo din Transnistria şi Tg. Jiu, de unde a fost
eliberat la 2 august 1944. Şi-a reluat practica avocaţială în octombrie 1944.
La 30 martie 1948 i s-a respins cererea de înscriere în Colegiu, pentru
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motivele de a nu fi avut profesiunea de avocat ca singura sursă de existenţă
şi de a nu exercitat în mod demn această profesie. I s-a respins şi cererea
pentru înscriere ca avocat pledant definitiv în Colegiul Regional de Avocaţi
Arad, la 29 octombrie 1954. A decedat la 23 decembrie 1959, fără să i se fi
rezolvat cererea de acordare a pensiei. La 4 iunie 1970 i s-a eliberat o
adeverinţă fratelui şi moştenitorului său, Szėkely Vilhelm, din care rezulta
perioada de radiere din Barou a lui Szėkely Aladar, necesară pentru a-i servi
ca act justificativ pentru prejudiciile suferite în acea perioadă 187.
Székely Francisc (Schwartz). Născut la 23
august 1884 în Arad. Fiul lui Schwartz David şi
al Mariei, născută Funkelstein 188. Religia:
mozaică. Studii secundare la Liceul Regal din
Arad, absolvite la 13 iunie 1902. Doctor în ştiinţe juridice al Universităţii
din Cluj, la 15 decembrie 1906. Diploma de liberă practică obţinută de la
Comisia de examinare din Budapesta, la 11 octombrie 1909. Înscris în
Camera Avocaţilor din Arad, ca avocat definitiv, prin Decizia nr. 2340 din
23 octombrie 1909, după efectuarea a 3 ani de stagiatură, în Baroul din
Cluj 189. Mobilizat în timpul Primului Război Mondial, cu gradul de
plutonier aspirant, în cadrul Regimentului 34 Obuziere. Distins cu medalia
de bronz pentru vitejie. A fost supus procedurilor de revizuire a cetăţeniei.
Prin Încheierea Judecătoriei Mixte Arad nr. 46 din 28 iulie 1938 (judecător
Murgescu, grefier Ghibu) s-a dispus încheierea procedurii. A fost radiat din
Barou, la 23 septembrie 1940, în baza legilor rasiale. A reluat profesarea
avocaturii, la 2 octombrie 1944, până la 31 martie 1948, dată la care i s-a
respins cererea de înscriere în Colegiu 190.
Szöllösi Sigismund (Weigartner). Născut la 4 martie 1875, în Arad.
Fiul lui Weigartner Samoil şi al Rozaliei, născută Glück 191. Religia:
mozaică. Şi-a schimbat numele în baza Deciziei Ministerului Regal Ungar
de Interne nr. 87.816 din 28 noiembrie 1891. Studii secundare în Arad, cu
diploma de maturitate obţinută la 3 iunie 1892. Doctor în ştiinţe juridice al
Universităţii din Budapesta, la 24 iunie 1899. Înscris, ca avocat stagiar, în
Camera Avocaţilor din Arad, la data de 23 februarie 1897. A efectuat
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practica stagiară în cancelariile arădenilor Vajda István (21 februarie-22
septembrie 1897) şi Steinhardt Mór (1 decembrie 1898-1899) 192. Diploma
de capacitate a obţinut-o în urma examenului depus în faţa Comisiei de
examinare din Budapesta, la 22 octombrie 1900. Înscris ca avocat definitiv,
la 23 octombrie 1900, cu sediul profesional în Arad 193. Cu data de 9
noiembrie 1900 şi-a mutat biroul avocaţial în Pecica, unde a profesat până la
7 septembrie 1918, dată la care a revenit în Arad. Fusese mobilizat în timpul
Primului Război Mondial, cu gradul de căpitan. Era pensionar I.O.V.R.,
invalid de război. Decorat cu „Signum Laudis (Medalia Răniţilor)” şi alte
distincţii militare. A fost supus procedurii de revizuire a cetăţeniei. Prin
Încheierea Judecătoriei Mixte Arad nr. 1614 din 27 iulie 1938 (judecător
Murgescu, grefier Ghibu), s-a dispus închiderea procedurii. A fost radiat din
registrul avocaţilor la 23 septembrie 1940, decizie anulată la 7 octombrie
1944, pe baza repunerii în vigoare a Constituţiei din anul 1923 194 şi a
Ordinului circular al Ministerului Justiţiei nr. 12377 din 21 septembrie
1944. Prin Decizia nr. 109 din 30 martie 1948 i s-a respins cererea de
înscriere în Colegiul Avocaţilor din Arad, pe motivul lipsei de clientelă, ca
urmare a vârstei înaintate. În această situaţie, şi-a înaintat actele în vederea
acordării drepturilor la pensie, fiind sprijinit, în acest sens, de Biroul Arad al
Comitetului Democratic Evreesc, din conducerea căruia făcea parte.
Pensionat prin Decizia nr. 207/1949 a Casei Centrale de Asigurări a
Avocaţilor. Decedat la 24 martie 1950 195.
Timár Andrei (Weltmann). Născut la 28
februarie 1891 în localitatea Szegszard
(comitatul Tolna, Ungaria). Fiul lui
Weltmann Simion şi al Sofiei, născută
Fleischmann. Religia: mozaică. Studii
secundare urmate la Gimnaziul Regal din Pécs, în perioada 1901–1909.
Doctor în ştiinţe juridice al Universităţii din Cluj, la 1 aprilie 1916. Înscris
ca avocat stagiar în Camera Avocaţilor din Arad, de la 4 mai 1916 196. A
efectuat practica stagiară în cancelariile arădenilor Köpf János (1 aprilie-15
octombrie 1916), Nagy Sándor (15 octombrie 1916-15 octombrie 1919),
George Crişan (15 octombrie 1919-5 martie 1920) şi Alexa Boţioc (5 martie
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1920-1922). Avocat definitiv de la data de 26 aprilie 1922 197. Şi-a stabilit
sediul profesional în Arad. Revizuindu-se modul de înscriere a avocaţilor în
barouri, în anul 1936 s-a constatat că Andrei Timár nu avea cetăţenia
română, condiţie esenţială pentru înscrierea sa în barou (nu figura în listele
de naţionalitate ale oraşului Arad). Timar a atacat cu recurs la Comisia de
Apel pentru Constatarea Naţionalităţii Române de la Timişoara hotărârea
Primăriei Municipiului Arad, care îi refuzase înscrierea în listele de
naţionalitate. Era locuitor al oraşului din anul 1915, dar nu ceruse
recunoaşterea dreptului de apartenenţă. Comisia, formată din primul
preşedinte al Curţii de Apel Timişoara, Alexandru Marta, în calitate de
preşedinte, generalul Domaşnianu, primarul Timişoarei şi dr. Costa,
membrii, în şedinţa din 4 martie 1926, a confirmat hotărârea atacată cu apel.
Timar Andrei nu avea apartenenţa la oraşul Arad, conform legii. El figura în
registrele Percepţiei comunale, numai din anul 1915, ca negustor de postav,
până în anul 1920 inclusiv, dată la care a fugurat şi în calitate de candidat de
avocat. Această anchetă fusese făcută de Romulus Orezeanu, judecător de
instrucţie al Cabinetului I de pe lângă Tribunalul Arad, fiind însoţit de
procurorul Nicolae V. Mândru de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad
şi Ioan Silaghi, grefierul cabinetului. Andrei Timar a introdus recurs la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care l-a respins, ca tardiv. Procedând la
radierea sa, pe cale administrativă, fără îndeplinirea procedurilor legale,
Consiliul Baroului i-a deschis calea atacului, prin revizuirea hotărârii.
Consiliul Disciplinar Apelatoric al Baroului Avocaţilor Timişoara a invitat
Consiliul Baroului Arad, la 18 octombrie 1937, să procedeze legal în această
cauză. Astfel, după judecarea cauzei de revizuire a cetăţeniei, a fost exclus
din Barou, la 26 februarie 1938. Baroul l-a numit pe avocatul Pălincaş Gh.
Ioan în calitate de curator, căruia însă, Andrei Timar a refuzat să-i predea
dosarele, propunându-l la rândul său, pe avocatul Köves Ladislau, în calitate
de curator. În timpul guvernărilor Goga-Antonescu, nu a avut nici o
ocupaţie. La 5 septembrie 1942 a fost deportat în Transnistria, în lagărul
deportaţilor politici de la Vapniarca, de unde s-a reîntors la 15 ianuarie
1944. La 29 octombrie 1944 a fost reînscris în Baroul Arad. „Din cauza
întreruperii de cca. 7 ani am fost nevoit să reîncep practica avocaţială ca un
începător”, avea să declare la începutul lui ianuarie 1948. A avut atitudini
democratice întotdeauna. Înscris în Partidul Social Democrat în anul 1917,
până în 1920, apoi în Partidul Comunist Român, în ilegalitate şi, în mod
oficial, din anul 1945. În anul 1936 fusese chemat în faţa Comisiei de
Disciplină pentru nerespectarea normelor profesionale: redactase un contract
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unui invalid de război, în mod gratuit. Admis în Colegiul Avocaţilor din
Judeţul Arad, la 30 martie 1948, ca avocat pledant. A fost un membru activ
al Organizaţiei de bază P.M.R. „Colegiul avocaţilor Arad”, alături de Petre
Şimandan, Ghirboan Augustin, Silviu Petruţiu, Iosif Pişcoreanu, Lorinczy
Adalbert şi Petru Cociu 198., Radiat din Biroul Colectiv de Asistenţă Juridică
Arad, pe data de 1 ianuarie 1963, în urma pensionării. A decedat în anul
1965. În anul 1970 văduva Timar Gizela a solicitat eliberarea unei
adeverinţe din care să rezulte perioada de suspendare a fostului său soţ, în
vederea recuperării prejudiciilor cauzate 199.
Ungár Emeric. Născut la 21 noiembrie 1894, în Arad. Fiul
librarului şi proprietarului de librărie Arminiu Ungar şi al Veronicii, născută
Schauer. Religia: mozaică. Bacalaureat al Gimnaziului Premonstratens din
Oradea, în anul 1913. Studii juridice la Budepesta (Absolutoriul în anul
1918), Cluj (doctoratul în ştiinţe politice, în anul 1920), Oradea (licenţa în
drept, în 1928). Înscris în Baroul Arad, de la 8 august 1929. Fusese susţinut
prin declaraţiile avocaţilor Leopold Lukácsy şi Arminiu Somló. Diploma de
avocat stagiar nr. 2.970 din 1 octombrie 1929. Jurământul l-a depus în
plenul Tribunalului Arad, la 8 octombrie 1929. Înscris ca avocat definitiv, la
23 octombrie 1931 200. Şi-a deschis sediul profesional în Arad 201. A fost
supus procedurii de revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei Mixte
Arad nr. 2097 din 4 iulie 1938, s-a ordonat închiderea procedurii (judecător
Precup, grefier Năstăsescu). În perioada 13 septembrie 1940–7 octombrie
1944, a fost radiat din Barou, ca urmare a legilor rasiale, cu toate dovezile
aduse în sprijinul său: mobilizat în Primul Război Mondial, primind 4
medalii pentru vitejie, iar în anul 1931, se botezase catolic. Internat o
perioadă în lagărul de muncă de la Sighişoara, în timpul suspendării sale.
După repunerea în drepturi, a profesat avocatura până la 1 mai 1949, dată la
care, la cerere, a devenit incompatibil, îmbrăţişând cariere artistice şi,
ulterior, didactice, la Institutul de Artă Maghiar din Cluj, violonist la Opera
de Stat Maghiară din Cluj, Filarmonica (concertmaistru) din Arad şi,
ulterior, la Şcoala Generală de Artă din Arad. În anul 1955 a solicitat
reînscrierea în Colegiu, petiţie respinsă, pe motivul că practicarea avocaturii
nu a constituit principala sursă de venit. Întâmpinarea i-a fost respinsă de
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Consiliul Central al Colegiilor de Avocaţi. În anul 1970 a solicitat eliberarea
unei adeverinţe de către Colegiul Avocaţilor Judeţului Arad, spre a-i servi ca
act justificativ în vederea recuperării prejudiciilor suferite în perioada
suspendării din avocatură 202.
Valkó Dezideriu (Weisz). Născut la 11 noiembrie 1895 în
Timişoara. Fiul funcţionarului Edmund Weisz şi al Rozaliei, născută
Krausz. Religia: mozaică. Cursuri secundare urmate la Budapesta şi
Timişoara, absolvite în anul 1913. Diploma de doctor în ştiinţe juridice
eliberată de Universitatea din Budapesta, la 30 aprilie 1921, dar neechivalată
de autorităţile ştiinţifice româneşti, fapt ce i-a întârziat procedura de
înscriere ca avocat definitiv. Astfel, el a solicitat înscrierea ca avocat
definitiv în baza legii din anul 1928, cerere pe care Consiliul Baroului Arad
a respins-o, ceea ce l-a determinat pe Valkó să atace această decizie.
Comisia Disciplinară Apelatorică din Timişoara a reformat decizia Baroului
Arad, pe considerentul că, dacă diploma de doctor în drept nu putea fi luată
în considerare, riguroasele depuse la Facultatea de Drept din Cluj erau
valabile. Mai mult, legea din anul 1928 a admis dreptul avocaţilor stagiari în
anul 1923, data publicării legii organice a Corpului de Avocaţi, de a fi
înscrişi ca avocaţi definitivi. Ori petentul făcuse dovada că fusese înscris, ca
avocat stagiar în Camera Avocaţilor din Timişoara, în perioada 18 iunie
1919, până la 1 septembrie 1923, fapt de care, arădenii nu ţinuseră seama.
Înscris ca avocat definitiv la 24 decembrie 1928 203. Fusese susţinut prin
declaraţiile avocaţilor Cornel Iancu şi Alexa Boţioc. I s-a eliberat diploma
de avocat definitiv nr. 3.144 din 17 aprilie 1930. Jurământul l-a depus în
plenul Tribunalului Arad, la 28 aprilie 1930. La cerere, a fost trecut pe lista
avocaţilor incompatibili, la 4 noiembrie 1930, fiind funcţionar la Industria
Lemnului Arad. Supus procedurii de revizuire a cetăţeniei, în primă instanţă
s-a ordonat ştergerea lui din listele de cetăţenie română. Atacând încheierea
respectivă, Judecătoria Mixtă Arad i-a admis contestaţia (judecător Precup,
grefier Balamat). Radiat din evideţa avocaţilor, în perioada septembrie
1940–septembrie 1944. La 27 septembrie 1944 a încunoştiinţat Baroul Arad
cu privire la reluarea activităţii avocaţiale, solicitând reînscrierea pe lista
avocaţilor incompatibili. La 12 martie 1946, Comisia Interimară a Baroului
a decis trimiterea lui în judecata Comisiei Disciplinare a Baroului Arad,
pentru incompatibilitate (exercita în mod direct comerţ cu lemne). Comisia
Disciplinară l-a absolvit de răspundere, dar a lăsat deschisă calea măsurilor
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administrative. Astfel, la 27 iunie 1946, Comisia Interimară a dispus
ştergerea lui Valkó din tabloul avocaţilor, găsindu-se în situaţie de
incompatibilitate. În mod practic, el nu a exercitat profesiunea de avocat,
ocupându-se numai de acte cu caracter comercial 204.
Vörös Ştefan (Roth). Născut la 19 ianuarie 1886 în Arad. Fiul lui
Enric Roth şi al Iulianei, născută Hacker. Religia: mozaică. Înscris în
Camera Avocaţilor din Arad la 7 decembrie 1908 205. A efectuat practica
avocaţială în cancelaria avocatului Izsö Deutsch, până la 24 octombrie 1914.
Doctor în ştiinţe juridice al Universităţii din Budapesta, la 23 decembrie
1914. Mobilizat în timpul Primului Război Mondial, a fost recompensat cu
medalia din bronz pentru vitejie. Înscris ca avocat definitiv în Baroul
Timişoara, la 20 octombrie 1928. I s-a eliberat diploma de avocat definitiv
nr. 2.802 din 15 mai 1929. Transferat în Baroul Arad, la 3 iunie 1933 206. Şia stabilit sediul profesional în Arad. Nu a făcut obiectul revizuirii cetăţeniei.
Totuşi, a fost radiat din Barou la 23 septembrie 1940, în baza legilor rasiale.
A fost repus în drepturi la 7 octombrie 1944 şi a continuat profesarea
avocaturii până la 31 martie 1948, dată la care nu a mai fost înscris în
Colegiul Avocaţilor din Arad 207.
Weinberger Eugen (Dan). Născut la 1
septembrie 1910 în localitatea Târnova (Arad).
Fiul comerciantului Weinberger Carol şi al Bertei,
născută Wolf. Religia: mozaică. Studii secundare
la Liceul „Moise Nicoară” din Arad, absolvite în
anul 1930. Licenţiat al Facultăţii de Drept din
Cernăuţi, la 18 decembrie 1934. Doctor în ştiinţe
de stat. Avocat stagiar în Baroul Arad, la 22
decembrie 1934. A fost supus procedurii de
revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei
Mixte Arad nr. 2.114 din 15 iulie 1938 s-a ordonat
închiderea procedurii (judecător Precup, grefier
Năsturescu). Înscris în Baroul Arad, ca avocat definitiv, la 15 decembrie
1938 208. Fusese sprijinit prin declaraţiile avocaţilor Abaffy Aurel şi Szuchy
Paul. Diploma de avocat definitiv nr. 8.919 din 21 septembrie 1939.
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Jurământul depus în plenul Tribunalului Arad, la 25 septembrie 1938. Şi-a
stabilit sediul profesional în Arad. A fost radiat din Barou, la 23 septembrie
1940. Şi-a reluat activitatea profesională la 28 septembrie 1944. În anul
1945 şi-a schimbat numele în Dan 209. A profesat avocatura până la 30
martie 1948, dată la care i s-a respins cererea de înscriere în Colegiul
Avocaţilor din Arad, având alte surse de existenţă şi lipsă de demnitate în
exercitarea profesiei. Conform unei dovezi a Comunităţii Evreilor din Arad,
în perioada 1 aprilie 1942-31 martie 1948 a fost jurisconsultul Comunităţii,
iar de la acea dată (până la 22 martie 1950), a funcţionat ca referent
administrativ 210.
Weininger Ştefan. Născut la 26 iunie 1908 în
localitatea Arad. Fiul comerciantului Weininger
Sigismund şi al Irinei, născută Weisz. Religia:
mozaică. Bacalaureat al Liceului „Moise Nicoară” din
Arad, sesiunea de vară 1926. Licenţiat al Facultăţii de
Drept din Bucureşti, în anul 1931. Doctor în ştiinţe
juridice al Universităţii din Liėge. Înscris în Baroul
Arad, la 24 noiembrie 1930, ca avocat stagiar. A
efectuat practica stagiară în birourile avocaţilor Ioan Drincu şi Bela Höflich.
Definitivat la 3 noiembrie 1934 211. Fusese susţinut prin declaraţiile
avocaţilor Adalbert Höflich şi Sugar Eugen. Cererea îi fusese respinsă de
Consiliul Baroului, fapt ce îl determinase să facă recurs. Recursul fusese
judecat de Consiliul Superior de Disciplină al Avocaţilor din România, în
şedinţa din 6 octombrie 1934, casându-se decizia atacată. I s-a eliberat
diploma de avocat definitiv nr. 5.322 din 6 octombrie 1934. Jurământul
depus în plenul Tribunalului Arad, la 17 noiembrie 1934. Baroul întârziase,
în mod nejustificat, îndeplinirea acestei formalităţi 212. Şi-a stabilit sediul
profesional în Arad. Membru al Partidului Naţional Ţărănesc, organizaţia
Arad, a fost avertizat la 17 mai 1937, împreună cu avocatul Victor Bărbuş,
să ceară avizul conducerii filialei acestui partid (preşedinte Iustin Marşieu,
secretar general Constantin Teodorescu), în apărarea inculpaţilor vinovaţi de
manifestări doctrinale de dreapta sau de stânga, în timp de avocatul Ştefan
Gregoroviciu fusese exclus din această organizaţie. A fost supus procedurii
de revizuire a cetăţeniei. Prin Încehierea Judecătoriei Mixte Arad nr. 2118
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din 19 iulie 1938 s-a dispus închiderea procedurii (judecător Precup, grefier
Năstăsescu). Radiat din evidenţa avocaţilor în perioada septembrie 1940–
octombrie 1944. Repus în drepturi, a continuat practicarea avocaturii, până
la 31 martie 1948, dată la care i s-a respins cererea de înscriere în Colegiul
Avocaţilor din Judeţul Arad. Fiind membru al grupării arădene a Avocaţilor
Democraţi. decizia a fost atacată cu recurs şi a avut câştig de cauză. A depus
jurământul de avocat pledant la 9 octombrie 1949. La 1 ianuarie 1953 îl
regăsim repartizat la Biroul Colectiv de Avocatură nr. 1 Arad, în calitate de
avocat pledant pe lângă Tribunalul Regional Arad. A emigrat, la 31 ianuarie
1964, dată cu care a fost radiat din evidenţa Colegiului de Avocaţi al
Regiunii Banat. În anul 1966 domicilia în Germania Federală 213.
Weisz Iosif. Născut în decembrie 1880 în
localitatea Bicaz (Sălaj). Fiul lui Ignat Weis şi
al Evei, născută Roth. Religia: mozaică.
Studiile secundare le-a urmat la Gimnaziul din
Baia Mare, în perioada 1894-1901. Doctor în
ştiinţe juridice al Universităţii din Cluj, la 2 aprilie 1910. A susţinut
examenul de avocat în faţa Comisiei de examninare din Tg. Mureş, la 26
noiembrie 1914. Înscris ca avocat definitiv în Baroul Timiş, la 10 aprilie
1922, având sediul profesional în localitatea Vinga. Căsătorit cu Ema Izrael,
născută la 12 decembrie 1895 în Vinga. A cerut transferul în Baroul Arad, la
22 februarie 1927. Înscris prin transfer în Baroul Arad, la 19 martie 1927, cu
sediul profesional în Arad. La 5 iulie 1927 şi-a mutat sediul profesional la
Gurahonţ 214, la 28 iulie 1928 şi-a mutat sediul profesional la Şiria, la 17
septembrie 1928 şi-a mutat sediul la Pâncota. Transferat în Baroul
Hunedoara, la 14 decembrie 1937, cu domiciliul profesional în Lupeni.
Transferat la Baroul Arad, în 12 iulie 1938, cu sediul profesional în Radna.
A fost supus revizuirii cetăţeniei. Prin Încheierea nr. 540 din 30 aprilie 1938
s-a ordonat ştergerea lui din registrul cetăţeniei române. Prin Încheierea
Judecătoriei Rurale Vinga, judeţul Timiş-Torontal (judecător Ioan Plavoşiu,
grefier Gh. Vâlceanu) din 1 iulie 1938, contestaţia introdusă i-a fost admisă,
ordonându-se reînscrierea în acest registru a sa, a soţiei şi fiicei lor, Suzana.
A fost radiat din registrul avocaţilor la 23 septembrie 1940, în baza legilor
rasiale. Şi-a reluat practica profesională, la 28 septembrie 1944, în Arad.
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După o practică avocaţială de 33 ani s-a mutat la Cluj. Fără să ceară
înscrierea în Colegiul Avocaţilor, a solicitat pensionarea, în anul 1948 215.
Weisz Ludovic. Născut la 27 aprilie 1900, în localitatea Lunca Sprie
(Bihor). Fiul comerciantului Weisz Mihai şi al Lenei, născută Maier.
Religia: mozaică. Licenţiat în drept al Academiei de Drept din Oradea 216.
Înscris ca avocat stagiar în Baroul Oradea, la 17 iulie 1931. Avocat definitiv
din anul 1933. Şi-a stabilit sediul profesional în localitatea Ceica (Bihor). A
fost supus procedurii de revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea Judecătoriei
Rurale Ceica nr. 928 din 20 mai 1938 s-a ordonat închiderea procedurii. A
profesat până la 6 septembrie 1940, dată la care a fost evacuat din localitate,
stabilindu-se în Arad. Nu a putut exercita profesia până după abrogarea
legislaţiei rasiale. Fusese înscris provizoriu în Baroul Arad cu data de 1
decembrie 1944. Transferat definitiv în Baroul Arad, la 9 octombrie 1947,
cu vechimea de la 18 iulie 1931. A fost admis în Colegiul Arad, la 30 martie
1948. Radiat din Colegiu, la 7 mai 1951, urmare a plecării sale în Palestina,
în vara anului 1950, fără încunoştinţarea corpului profesional despre
aceasta 217.
Werner Ioan. Născut la 3 noiembrie 1888 în
localitatea Pâncota (Arad). Fiul lui Werner Emeric şi
al Catarinei, născută Deutsch. Religia: mozaică.
Studii gimnaziale în Arad, absolvite în anul 1906.
Doctor în ştiinţe juridice al Universităţii din Cluj, la
16 mai 1910. Examen depus în faţa Comisiei de examinare din Tg. Mureş,
la 19 iunie 1914. A fost înscris, în calitate de avocat stagiar în Camera
Avocaţilor din Arad, cu data de 29 noiembrie 1909 218. A efectuat practica
stagiară în cancelariile avocaţilor arădeni Fischer Jenö şi Parecz Béla, până
la 1 octombrie 1911. Notar judecătroresc la Judecătoria Rurală Hălmagiu şi
Arad, în perioada 1914-1916. Mobilizat în Primul Rîzboi Mondial, în
perioada 1916-1919. Înscris, în calitate de avocat definitiv în Camera
Avocaţilor din Arad, la 2 august 1919 219. Şi-a stabilit sediul profesional în
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Arad 220. A fost supus procedurii de revizuire a cetăţeniei. Prin Încheierea
Judecătoriei Mixte Arad nr. 2587 din 15 iulie 1938 s-a ordonat închiderea
procedurii (judecător Precup). În baza legilor rasiale, la 23 septembrie 1940
a fost radiat din Barou. Repus în drepturi, la 7 octombrie 1944, a continuat
profesarea avocaturii până la 31 martie 1948, fiindu-i respinsă cererea de
înscriere în Colegiul Avocaţilor din Arad. De la 1 iulie 1953, a fost încadrat
jurisconsult al Comunităţii Evreilor din Arad, dată cu care a fost înscris în
tabloul jurisconsulţilor. Radiat din evidenţe, în vederea pensionării, la 1 mai
1955 221.
Parte din bunurile imobile ale evreilor au fost trecute în proprietatea
statului, reducându-li-se astfel, mijloacele de trai, cu obligaţia de a presta
muncă fizică în interesul statului, fie pe plan local, fie în lagăre de muncă.
Istoricii evreimii arădene au distins trei faze în cadrul procesului politic
antievreiesc din Arad: faza tranzitorie: 1937-septembrie 1940; faza
legionaro-antonesciană: septembrie 1940-ianuarie 1941; faza antonesciană:
ianuarie 1941-august 1944, fiecare prezentând caracteristici speciale 222.
Actul de la 23 august 1944 a pus capăt sistemului politic autoritar
antonescian, dar a creat premisele instalării totalitarismului socialist
românesc, sub flamurile Armatei Roşii. În aceste condiţii, a fost repusă în
vigoare Constituţia din anul 1923, au fost abrogate legile rasiale, începând,
totodată, şi epurarea corpului avocaţilor.
În anii '70, conducerea de Partid şi de Stat a României, a dispus
acordarea de sprijin financiar avocaţilor evrei sau urmaşilor acestora, în
vederea recuperării prejudiciilor cauzate de aplicarea legilor rasiale în
perioada anilor 1940-1944 223. Acest sprijin financiar suplimenta pensiile
speciale acordate membrilor Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici. Din cei 72
de evrei arădeni deportaţi în Transnistria în anul 1942 224, parte dintre aceştia
au fost avocaţi arădeni. Pe de altă parte, din documentele de arhivă rezultă
că avocaţii arădeni Ioan Fericean şi Ioan Petrilă, concentraţi în timpul Celui
de al Doilea Război Mondial în cadrul Comandamentului Garnizoanei Arad,
au salvat de la deportare un număr de peste 2.500 evrei din Arad, la cererea
conducătorilor minorităţii evreieşti dr. Veininger, dr. Szamek şi dr. Deutsch,
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înaintând un raport Corpului 7 Armată din Sibiu, susţinând importanţa
stabilirii domiciliului evreilor în Arad – zonă de frontieră, fără cheltuieli din
partea statului român, raport care a fost aprobat.
În concluzie, realităţile istorice sunt încă puţin cunoscute, putând fi
interpretate în diferite modalităţi. Un fapt este clar: legile şi măsurile rasiale
adoptate în România, în perioada anilor 1936-1944, nu ne fac cinste nici
astăzi. Pe de altă parte, nu poate fi binecuvântată nici „dăruirea lor pentru
propăşirea economică” 225, realizată în decursul a sute de ani în contra
majorităţii populaţiei, indiferent de suveranitatea sau ocupaţia străină a
teritoriilor româneşti.
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Aradul – teatru de război
Ioan Tuleu
Jurnalist, „Ţara Zarandului”
Zona care formează în prezent Judeţul Arad se află în extremul vest
al teritoriilor locuite de români. Fiind o regiune bogată şi de mare
importanţă strategică, Comitatul Aradului încă din perioada evului mediu a
fost mult disputat, pe teritoriului lui având loc, începând cu anul 1552, când
armatele turceşti au atacat linia Mureşului şi continuând cu întreruperi până
în 1849, numeroase lupte purtate între statele care îşi doreau stăpânirea pe
Crişuri şi Mureş. Cetăţile feudale şi mai ales cetatea de la Arad, construită
între 1760-1783, în timpul împărătesei Maria Tereza a Austriei, confirmă
importanţa zonei prin care se putea pătrunde peste Mureş în Banat şi pe
văile râurilor în Transilvania.
După revoluţia de la 1848-1849 se dezvoltă în zona Aradului
mişcarea naţională românească care urmărea obţinerea autonomiei culturale
şi politice. Mai mult decât atât Aradul devine până la primul război mondial
o capitală a românismului, locul unde se luau numeroase hotărâri care
priveau toată Transilvania. Argumentele principale erau majoritatea
absolută românească, întărirea economică a locuitorilor români şi existenţa
instituţiilor care cultivau limba şi cultura română. La Arad s-a aflat sediul
Consiliului Naţional Român Central, sediul Gărzilor Naţionale Româneşti şi
tot aici s-a decis desfăşurarea, la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918, a Marii
Adunări Naţionale care a hotărât unirea Transilvaniei, Crişanei,
Maramureşului şi Banatului cu Regatul România.
Cu toate acestea teritoriile arădene vor fi încorporate mai târziu la
România Mare, abia în aprilie 1919 judeţul este încorporat statului român,
iar în oraşul de reşedinţă armata română intră doar în 17 mai, iar
administraţia românească îşi intră definitiv în atribuţii în 10 iulie 1919, când
generalul francez De Tournadre comunică prefectului Iustin Marşieu ordinul
prin care predă definitiv oraşul autorităţilor româneşti.
Fiind un judeţ situat în imediata apropiere a graniţei cu Ungaria,
Aradul va resimţi mai acut iredentismul maghiar din perioada interbelică şi,
de aceea, instituţiile româneşti au fost mai bine susţinute, iar procesul de
românizare s-a desfăşurat cu mai mare intensitate. Şi pentru că graniţa de
vest trebuia apărată, importanţa strategică militară a crescut pe măsură,
motiv pentru care la Arad, Ineu, Lipova au fost încartiruite importante
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unităţi militare. Sentimentul de insecuritate s-a accentuat şi mai mult după
Dictatul, din 30 august 1940, de la Viena, în urma căruia o parte importantă
din Ardeal a fost cedată Ungariei lui Horty Mikloş.
Noua graniţă a schimbat fundamental planurile Statului Major al
armatei române care a trebui să-şi revizuiască strategia de apărare în Crişana
şi Banat. Graniţa s-a apropiat şi în partea nordică de judeţul Arad,
vulnerabilizând şi mai mult întregul teritoriu. Pentru întărirea capacităţii de
apărare au fost aduse noi unităţi militare. La Ineu a fost fixat, în locul
Regimentului 4 Grăniceri, Regimentul 85 Infanterie, adus de la Oradea, iar
în Cetatea Aradului a fost adus de la Cluj Regimentul 11 Călăraşi. Au
continuat să staţioneze pe teritoriul Aradului mai vechile unităţi: Regimentul
1 Roşiori, ce îşi avea garnizoana în Arad, cu cazărmile pe strada Aurel
Vlaicu, Regimentul 93 Infanterie, cu cazărmile în Cetate, Regimentul 38
artilerie, pe strada Artileriei, Batalionul 2 Grăniceri-Instrucţie, cu cazarma la
marginea de vest a Aradului, pe drumul Arad-Pecica. De la Mureş până la
Crişul Alb, între localităţile Păuliş-Zărand a fost construit canalul antitanc
„Matca”, inclusiv cu mână de lucru evreiască. La Ineu, Arad, Radna şi-au
găsit locul şi şcoli de ofiţeri şi subofiţeri de rezrvă care oricând puteau fi
folosite în luptă.
Arădenii pe frontul de est
Declanşarea războiului antisovietic, la 22 iunie 1944, a slăbit însă
capacitatea militară de apărare a Aradului, prin faptul că unităţile militare de
pe teritoriu sunt trimise pe front. Brigada 1 cavalerie (Regimentele 1 şi 2
Roşiori, 11 Călăraşi, 1 Artilerie Călăreaţă), cu efective de 245 ofiţeri, 206
subofiţeri, 6890 trupă trece Nistrul în noaptea de 2/3 august şi se îndreaptă
spre Odesa, unde participă la luptele desfăşurate pentru cucerirea fortăreţei
sovietice de la Marea Neagră. Divizia 1 Infanterie (Regimentul 85 Infanterie
Ineu, Regimentul 93 Infanterie Arad, Regimentul 38 Artilerie Arad,
Regimentul 1 artilerie, Regimentul 5 Vânători), cu un efectiv de 326 ofiţeri,
364 subofiţeri şi 15. 211 trupă este trimisă este transportată pe front între
17-25 septembrie şi intră în luptă tot la Odesa 1.
Cele două mari unităţi în care au fost încorporaţi şi numeroşi
arădeni, pe principiul teritorialităţii, au fost angajate mai apoi în marile
bătălii de la Odesa, Harkov şi mai ales în Bătălia Stalingradului, cea mai
mare a războiului. Divizia 1 cavalerie a intrat în campania din 1942 în
componenţa Armatei 3 română şi a avut front la Cotul Donului, unde în ziua
1
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de 19 noiembrie 1942 a suportat principala forţă de izbire sovietică, fiind
nevoită să se retragă, iar mai apoi a căzut cu unităţile din linia întâi în
încercuire, continuând lupta până la capitularea germană din 2 februarie
1943. Pierderile au fost enorme şi s-au ridicat la 180 ofiţeri, 170 subofiţeri,
5660 trupă plus o cantitate mare de armament şi alte materiale. S-au întors
în ţară, în garnizoanele de reşedinţă, la 4 aprilie 1943, 101 ofiţeri, 102
subofiţeri, 2383 trupă 2.
Divizia 1 infanterie aflată pe linia întâi, în Stepa Kalmâkă, la fel ca
Divizia 1 cavalerie, a suportat la rândul ei principalul asalt sovietic din 20
noiembrie, fiind complet nimicită, ceea ce a mai rămas constituindu-se în
Detaşamentul Diviziei 1. În seara zilei de 29 decembrie mai dispunea doar
de 200 puşcaşi, şase tunuri de câmp şi trei tunuri grele. Începând cu 5
februarie 1943 rămăşiţele Diviziei 1 Infanterie au început deplasarea spre
ţară, fiecare militar înapoindu-se la unitatea lui, în garnizoana de reşedinţă 3.
Pierderile au fost extraordinar de mari, lucru ce s-a resimţit enorm în
capacitatea de luptă dar mai ales în plan moral. Dar, tragedia unităţilor
arădene nu s-a încheiat pentru că în primăvara anului 1944 armata română a
făcut un nou efort de mobilizare, în condiţiile în care inamicul sovietic aflat
într-o ofensivă continuă a pătruns în ţară începând cu luna martie 1944.
Unităţile arădene sunt din nou mobilizate şi trimise pe frontul din
Moldova la începutul lunii aprilie. Divizia 1 Cavalerie are „şansa” de a fi
trecută în rezerva Armatei 3 române care lupta în Basarabia, ocupând poziţii
în spatele frontului, în Valea Prejmer. Acest lucru a făcut să iasă relativ
intactă din ofensiva declanşată de armata sovietică la 20 august 1944.
Divizia 1 Cavalerie s-a putut retrage în Muntenia, de unde a trecut
trecătorile Carpaţilor Meridionali în Transilvania, fiind încadrată în Armata
4 română care pornise ofensiva pentru eliberarea Ardealului de Nord.
Divizia 1 Infanterie a fost încadrată în Armata 4, corpul 5, în linia
întâi, la nord de Târgu Frumos, adică exact acolo unde s-a dat principalul
atac sovietic din 20 august 1944. Marea unitate arădeană a fost pur şi simplu
spulberată, militarii retrăgându-se în debandadă, mulţi căzând prizonieri
după 23 august, alţii, mai puţini, au reuşit, după multe peripeţii, să se
întoarcă acasă şi la unităţile din garnizoana de reşedinţă.
Aradul sub bombele aliaţilor
Războiul era încă departe de meleagurile arădene în acea fierbinte
vară a anului 1944. Comunicatele militare, presa, chiar dacă era cenzurată,
2
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informaţiile primite prin radio, şi mai ales relatările celor care s-au înapoiat
de pe front, întreţineau însă starea de nelinişte locuitorilor din sate şi din
municipiu. Înştiinţările privind decesul în luptă sau cele care comunicau
dispariţia unor rude apropiate erau surse de întreţinere a spaimei iar viitorul
se arăta sumbru.
Oamenii îşi vedeau totuşi de treburile cotidiene. Ţăranii aveau mult
de lucru, chiar foarte mult în condiţiile în care forţa tânără de muncă era pe
front, iar animalele de povară şi utilajele erau rechiziţionate. Salariaţii din
oraş făceau şi ei ore suplimentare şi în plus se resimţea lipsa unor produse
de bază. Numai că, oraşul Arad era un punct strategic, inclus pe harta
operaţiunilor de bombardament ale aviaţiei aliate, care, de când şi-a creat
baze în sudul Italiei, avea posibilitatea să bombardeze ţinte de pe teritoriul
României. În Arad exista un mare nod feroviar, o uzină de vagoane, care
fabrica înclusiv tunuri, un aeroport, numeroase alte fabrici şi depozite care
deserveau necesităţi militare. Existau, prin urmare, suficiente motive pentru
a fi bombardat. Cu toate acestea atacul care s-a produs în ziua de 3 iulie
1944 a fost o mare surpriză pentru locuitorii din oraşul de pe Mureş.
Era într-o zi de luni dimineaţa, când s-a declanşat „Operaţiunea
Frantic Joe” şi, ca urmare, din Italia, de la Fogia, au pornit 55 de
bombardiere de tip B 17 şi 38 de avioane de vânătoare. La Arad sirenele au
început să sune alarma la orele 11 şi 27 de minute. Potrivit martorilor
oculari, deşi populaţia s-a grăbit spre adăposturi, avioanele au apărut atât de
repede pe deasupra oraşului, încât majoritatea nu a ajuns la adăpost, unii
cetăţeni au fost prinşi de bombardament în aer liber, în Pădurice.
Lungimea suprafeţei afectate de bombe a fost, în linie dreaptă, de
2000-2500 m, iar în lăţime 1500 m. La bombardament s-au folosit în egală
măsură bombe clasice şi incendiare.
Atacul a durat cam jumătate de oră şi s-a desfăşurat în trei valuri.
Principalele obiective au fost: Gara, Fabrica de vagoane, fostul sediu al
gestapoului din Pădurice, cazarma de roşiori de pe Calea Aurel Vlaicu. În
afara acestora au mai fost atinse FITA (Tricoul Roşu), Depoul de tramvaie,
depozitul firmei Andreny de pe calea 6 Vânători şi altele.
Bombele au provocat pagube în valoare de 6 miliarde lei (valoarea
din 1944), au murit peste 190 de persoane, au rămas fără acoperiş 250 de
familii, adică în jur de 1400 de persoane. Numărul răniţilor a fost apreciat la
circa 600 de persoane 4.
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Martor ocular al atacului şi în acelaşi timp un avizat observator al
evenimentului a fost căpitanul Grigore Popescu, comandantul companiei de
armament greu de recruţi, care făcea parte din Batalionul II, GrăniceriInstrucţie: „La ora 11,15, mă găseam cu compania adunată în careu, în
piaţa din mijlocul Gaiului. Era ora raportului, pentru analiza muncii,
comunicări de ordine şi o scurtă lecţie de educaţie ostăşească, patriotică.
Furaţi de treburile noastre, niciunul dintre noi n-a observat că
dinspre Pecica, survola câtre nord un stol numeros de avioane grupate,
argintii, însoţite de câteva avioane mici, foarte rapide, ce zburau în jurul
celor mari, mai încete şi greoaie, îndreptându-se către Turnu-Variaş,
paralel cu frontiera noastră. Totuşi cineva dintre noi le-a observat şi a
strigat: Aviaţia inamică. Abia atunci le-am văzut de-a binelea şi am intuit
pericolul. Sirenele nu începuseră să dea alarma propriu zisă. Prealarme se
dădeau aproape zilnic. Ne obişnuisem cu ele, mai ales că în zona noastră nu
avusese loc nici un eveniment de acest gen.
Surprins de acest pericol iminent, abia am putut schiţa ruperea
rândurilor spre înapoi, către casele şi grădinile din spate, ascunderea
baionetelor, pentru că erau puse la arme. Aşa se făcea atunci ora
raportului.
Urmărind acum avioanele, acestea ajunseseră deasupra Curticiului,
crezând că se vor duce mai departe. N-a fost să fie aşa. Întregul uragan
stârnit de peste 60-70 avioane grele de bombardament a virat scurt cu 180
de grade sud, cap compas era acum, sigur, Aradul.
Iniţial mi-a trecut prin minte ideea că ne-au zărit pe noi şi acum se
năpustesc să ne prăpădească.
În clipa următoare avea să se dezlănţuie din ele un covor de bombe
ce pluteau legănându-se spre pământ, însoţite de un zgomot infernal de
motoare puse în maximă turaţie, urletul sinistru al sirenelor, urmate apoi de
exploziile a sute de bombe. Era iadul pe pământ. Se cutremura totul. Fumul,
praful înroşit, înnegrit se ridica aruncat cu putere în sus, întunecând azurul
limpede al cerului.
În câteva minute, au semănat moarte şi au făcut distrugeri enorme
în zona Gării Arad, Cazarma Regimentului 1 Roşiori şi a Fabricii de
Vagoane Astra. Apoi au dispărut, tot aşa compact cum veniseră, lăsându-ne
în auz o linişte apăsătoare de mormânt şi în suflet o amară tristeţe că
nimeni, cu nimic, nu a putut riposta cu ceva....
Se simţea miros de fum şi praf ars până la locul unde mă aflam, la 5
km de centrul sinistrului...
Din această stare de tristeţe, m-a trezit deodată gândul că în gară
trimisesem două căruţe cu patru soldaţi, ca să ridice de la magazie
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materialele sosite pentru unitatea noastră. Cu o bicicletă am plecat în
grabă într-acolo. Când am ajuns în zona UTA sirenele anunţau sfârşitul
alarmei.
Ajuns în Piaţa Gării am rămas copleşit de dezastrul produs în doar
câteva minute de bombardament. Gara era toată ruină. Câteva ziduri mai
rămăseseră pe jumătate în picioare. Restul numai dărâmături. Aripa de sud
a clădirii, unde este poşta acum, suferise mai puţine distrugeri. Frumoasa
gară a Aradului, care era un punct de referinţă în ce priveşte curăţenia,
ordinea, peronul mare, lung ornamentat cu flori naturale, acum nu mai era
decât o amintire pentru arădeni. Magaziile din partea de nord a gării, ce
erau ca şi acum întinse pe mai multe rampe paralele, erau pulverizate şi
ardeau încă. Fabrica de vagoane Astra, distrusă în cea mai mare parte,
ardea. Frumoasa cazarmă a Regimentului 1 Roşiori era numai dărâmături.
În Piaţa Gării, trupuri de femei şi bărbaţi (mai puţini) sfârtecate,
dezmembrate iar altele înegrite şi sufocate de suflul bombelor.
Era o scenă de coşmar...
M-am îndreptat spre locul magaziilor. Acolo, minune cerească.
Căruţele şi caii noştri stăteau liniştiţi lângă o rampă de descărcare. Soldaţii
reveniseră pe rând în jurul lor, îi mângâiau şi-i sărutau fericiţi, plângând,
cerându-şi parcă iertare că în graba cu care alergaseră să se ferească de
primejdie, nu au avut timp să-i evacueze şi pe ei.
O victimă cu sfârşit tragic, a fost un invalid de război, cu ambele
picioare amputate. Avea un mic debit de tutun, pe locul unde astăzi se află
căminul de ucenici. Bombele, mai ales cele incendiare, au căzut nu numai în
zona gării ci şi în cartierul vecin, iar spre oraş a cuprins o arie până la
gara Podgoria şi strada Andrei Mureşanu.
Invalidul nu s-a putut evacua. A rămas pe loc în prăvălioara lui şi a
murit carbobizat de numeroasele bombe incendiare ce au făcut scrum multe
case din zona aceasta. În drum spre lucuinţa mea, l-am văzut şi recunoscut.
M-am gândit că bietul om, de la care adesea am cumpărat ţigări şi stăteam
de vorbă, a trebuit să moară a doua oară” 5.
Flăcările şi fumul înălţate spre cer au fost observate până la zeci de
kilometri. Astfel, Gheorghe Tuleu din Seleuş, sat aflat la 40 de kilometri de
Arad a fost foarte impresionat de cele văzute de pe acoperişul şurii ce se afla
la marginea satului, spre Pâncota. Războiul devenise astfel o realitate
tangibilă şi pentru arădeni. Dar războiul abia de acum înainte va fi cunoscut
în mod direct de cetăţenii trăitori pe meleaguri arădene, pentru că
5
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evenimentele aveau să se precipite începând cu ultima decadă a lunii august.
Întoarcerea armelor
Intrarea Armatei Roşii în Moldova a determinat intensificarea
activităţii autorităţilor şi oamenilor politici români pentru găsirea unor
soluţii de ieşire din alianţa cu Germania, pentru a se salva ceea ce se mai
putea salva. Pentru aceasta s-a impus tot mai mult ideea că trebuie înlăturat
în primul rând conducătorul statului, mareşalul Ion Antonescu.
Organizarea opoziţiei împotriva politicii mareşalului a început încă
din 12 aprilie 1944, 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 de la catastrofă.
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. Acest lucru a fost înţeles şi realizat chiar înainte de alianţa
politică. Astfel, 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.
Ocazia pentru reuşita acţiunii se iveşte în 23 august când, întors de
pe front, Ion Antonescu şi Mihai Antonescu merg în după amiaza zilei în
audienţă Regele Mihai I.
Între timp se pregăteşte echipa de arestare şi se mobilizează unităţi
militare pentru apărarea palatului regal în caz de ripostă a forţelor loiale
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
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închişi într-o cameră 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 catrastofă 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” 6.
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 generalul 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 Gerstenberg 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” 7.
Imediat după miezul nopţii, trupele române primesc un ordin
telegrafic, din partea Marelui Stat Major, de a permite plecarea din ţară a
unităţilor germane şi de a nu răspunde cu foc decât în cazul în care sunt
6

Asociaţa naţională a Veteranilor de Război, Tradiţie şi istorie, Editura Contrast 2005, p.
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Institutul de Istorie Nicolae Iorga, Din cronica unor zile istorice, Editura Academiei, p.
104.
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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 şi cuceri Bucureştiul
şi de 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 lui Hitler. Întradevăr, trupele germane din apropiere se mişcă spre capitală, iar aviaţia
bombardează centrul oraşului, având ca ţintă principală înlocuirea noului
guvern cu unul progerman. Din acel moment se poate spune că România se
afla de factum în război cu Germania. Dar pentru că Ungaria rămâne alături
de Germania până la sfârşitul războiului, şi pentru că în Proclamaţia Regelui
se spunea că armata română va trece hotarele impuse prin Dictatul de la
Viena, se putea presupune că România se va afla curând în război şi cu
Ungaria. Judeţul Arad se putea găsi, prin urmare, în linia întâia a frontului şi
se prefigura că în viitorul imediat se va transforma în câmp de bătălie.
Aradul militar
Pentru a se putea apăra graniţa de vest, atât de expusă atacurilor de
peste graniţa maghiară, era nevoie de numeroase forţe militare care să
reziste pe frontieră, sau în imediata apropiere, până când unităţile române şi
sovietice se deplasau de pe frontul din Moldova spre graniţele impuse prin
Dictatul de la Viena.
Acoperirea frontierei şi a liniei de demarcaţie româno-maghiară
stabilită prin Dictatul de la Viena, a fost luată în consideraţie imediat după
23 august, în scopul interzicerii pătrunderii trupelor inamice pe Carpaţi şi a
păstrării unui cap de pod la nord şi la vest de aceştia pentru continuarea
ofensivei spre vest. Aceasta a fost executată de Armata 1 română - dispusă
pe frontul din Transilvania şi Banat, între Întorsura Buzăului, sud Oradea
până la Orşova - cu 11 divizii (şase de infanterie, trei munte, şi două de
cavalerie), din care şapte erau de instrucţie, Centrul de instrucţie al
infanteriei, şapte batalioane fixe regionale, şase batalioane de marş, şcoli
militare şi alte formaţiuni necombatante, grupate pe un front de 900 de km,
pe direcţiile probabile de atac ale inamicului. Totalul forţelor se ridica la
129. 661 militari de toate categoriile. Corpul 7 teritorial acoperea direcţiile
deschise de râurile Mureş, Crişul Negru, Crişul Alb şi văile râurilor Timiş şi
Bega, iar Divizia 19 infanterie, pe cele din sudul Banatului.
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Iniţial inamicul avea în faţa Armatei 1, în imediata apropiere, forţe
însumând circa 3-4 divizii. Acestora li s-au adăugat ulterior alte trupe aflate
în eşalonul 2 şi în rezervă. Dacă se avea în vedere totalitatea forţelor ce
puteau fi folosite în viitorul imediat, atunci precizăm că valoarea acestora se
putea ridica la 2 divizii germane plus 16 divizii şi 3 brigăzi ungare.
Manifestând prudenţă comandamentele române au adoptat o
atitudine defensiv-agresivă, plasând în primul eşalon forţe mai puţine, cele
principale fiind dispuse în eşalonul doi, în vederea unei rezistenţe serioase
în defileele Carpaţilor.
La 30 august 1944, prin Directiva nr 51, Marele Stat Major a întărit
trupele dispuse în acoperire în Transilvania şi Banat prin dislocarea în
podişul Transilvan, a Armatei 4, care şi-a luat în primire fâşia de acţiune în
noaptea de 4 spre 5 septembrie. Armata 1 şi-a restrâns zona de luptă la vest
de linia Sibiu, Alba Iulia, Cluj, Zalău, Secuieni. În Banat dispozitivul
Armatei 1 a fost întărit prin dislocarea în zonă a Corpului de Cavalerie. A
fost dislocată câte o mare unitate pe direcţiile principale probabile de
acţiune ale inamicului 8.
Aşa cum am mai arătat unităţile operative ce îşi aveau garnizoanele
pe teritoriul arădean se aflau la momentul 23 august în retragere, spre
interior, de pe frontul din Moldova. Pe teritoriul judeţului Arad se aflau
unităţile de instrucţie plus şcolile de ofiţeri şi subofiţeri, fiind aduse pe lângă
cele existente iniţial şi altele din apropierea frontului, respectiv în zona
Ineu-Sebiş a fost dislocată Şcoala de Ofiţeri de Rezervă Infanterie nr 6 din
Bacău, iar la Radna a luat fiinţă, în vara anului 1943, Şcoala de Subofiţeri de
Infanterie Rezervă, care completau astfel forţele deja existente. Mai trebuie
subliniat că unităţile staţionate pe teritoriul aveau şi obiective operative în
caz de nevoie. Astfel divizia 1 Cavalerie a devenit Divizia 1 CavalerieInstrucţie iar Divizia 1 Infanterie a devenit Divizia 1 Cavalerie-Instrucţie. În
23 august efectivele forţelor române dislocate pe teritoriul judeţului Arad
erau următoarele:
Divizia 1 Infanterie-Instrucţie, cu acţiune în zona Ineu, Arad,
Timişoara şi Lugoj, avea 8572 militari;
Divizia 1 Cavalerie-Instrucţie, cu acţiune în zona Arad, Timişoara,
Lugoj, 3574 militari;
Şcoala de Ofiţeri de Infanterie Rezervă Bacău, zona Valea Crişului
Alb, 850 elevi;
Şcoala de Ofiţeri de Infanterie Rezervă nr. 5 Arad era dislocată pe
Valea Mureşului, în zona de acţiune Neudorf - Arad, 1171 elevi;
8
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elevi;

Şcoala de Ofiţeri de Infanterie Rezervă Ineu, acţiune zona Ineu, 500

Şcoala de Subofiţeri de Infanterie Rezervă Radna, acţiune Arad vest Lipova – Neudorf, 1707 elevi.
Regimentul de 4 Grăniceri Pază era dislocat în zona de frontieră între
Damiş şi Valcani şi avea 4793 militari. Pe teritoriul Aradului se afla
dislocat un batalion de pază, cu 38 pichete şi un batalion de grăniceriinstrucţie, cantonat la cazărmile din Gai.
Batalionul Fix Regional „Criş” se afla pe Valea Crişului Alb, zona
Ineu şi avea 733 militari.
Mai existau şi baterii antiaeriene pentru protecţia Aradului.
Unităţile de instrucţie aveau efective pe jumătate faţă de unităţile
operative, iar armamentul lor era de multe ori uzat şi învechit. Mai precizăm
că pe lângă fiecare unitate şi şcoală au fost detaşaţi militari germani. De
teama bombardamentelor unităţile erau dislocate pentru instrucţie în
localităţi mai ferite. Spre exemplu Batalionul 1 de la Şcoala din Radna se
afla la Ususău iar Batalionul 2 la Dorgoş. Regimentele din Arad erau
dislocate la Micălaca, Glogovăţ, Ghioroc etc. 9.
La 23 august, în Arad şi în judeţ se găseau 1809 militari germani,
dislocaţi în 24 puncte. Numărul cel mai mare, de 600 militari, se afla la
Aeroportul din Arad şi era format din piloţi, mecanici, militari în pază,
întreţinere etc. Mulţi militari germani se aflau în cele 7 spitale de
campanie 10.
Anihilarea formaţiunilor germane din Arad
Vestea celor întâmplate la Bucureşti în după amiaza zilei de 23
august a fost adusă şi la Arad pe undele radio, la ora 22,20 când s-a difuzat
„Un comunicat important către ţară”. A fost ca un trăznet care a lovit din
seninul nopíi, dar care a provocat o mare bucurie, pentru că s-a înţeles că
războiul s-a sfârşit, iar oamenii, şi mai ales mobilizaţii, se vor putea bucura
de pace. În unităţile militare s-a dat alarma de luptă în jurul orei 12 din
noapte. Soldatul Şeran Dumitru din Şicula, mobilizat la Regimentul 1
Roşiori, a aflat şi el cu surprindere de întorsătura pe care au luat-o
evenimentele: „La 23 august ni s-a dat alarma, la 12 noaptea, când am
primit muniţie de război şi ne-am deplasat în cetatea Aradului. Am stat
acolo două zile iar ofiţerii ne-or spus că am făcut armistiţiu cu ruşii. „Măi

9
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băieţi ne-o explicat un căpitan, s-a făcut armistiţiu cu ruşii, nu mai luptăm
cu ei , acuma luptăm cu nemţii. Ne facem frate şi cu dracu până trecem
puntea” 11.
Cordoş Adrian din Pădureni, gradat în Regimentul 93 Infanterie, a
trăit un moment şi mai bulversant: „Am fost trimişi iniţial să ne luptăm cu
ruşii, cu brandurile de 120 de milimetri, dar armistiţiul de la 23 august ne-a
prins chiar în gara Arad, când ne îmbarcam pentru frontul din Moldova.
Aşa că, în loc să ne luptăm în est cu sovieticii, ne-am întors spre vest,
împotriva nemţilor şi a ungurilor” 12.
Tot atunci, la miezul nopţii, a sunat alarma şi în incinta Şcolii de
Subofiţeri de Infanterie de la Radna. Comandantul unităţii, col. Alexandru
Petrescu a anunţat noua situaţie şi a dat ordinele necesare: „În după amiaza
zilei de 23 august mă găseam la unitate, în biroul meu. Citeam
corespondenţa nou sosită şi căutam să pun pe fiecare filă de hârtie câte o
rezoluţie. În acest timp mi s-a comunicat prin telefon de la sectorul Arad:
„Fiţi cu ochii în patru”
După ora 22,20 ordon ca în şcoală să se sune alarma. Dau
dispoziţie ca gărzile de la gară, de la podurile de peste Mureş şi din
celelalte locuri să fie imediat schimbate şi să li se dea consemne noi.
Deasemenea hotărăsc să se intensifice patrularea în localitate şi în jurul
Radnei. Prin telefon am luat legătura cu comandanţii de batalioane de la
Ususău şi Dorgoş şi le-am comunicat şi lor conţinutul comunicatului, apoi
le-am ordonat deplasarea spre Radna”. În acelaşi timp un grup de elevi
comandaţi de sublocotenentul Gheorghe Ciocan i-au arestat pe militarii
germani din detaşamentul de legătură, cazaţi în şcoală 13.
Deşi nu se ştia exact cum trebuie procedat faţa de trupele germane
staţionate pe teritoriul Aradului, sau în deplasare pe teritoriul judeţului,
colonelul Alexandru Petrescu trece la acţiune încă în cursul nopţii şi astfel
are loc prima confruntare între români şi nemţi. Colonelul a primit un
telefon de la şeful gării Radna care l-a informat că în staţie a ajuns, venind
dinspre Arad, un tren militar german. Imediat hotărăşte să treacă la acţiune
şi a dat ordin pentru început ca elevii şcolii, cu instrucţia neterminată, să
primească şi să se deplaseze pe poziţiile de aşteptare cu muniţie de război.
Apoi două plutoane, întărite cu două grupe de mitraliere, comandate de
sublocotenent Virgil Andronescu, s-au deplasat în staţia CFR. După un
schimb scurt de focuri garda trenului german a hotărât să înceteze rezistenţa
11
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şi astfel trenul a ajuns în mâinile românilor. Au fost dezarmaţi 320 germani,
din care 40 soldaţi din gardă trenului, 240 soldaţi care se înapoiau din
concediu iar restul erau civili care făceau parte dintr-o echipă artistică. La
ora 5 au sosit în cazarma din Radna şi cele două batalioane care se găseau la
Dorgoş şi Ususău 14.
Şi la Şcoala de ofiţeri de Rezervă de la Ineu s-a dat alarma. Prima
iniţiativă de luptă în noua situaţie a fost arestarea instructorilor nemţi.
Octavian Hosu, elev la acea şcoală, scria despre faptul că imediat după
aceea a fost împuşcat, de către o persoană rămasă necunoscută, maiorul
german Schubert cu care elevii au făcut instrucţia tragerii cu armamentul de
infanterie şi tot el superviza instrucţia de arilerie. Episodul amintit nu a fost
unic, el fiind întâlnit mai ales atunci când ofiţerii exagerau la instrucţie,
folosind metode brutale 15.
O întâmplare relatată de sublocotenentul Alexandru Popoviciu de la
aceeaşi unitate ar putea fi o motivaţie pentru uciderea ofiţerului neamţ:
”Mi-am adus aminte că într-o duminică – pentru destindere şi o bucată mai
bună - un grup de elevi au ieşit la vânătoare de raţe pe Canalul Morilor şi
de iepuri în pădurea Mocrea. În timpul acestei delectări suntem alarmaţi că
în pădure se află un colonel neamţ, un fel de consilier, care considera o
ofensă că noi cei cu grade inferioare îndrăznim să ne delectăm cu un astfel
de sport. Puţin ne-a păsat de părerea lui. În stare nervoasă şi profund
indignat, a înşfăcat elevului sergent M. P. arma. Nechibzuită i-a fost
pornirea. Somat a înapoiat arma confiscată. A doua zi cercetări. La
adunarea în careu, au fost scoşi în faţă toţi acei care purtau mustăţi. Ne-am
dat seama de consecinţe şi Ignat, cel care îndrăznise a soma un superior de
rasă, a fost ajutat să iasă din rânduri şi să-şi radă semnul distinctiv. Toată
lumea, elevi şi ofiţeri, a aflat despre ce este vorba dar nimeni nu a divulgat
nimic 16!
Imediat după 23 august, teritoriul judeţului a fost arondat Corpului 7
Teritorial, care avea la comandă pe generalul Carol Schmidt şi includea în
organigramă şi Divizia 1 Cavalerie-Instrucţie, cu Regimentul 1 Roşiori,
Regimentul 11 Călăraşi, Regimentul 38 Artilerie, Regimentul 93 Infanterie,
Şcoala de Ofiţeri de Rezervă Nr. 4 Arad, una companie poliţie, întărită cu
subunităţi de armament greu din rezerva Corpului 7 teritorial. Şcoala de
subofiţeri de la Radna se afla în rezerva Corpului.
14
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În 24 august, Corpul 7 Teritorial transmitea Diviziei 1 de CavalerieInstrucţie conţinutul Ordinului telegrafic nr. 678563 al Marelui Stat Major
care informa despre încetarea ostilităţilor cu Uniunea Sovietică şi încetarea
subordonării comandamentelor şi unităţilor române comandamentelor
germane. Se indica unităţilor române evitarea oricăror conflicte cu trupele
germane, care nu vor fi împiedicate să părăsească teritoriul naţional. În
acelaşi timp trupele trebuie să se opună prin forţă oricărei încercări de
dezarmare şi oricărei tentative de ocupare a instituţiilor publice, civile sau
militare. Totodată se ordona întreruperea tuturor transmisiunilor germane ce
folosesc circuite civile sau militare româneşti şi instituirea de gărzi militare
la toate trenurile de armament, muniţii sau subzistenţe din gări.
În aceeaşi zi Divizia 1 Cavalerie raportează Corpului 7 situaţia din
zona sa de responsabilitate. Este semnalată formarea unei grupări germane
pe aeroportul din Arad, sub comanda locotenent-colonelului Blondorn. Sunt
semnalate Corpului mişcările de trupe efectuate de către divizie şi anume:
aducerea de la Glogovăţ la Arad-Cetate a unui escadron din Regimentul 1
roşiori şi a două baterii de artilerie de la Păuliş la Glogovăţ. Totodată
Divizia ordonă Şcolii de Ofiţeri de Rezervă de la Arad să deplaseze de
urgenţă tunurile anticar de care dispune în zona Arad-Cetate şi cere ca
Escadronul 1 din Regimentul 1 Roşiori să trimită patrule pe comunicaţiile
Arad-Şofronea, Arad-Porumbul Pietrii, Arad-Pecica. Grupările constituite
din o grupă de militari, întărită cu o puşcă mitralieră, aveau misiunea de a
asigura siguranţa şi întârzierea unui eventual atac inamic. La contactul cu
trupele duşmane, comunică divizia, militarii deschid foc de întârziere şi,
refuzând angajarea, se regrupează în zona satului Gai. Regimentul 11
Călăraţi se deplasează la ordinul Diviziei cu întreg efectivul pe direcţia
Pâncota-Zimandul Nou şi ocupă cu un escadron Zimandul Nou şi cu un altul
conacul Avramescu, interceptând şoseaua Curtici-Arad. Prin aceste ordine
subunităţile Diviziei se leagă la sud cu Batalionul 2 din Regimentul 4
Grăniceri, ce ocupa poziţii pe liziera de nord a Aradului, interzicând
comunicaţiile spre Arad din direcţiile Variaşu Mare, Pecica şi Călugăreni 17.
Organizarea de luptă din Arad continuă cu febrilitate. Prin Ordinul
de operaţii nr. 1 al Diviziei 1 Cavalerie-Instrucţie, din 25 august, sunt
transmise noi ordine şi instrucţiuni în care se arată că:
1. Sunt posibile atacuri inamice de peste frontieră
2. Corpul 7 Teritorial garantează integritatea teritoriului naţional iar
misiunea Diviziei 1 Cavalerie, încadrată la nord de Divizia 3
17
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Vânători de munte şi la sud de Divizia 1 Infanterie-Instrucţie, are
misiunea de apărare a văii Mureşului, ocupând poziţie pe linia
Zimandul Nou – Arad, în sectorul limitat la nord de linia MaceaComlăuş (exclusiv), Şiria (inclusiv), Nădab, Braseu, Băcăiuţi, toate
inclusiv şi la sud de linia, Fiscut, Bogda, Dubeşti, Groşi, Borcea
Mică, toate inclusiv.
3. În cazul unei presiuni inamice superioare Divizia duce lupta în
adâncimea poziţiei pe liniile: Şiria-Ghioroc-Chesinţ-Vârful Rechiţii,
Căpruţa-Ohaba Română, Vârful Ţapului-Săvârşin.
Pentru apărarea poziţiei Zimandul Nou–Arad se constituie
„Detaşamentul Arad”, sub comanda colonelului Pleşoianu Alexandru,
comandantul permanenţei Diviziei 1 Cavalerie, iar în compunere intră:
Regimentul 1 roşiori, Regimentul 11 Călăraşi, Regimentul 38 artilerie,
Batalionul 2 instrucţie din Regimentul 4 grăniceri, o companie de poliţie.
Dispozitivul pe care îl ocupă se orientează cu efortul apărării pe localităţile
Arad şi Gai.
În rezerva Diviziei se constituie Regimentul 93 infanterie, aşezat pe
linia de siguranţă Glogovăţ-Panatul Nou (Horia n.n)
În poziţia a doua se constituie două detaşamente: Detaşamentul Nord
sub comanda colonelului Pleşoianu, compus din Regimentele 93 Infanterie,
11 Călăraşi, 38 Artilerie. Misiunea lui era de a ocupa şi apăra înălţimile
masivului păduros de la nord Mureş între Covăsânţ şi Mureş cu efortul
apărării pe Miniş-Păuliş.
Detaşamentul de sud, sub comanda maiorului Belcea V, compus din
Regimentul 1 roşiori, cu misiunea de a apăra malul de sud al Mureşului
sprijinind apărarea pe linia Neudorf - Nădlac cu efortul pe Neudorf 18.
La orele 11,30, Ordinul telefonic al generalului Nicolae Macici,
comandantul Armatei 1, cerea lichidarea încă în cursul zilei a rezistenţei
germane de pe aerodrom şi a capturarea trenului german oprit la Variaş.
Deasemenea Divizia cere „Detaşamentului Arad” să treacă la curăţirea
Aerodromului Arad, dacă nu este eliberat de nemţi până în dimineaţa de 27
august orele 6,00. În cadrul reorganizărilor ordonate s-a procedat la
numeroase transferuri de subunităţi de la o unitate la alta şi de pe o poziţie
pa alta, provocând oarecare confuzie, care se va repercuta negativ asupra
acţiunilor de luptă care vor urma, mai ales că din dimineaţa de 26 august
iniţiativa de luptă o va avea inamicul, care va ataca dinspre Pecica şi TurnuVariaşu Mare. Prima unitate ce va intra în contact cu inamicul va fi
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Batalionul 2 grăniceri pază, care avea Compania 5 la Pecica şi Compania 6
la Sânicolaul Mare.
În cazarma din cartierul Gai se afla Batalionul 2 grăniceri- instrucţie,
din Regimentul 4 grăniceri, compus dintr-o companie de armament greu,
comandată de căpitanul Grigore Popescu (comandanţi de pluton:
sublocotenenţii Popa Ionel, Mladin Aurel, Hilbert Iosif şi Clenciu Dumitru),
şi o companie de specialităţi comandată de căpitan Bojocea Gheorghe, (în
compunere plutoanele comandate de sublocotenenţii Celmare Mircea,
Popescu Dumitru, Negreanu Ion). Comandantul Batalionului era colonel
Perhaiţă Ion. De specificat că Batalionul avea recruţi cu doar 3 luni de
instrucţie 19.
După alarmare Batalionul s-a deplasat în următorul dispozitiv:
Compania comandată de căpitanul Bojocea Ion în nord-vestul Aradului, pe
liziera Gaiului, în vederea interzicerii accesului inamic pe direcţia TurnuVariaş spre Arad
Compania de armament greu a ocupat o poziţie pe şoseaua AradPecica, la 2 km vest de Arad. Ambele companii aveau efectivele mult
diminuate, plutoanele de mitraliere, aruncătoare, puşcaşi fiind trimise în
sprijinul unităţilor de cavalerie care acopereau zona Pecica-Nădlac. Ordinul
era ca trupele germane dezarmate să fie lăsate să treacă spre frontieră.
Plutonul de aruncătoare de 120 mm, comandat de sublocotenent
Popa Ionel a fost amplasat la 2 km vest de fabrica Neumann. În preajma
şoselei Arad-Pecica era instalat un tun AT, de 47 mm, cu un efectiv de 17
ostaşi iar o grupă de mitraliere şi alta de aruncătoare de 60 mm, cu un total
de 25 soldaţi, erau plasate în jurul cazărmilor grănicerilor.
În zilele de 24 şi 25 august mai multe grupe de soldaţi germani
trecând spre frontieră au fost dezarmate fără a opune rezistenţă. Dar în ziua
de 26 august vor începe cu adevărat luptele pentru alungarea germanilor din
Arad. Înainte ca unităţile româneşti să ia iniţiativa, trupe autotransportate
germane atacă Gaiul venind dinspre Variaşul Mic. Satul Gai este ocupat iar
in acelaşi timp aviaţia germană mitraliază oraşul Arad şi trupele de pe
poziţiile din oraş 20.
Căpitanul Grigore Popescu comandantul companiei de armament
greu din Batalioul 2 grăniceri-instrucţie este primul care intră în luptă, în 26
august, cu trupele germane: „Mai aveam lângă mine plutonul de
19
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aruncătoare de 120 mm cu sublocotenentul Popa şi 25 ostaşi, amplasat la 2
km vest Fabrica Neuman; la 100 m în dreapta şoselei, lângă o căsuţă
izolată aveam un tun AT, calibru 47 mm (bofors), cu circa 15-17 soldaţi,
comandaţi de sublocotenent Mladin Aurel, ambele subunităţi fiind
amplasate în jurul cazărmii grănicerilor.
În ziua de 26 august, apare o companie de nemţi, mărşăluind
dinspre Arad către Pecica. Când ajunge în sectorul slt. Popa Ionel, un
foarte bun şi brav ofiţer, acesta a somat-o să se oprească şi a comunicat
cum era ordinul, că pot continua marşul, dar fără arme.
Cum aveam să constat mai pe urmă, când am ajuns la faţa locului,
nemţii au consimţit să depună puştile, atât aveau şi cele câteva pistoale
mitralieră. Nu le purtau cu ei, armele erau depuse într-o căruţă în spatele
coloanei. Erau oameni în vârstă, la fel şi cei doi ofiţeri care păreau obosiţi
şi trişti. Nu era o unitate operativă de linia întâia, rolul lor era de a reface
drumurile şi podurile mici, din spatele frontului.
În timp ce se făcea această vânzoleală, de depunere a armelor pe
dreapta şoselei şi încolonare a soldaţilor germani pe stânga, apare zburând
la mică înălţime dinspre Arad, un avion de asalt german, cu motoarele
urlând la turaţie maximă. Deschide foc cu tot armamentul de la bord asupra
poziţiei ocupate de aruncătoarele noastre şi, când ajunge în dreptul lor,
lansează şi o bombă de mare capacitate, scoţându-le din luptă. Se mai
întoarce odată, mitraliază dreapta şoselei, nu însă şi stânga unde nemţii se
regrupau şi reluau marşul.
Ca urmare a acestui atac inedit pentru noi toţi, ofiţeri şi recruţi, slt.
Popa Ionel este rănit, cu antebraţul rupt, sergent Giuri, un flăcău bănăţean
înalt şi solid, originar din Şiştarovăţ şi încă un soldat sunt omorâţi lângă
aruncătoare. Restul soldaţilor s-a adăpostit pe unde a putut, împrăştiinduse, iar compania de nemţi şi-a continuat retragerea spre Pecica”.
În timp ce se întâmplau cele povestite de cpt. Grigore Popescu, pe
liziera de nord a Gaiului a apărut unitatea germană care a forţat frontiera
dinspre Variaş şi a atacat compania căpitanului Bojocea Ion. S-au dus lupte
grele cu coloana nemţească, iar zgomotul luptei ajungea până la compania
aşezată pe şoseaua spre Pecica. Rezistenţa a fost de scurtă durată, plutonul
sublocotenentului Nicolae, amplasat la podeţul de peste canalul din zonă a
fost surprins de inamic iar soldaţii au căzut prizonieri. Restul companiei s-a
retras în dezordine. Compania de armament greu se afla acum şi ea în
dificultate dintr-o direcţie din care nu se aştepta. Pentru a salva situaţia
căpitanul Grigore Popescu a recurs la un subterfugiu, pe care tot el îl
povesteşte:
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„I-am dat doi soldaţi sublocotenentului Negreanu care venise din
zona atacată, din care unul ştia bine germana, au pornit împreună în
direcţia ştiută, având la braţ o bandrolă albă, iar unul flutura din când în
când o batistă albă. Am rămas pe şosea la locul stabilit. Lângă mine era slt.
Mladin. Copleşit de riscul ce mi l-am asumat mă gândeam că sunt într-o
situaţie limită. Nu aveam ceva mai bun de ales. Legătura cu comandantul
de batalion era pierdută de mult, soldaţii din jur demoralizaţi. Nemţii
cunoscându-şi superioritatea puteau să nu accepte nici o discuţie.
Nu a trecut mult şi focul a încetat. Din direcţia nemţilor a apărut slt.
Negreanu cu cei doi însoţitori, urmat de un lt-col. german, în uniformă de
aviaţie, însoţit şi el de un ofiţer şi un subofiţer, bine înarmaţi.
Ofiţerul german m-a întâmpinat co o aroganţă la care m-am
aşteptat. Nu mi-a întins mâna şi a trecut direct la subiect: Cine a dispus
această întâlnire. Doreşte să discute cu şeful meu ? Ocolind răspunsul i-am
explicat că eu am ordin să las trupele germane să se retragă spre frontieră,
dar intrarea altor trupe dinafară înspre oraş va fi respinsă. A fost de acord,
ca detaşamentul cu care venise să se îndrepte spre aeroport, ocolind
Aradul. Totodată mi-a spus că dacă comandantul şef nu va lăsa liberă
circulaţia trupelor germane, va ridica în aer toate avioanele de
bombardament de pe aeroport şi va nimici oraşul”
Conform celor convenite slt. Mladin a plecat pe o maşină de
transport în Micălaca să caute comandantul Diviziei 1 Cavalerie spre a-l
informa despre cererea ofiţerului german, în timp ce la faţa locului a rămas
un tun german Flak cu 4 ţevi.
„Se apropia ora 18, fixată de ofiţerul german ca timp limită de
tratative. Stam cu tunul german în faţă, îndreptat ameninţător spre moara
Neumann, unde mă mutasem cu PC şi unde între timp primisem întăriri un
pluton de mitraliere al şcolii de ofiţeri nr 4 Arad. La surt timp am mai
primit şi un tun de 75 mm, cu un ofiţer şi servanţii necesari, care au ocupat
poziţie de tragere ceva mai înapoi, dar cu câmp de tragere ce supraveghea
şoseaua Arad-Pecica şi intrarea în oraş, pregătit pentru tragere directă. Am
luat legătura cu noii veniţi şi eram pregătiţi să răspundem unei eventuale
provocări din partea tunului german plasat la 150 de metri în faţa morii
Neuman ce devenise acum punctul de rezistanţă cheie.
Tot în această după amiază, către ora 19, m-am întâlnit în sfârşit cu
comandantul meu de batalion. Am simţit o mare deconectare. Raportându-i
cele petrecute în decursul acestei zile, iată că soseşte şi slt. Mladin care ne
relatează că a găsit PC al Diviziei la Primăria din Micălaca, dar n-a găsit
pe cineva ca să stea de vorbă cu ofiţerul german, fie că cei în drept erau
acolo fie că nu au vrut să discute. Comandantul german a aşteptat 15-20 de
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minute apoi a spus că se duce direct la aeroport, nu a cerut însoţitor român.
În Micălaca s-au observat sosiri de unităţi de infanterie şi artilerie, desigur
observate şi de ofiţerii germani, care au tras concluziile necesare”.
Relatarea căpitanului grigore popescu dezvăluie şi o oarecare
dezorganizare şi lipsă de ordine precise în dispozitivul românesc.
La lăsarea serii tunul german s-a retras iar la gara Bujac au venit
alte întăriri româneşt 21.
Sublocotenentul Ionel Popa, comandantul plutonului de aruncătoare,
are şi el versiunea proprie asupra acelor evenimente, dar nu mult diferită de
cea a căpitanului Popescu. „Plutonul de aruncătoare 120 mm, pe care îl
comandam eu a fost dispus în poziţia de tragere, la circa 500 m înapoia
tranşeei, în apropierea fermei Birtolon, chiar în apropierea şoselei AradPecica. Aş vrea să menţionez că majoritatea militarilor aveau doar trei luni
de instrucţie, batalionul era slab dotat cu armament – lipsind în totalitate
armamentul automat - şi nu avea o experienţă de luptă. Cu toate aceste
lipsuri, moralul ofiţerilor, subofiţerilor şi al trupei era ridicat, eram
entuziaşti cu toţii şi aveam dorinţă fierbinte de a intra în luptă, pentru a ne
apăra această parte a graniţei ce ne fusese încredinţată.
În primele zile după 23 august, plutonul meu, fiind lângă şosea şi
având 30 soldaţi care nu erau servanţi la aruncătoare, din proprie iniţiativă
am dezarmat formaţiuni mici germane ce se retrăgeau dinspre Arad pentru
a trece în Ungaria.
Văzând că operaţiunea merge uşor în una din zile m-am angajat
într-o acţiune foarte grea când pe şosea, venind dinspre Arad, a apărut o
coloană moto germană, compusă din 9 autocamioane, încărcate cu soldaţi
germani.
Am hotărât rapid să dezarmăm şi această coloană germană,
raportând comandantului de companie care avea punctul de comandă mai
în faţă. Aviaţia germană, decolând de pe aeroportul Arad, pe care îl ocupa,
fiind activă a început să ne mitralieze, în stânga şi în dreapta şoselei, iar
avioane de bombardament Stukas au bombardat poziţia de aruncătoare,
distrugând şoseaua, omorând pe sergentul Ghiuri Gheorghe şi rănind alţi
câţiva soldaţi. În această operaţiune am fost sprijiniţi de sergentul Micluţa
Sabin şi soldaţii Borici Jarco şi Radovici Jitvan.
Dar către ora 13,30 situaţia s-a agravat şi mai mult, când flancul
drept al batalionului a fost atacat de un detaşament german, din Ungaria,
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dotat cu mitraliere instalate pe autocamioane, tunuri şi aruncătoare de
mine. Compania căpitanului Bozocea Ion a fost nevoită să se replieze pe o
altă poziţie de apărare, având pierderi în oameni, iar 12 soldaţi au fost luaţi
prizonieri. Mai menţionez că, la cererea unor locuitori din Gai, între care
fraţii Mihailovici, căpitanul Bozocea Ion, a distribuit puşti acestora, ei
luptând alături de compania sa. Germanii au atacat şi compania noastră,
luptele au fost dârze, durând până la lăsatul serii, când nemţii în urma
pierderilor suferite, au oprit atacul...
La ocuparea aeroportului Arad am avut bucuria eliberării
grănicerilor luaţi prizonieri cu o zi înainte, între ei fiind şi sergentul major
Niţulescu C” 22.
Atacul german dinspre Variaş a schimbat şi ordinea de bătaie a
„Detaşamentului Arad”, care a apelat la întăriri de la Şcoala de Subofiţeri
din Radna. Comandantul Alexandru Petrescu a fost pus la punct cu situaţia
din dimineaţa de 26 august astfel că a dat alarma. La ora 13, batalioanele au
fost adunate pe platou, s-a primit raportul iar Batalioanele 1 şi 2, din anul
doi, au primit ordin de încolonare şi de marş spre Arad: „Pe înserat am
ajuns în apropiere de Arad. Undeva spre vest, dincolo de Arad, se auzeau
bubuituri şi împuşcături. Însemna că celelalte trupe române erau serios
angajate în luptă cu hitleriştii.
Am mai mărşăluit câţiva kilometri, după care Batalionul 1 de elevi a
fost oprit la Micălaca, la intrarea în oraşul Arad, iar Batalionul 2 s-a oprit
spre est, la ieşirea din Glogovăţ 23.
După ce a ajuns la marginea Aradului, Colonelul Alexandru Petrescu
s-a deplasat la primăria Micălaca, unde era PC al „Detaşamentului Arad”
pentru a fi pus la punct cu situaţia şi a primi ordine de la col. Alexandru
Pleşoianu.
Comandantul Detaşamentului Arad i-a încredinţat colonelului
Petrescu comanda forţelor de artilerie din Arad, în timp ce el personal urma
să comande forţele ce aveau să atace aeroportul prin învăluire pe la nord, din
rândul cărora va face parte şi Batalionul 2 al şcolii, alături de Batalionul 2
grăniceri-instrucţie. Totul avea, prin urmare, să fie decis în ziua de 27
august, când Divizia 1 Cavalerie dă, la ora 6,45 Ordinul de operaţii:
„Inamicul a ocupat în cursul zilei de 26 august 1944 comuna Gai.
Detaşamentul Arad ( R 11 călăraşi, 1 Roşiori, 93 infanterie, batalioanele II
din Reg 4 grăniceri şi II de la Şcoala de subofiţeri de rezervă de infanterie
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de la Radna, Regimentul 38 artilerie) contraatacă în dimineaţa zilei pentru
cucerirea poziţiilor inamice din Gai şi de pe aerodromul Gai.
La 26 august 1944 forţe motorizate germane de valoarea a 600-1000
de oameni au dezlănţuit primul atac de amploare vizând ocuparea Aradului.
Pătrunzând în zona Variaşul Mic-Gai ele ocupă satul Gai, respingând
forţele româneşti din acest sector. În acelaşi timp sunt atacate şi pichetele
din zona Nădlac, localitatea fiind ocupată. Sarcina de respingere a revenit
Detaşamentului Arad 24.
În dimineaţa de 27 august activităţile militare se vor intensifica, pe
teritoriul municipiului se auzeau focuri de arme, inclusiv de artilerie,
provocând îngrijorare locuitorilor. Peste tot se vedeau militari, autovehicole
care tractau tunuri ce se instalau în obiectiv. Ziua se arăta frumoasă şi caldă
dis-de-dimineaţă, dar forfota prezentă de obicei în centru a dispărut, acum
fiind o linişte aproape deplină, doar soldaţii mărşăluiau spre obiective.
„Pe la ora zero, adică la 12 noaptea - povesteşte col Alexandru
Petrescu - eram cu toţii gata de plecare pentru realizarea dispozitivului de
luptă. Batalionul 2, care se afla în dispozitivul de învăluire, a înconjurat
Aradul, plecând de la Glogovăţ, pe la Sânleani, alăturându-se Batalionului
2, din Regimentul 4 grăniceri pentru atac asupra Gaiului.
Am început şi eu deplasarea cu căpitanul Aurel Silvestru şi
subunitatea lui, Compania 4 elevi de armament greu, urmată de Compania
8 de mitraliere. Ambele subunităţi au fost puse la dispoziţie, pentru acţiunea
de la aeroport, sub comanda căpitanului Cezar Stoian, comandantul
Companiei 8 25.
„Înaintăm prin întuneric, într-o linişte deplină. Cam după circa o
jumătate de oră de mers eram deja în localul Primăriei Arad. După ce neam instalat PC. în turnul Primăriei, un turn înalt ce se ridica peste toate
imobilele din juru-i, am luat legătura cu toate subunităţile ce îmi fuseseră
subordonate în vederea acţiunii ce se pregătea, cât şi cu „Detaşamentul
Arad” şi cu Divizia 1 Cavalerie-Instrucţie” 26.
Conform planului de luptă, acţiunea de la aeroport şi Gai trebuia să
înceapă în jurul orei 8,00
La ora stabilită trupele româneşti au pornit la atac. Artileria,
mitralierele şi aruncătoarele de mine ţineau întregul aeroport sub un foc
violent, continuu, nepermiţând hitleriştilor să execute vreo mişcare în
sprijinul celor din Gai.
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Manevra a progresat rapid în operaţiunea de învăluire pe la nordvest, Batalionul 2 elevi înainta, ameninţând spatele inamicului. Loviţi în
acelaşi timp frontal dinspre Gara Arad, de către ostaşii Batalionului 2
grăniceri, germanii au început să se retragă din Cartierul Gai.
În urma acţiunilor desfăşurate, Batalionul 2 elevi a trecut în
subordinea Batalionului 2 de grăniceri (care eliberase Gaiul), ca rezervă,
ocupând poziţie la 1 km sud de conacul Dogani Farcaş. Obiectivul final,
învăluirea Aeroportului pe la nord nu a fost însă atins, cu toate că Ordinul
Diviziei cu nr. 61/R era foarte clar. Batalionul a reluat mişcarea în acest sens
la ora 18, dar nu a înaintat decât până la câmpul Crivadara, fiind oprit, la
căderea întunericului, cu focuri violente de pe aliniamentul şoselei AradPecica şi de pe digul canalului de irigaţie dintre Mureşelul Mort şi pârâul
din Câmpul Crivadara. Înaintarea batalionului a fost oprită creând astfel
posibilitatea forţelor germane de pe aeroport, ca sub protecţia întunericulu,
să se retragă spre frontieră, ceea ce se va şi întâmpla, cu excepţia forţelor de
acoperire 27.
Pavel Galea era elev la Şcoala de subofiţeri din Radna şi el îşi
amintea că făcând parte din Batalionul 2 a participat la luptele de la
aeroport, pe care l-au atacat dinspre nord, din cartierele Gai şi Bujac şi i-au
ţinut sub foc intens pe nemţii aflaţi în dispozitiv circular. „Noi românii eram
superiori nemţilor atunci când foloseam terenul, nu ca nemţii care aplicau
strict regulamentul şi nu îşi permiteau să se abată de la el. Aşa că nu am
avut pierderi mari” 28.
În timp ce detaşamentul comandat de col. Pleşoianu lupta în Gai, alte
subunităţi, mai ales de artilerie, comandate de col Alexandru Petrescu au
atacat aeroportul dinspre cartierele din partea de vest a municipiului
(Pârneava, Mureşel, Bujac)
O interesantă descriere a acestor lupte ne-a lăsat locotenentul Vasile
Gaşpar, comandant de pluton în Regimentul 1 Roşiori: „Divizionul de
instrucţie din Regimentul 1 Roşiori se afla în cartierul Micălaca.
Regimentul făcea parte din Divizia 1 Cavalerie-Instrucţie. Ştiam că ne
aşteaptă zile grele, dar nu aveam de ales, trebuia să primim lupta la nevoie.
Spre seara de 26 august au fost oprite toate legăturile telefonice şi
aprovizionarea cu energie electrică.
În dimineaţa zilei de 27 august, împreună cu plutonul am trecut prin
centrul oraşului, unde erau gata de luptă alte subunităţi din Regimentul 93
infanterie şi din Divizia 1 Cavalerie-Instrucţie. Am parcurs în continuare
27
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drumul spre aeroport, până la intersecţia căii Dorobanţi cu calea
Bodrogului.
Plutonul meu era întărit cu trei mitraliere, trei puşti mitraliere şi 4
aruncătoare de calibru 60 mm cu muniţia necesară. Am amplasat
mitralierele în staţia de autobuze, unde astăzi este transformatorul. Cele 4
aruncătoare le-am instalat în grădina din colţul străzii Griviţa, gata de
acţiune. Ziua a fost marcată de schimburi de focuri de o parte şi de alta şi
abia noaptea târziu focul s-a potolit” 29.
Aşa cum s-a întâmplat în Gai şi în Pârneava au existat civili care s-au
implicat în lupte mai ales la transportul muniţiei şi la aprovizionarea cu
alimente. Un caz cunoscut, datorită mediatizării mai mari, a fost cel al
tinerei asistente Maria Deheleanu, aflată în vacanţă la mama sa care locuia
pe strada Oituz. Redăm, în cele ce urmează, participarea la lupte a tinerei, ce
venea tocmai din Bucureşti, aşa cum a fost descrisă de Constantin Ucrain:
„Ziua de 27 august se anunţa a fi o zi mai călduroasă decât fuseseră
celelalte. Pânza alburie de ceaţă care învăluia lunca Mureşului, pădurea
Ceala şi siluetele avioanelor se ridica văzând cu ochii.
În această zi locuitorii cartierului Pârneava au fost la datorie
cărând lăzi cu muniţii şi alimente ajutând la transportul răniţilor.
Adăpostită în spatele unei clădiri Maria comunica unui ofiţer observaţiile
sale privind cele ce se întâmplau pe aeroport. Câteva cartuşe au ciuruit
zidul în spatele căruia se afla. După câteva minute au apărut lângă ea doi
ofiţeri. Era şeful Şcolii de subofiţeri de la Radna col. Alexandru Petrescu,
însoţit de un subaltern, care avea să-şi amintească: „M-am apropiat de
colţul ultimei case spre aeroport. Prin ocularul binoclului se zăreau
aerogara şi o porţiune din pista avioanelor. N-am fost mulţumit. Căutam
înainte, în jurul meu cu privirea. În grădiniţa casei care mă adăpostea,
exista un boschet. Iată un loc de observare, mi-am zis şi m-am îndreptat
acolo. Deodată am auzit: Staţi. Staţi pe loc, domnule ofiţer, e pericol ! Trag
nemţii!” ....Ofiţerul încărunţit de ani a întors privirea în direcţia de unde
auzise vocea care îl avertizase. În acel moment o altă rafală de mitralieră a
făcut să zornăie geamurile casei lângă care se afla. Vedeţi, nu v-am spus
eu. Nemţii trag din turnul aeroportului. Aceea care indicase colonelului
locul de unde se trage era Maria Deheleanu.
La orele 8 în dimineaţa de 27 septembrie a început atacul asupra
aeroportului, atac semnalizat cu o rachetă roşie. S-a tras cu tunuri,
aruncătoare, mitraliere. Maria Deheleanu, ca şi mulţi alţi pârnăveni, ajuta
29

Asociaţia Naţională a veteranilor de război, Veteranii pe drumul onoarei şi jertfei – Avânt
peste Carpaţi, Editura Vasile Cârlova, Bucureşti 1994, p. 76.
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cărând muniţie. Sfidând moartea Maria a pansat răniţii, i-a ajutat să se
evacueze, a dus apă luptătorilor, din primele linii sau sacul de merinde plin
cu cartuşe. Cu un sac pe umăr şi cu altul în mâini Maria se deplasa spre
primele linii când formaţia de avioane venind dinspre lunca Mureşului a
repetat atacul executat la mică înălţime. Un glonte a nimerit trupul tinerei
fete care a căzut pe caldarâmul străzii. Deşi cu abdomenul perforat a
strigat cu ultimele puteri: Muniţia băieţi, căraţi muniţia. Grav rănită a fost
urcată în căruţa cetăţeanului Dumitru Muscan, care a transportat-o la
spital, dar nu a mai putut fi salvată” 30.
Regimentul 1 Roşiori a avut o participare însemnată la luptele pentru
aeroport şi apoi pentru paza instituţiilor din oraş. Unul dintre soldaţii care
au participat la evenimentele din acele zile a fost Şeran Dumitru, din Şicula:
„După două zile ne-am dus la aeroport. Nemţii bombardau de acolo
Aradul. La aeroport am mai stat două zile, timp în care or început ai noştri
să bată cu brandurile şi nu or mai putut ateriza nici decola avioanele
nemţeşti de pe aeroport. După asta ne-or împărţit pe subunităţi pentru paza
unor instituţii din oraş. De exemplu, plutonul meu a fost repartizat la poşta
mare, unde a stat două zile şi două nopţi. După aceea a fost trimis de pază
la Biserica catolică unde s-a aflat comandamentul german. Am mai stat
acolo până s-a reuşit dezarmarea în întregime a nemţilor, după care ne-am
întors în cazarmă” 31.
Prima acţiune de luptă armată din timpul războiului a fost pentru
Cordoş Adrian tot la Aeroportul din Arad, el relatând despre un act care nu a
mai fost consemnat în altă parte, dar care este posibil să se fi întâmplat,
având în vedere sentimentele militarilor nemţi faţă de români: „Acolo s-o
întâmplat că i-am omorât noi pe ai noştri, pentru că nemţii or băgat soldaţi
români în turnul de la aeroport şi noi am tras cu brandurile acolo. Eram
poziţionaţi în Gai, la distanţă de 3-4 kilometri” 32.
Luptele de la Aeroport au fost deosebit de îndârjite şi la ele au
participat alături de grăniceri şi subunităţi din Divizia 1 Cavalerie-Instrucţie,
două batalioane de elevi de la Radna, două plutoane de la Şcoala de Ofiţeri
de Rezervă Infanterie Arad 33.
Exista însă şi un „front” în interiorul municipiului, unde se aflau
dispersate numeroase puncte ocupate de militari germani,care trebuia să fie
30

Constantin Ucrain, Tineri sub ploaia de gloanţe, Editura Albatros, Bucureşti 1986, p 114.
Ioan Valeriu Tuleu, op. cit. p. 130.
32
Măsura, nr. 121 din 22-28 dec 2010.
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România în anii celui de Al Doilea Război Mondial, Vol 2, Editura Politică, Bucureşti, p.
95.
31

436

dezarmaţi sau lichidaţi conform ordinului dat la 26 august de comandantul
Diviziei 1 Cavalerie-instrucţie.
Dezarmarea unităţilor germane a început în 26 august. Iniţiativa
acţiunii şi-a asumat-o plutonierul major Ştefan Budiu, care a fost însoţit de 4
elevi TR, dr. Ioan Fericean, avocat din Gai, Duşan Pavlovici, Ioan Savu,
învăţător din Toc şi Ioan Bogdan .
Aceştia, înarmaţi cu vechi arme Mosignam, i-au dezarmat fără
incidente violente pe cei 60 soldaţi germani cu răni uşoare de la şcoala
germană, de pe strada Vicenţiu Babeş, transformată în spital, dotaţi cu
pistoale automate şi grenade. La fel au decurs lucrurile şi pentru inactivarea
celuilalt grup german din Palatul Minoriţilor, unde erau 50 soldaţi
comandaţi de un ofiţer 34.
Despre acţiunea de la Malatul Minoriţilor din centru ne povesteşte
tot col. Alexandru Petrescu, aflat în acel moment în turnul Primăriei:
„Plutonul de tunuri antitanc al şcolii se instală imediat în poziţia de tragere
lângă clădirea Primăriei, la adăpostul boschetelor de pe Bulevard.
În acelaşi timp elevii unui pluton din Compania 1, sub comanda
sublocotenentului Darius Popescu, au şi pornit spre catedrală. Tunurile
antitanc deschiseră focul. Unele proiectile au lovit partea superioară a
clădirii. Sub ochii mei un proiectil izbi în cadranul ceasului din turnul
bisericii. Era 10,35.
Nemţii au scos steag alb şi s-au predat. Au fost luaţi 12
prizonieri” 35.
Acţiuni de dezarmare s-au desfăşurat şi la cazarma de cavalerie din
Sânicolaul Mic, la Şcoala germană de pe str. Vicenţiu Babeş, transformată
în spital, unde se aflau 60 soldaţi nemţi cu răni uşoare, la gara CFR, la
clădirea Grupului şcolar comercial, la sediul gestapoului şi în alte locaţii. În
noaptea de 24 pe 25 august, în gara Aradul-Nou au fost dezarmate două
trenuri cu materiale militare germane venite dinspre Timişoara. Până la
sfârşitul zilei de 27 august au fost dezarmate toate unităţile germane şi
serviciile lor de pe teritoriul municipiului Arad 36.
În aceeaşi zi de 27 august, la orele 20, avioane germane au
bombardat oraşul provocând pagube şi victime. Atacurile de aviaţie au
continuat în cursul zilei de 28 august, şcoala primară din Bujac fiind
complet distrusă 37.
Dar obiectivul principal, alungarea unităţii germane de pe Aeroportul
34
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din Arad nu a fost atins până la lăsarea nopţii de 27/28 august. Noaptea a
fost însă un bun sfetnic pentru unităţile germane de pe aeroport pentru că ele
s-au retras spre graniţa de vest, prin culoarul rămas neocupat.
A doua zi foarte devreme, se reia acţiunea de ocupare a aeroportului
de către Batalionul 2 elevi de la Radna, care începe înaintarea spre sud,
ocupă ferma Ciala unde este întâmpinat cu focuri de automate de elemente
germane de acoperire. Batalionul a deschis foc de aruncătoare şi asupra
aeroportului, imobilizând la sol avioanele. Până la ora 8,00 totul s-a încheiat
iar pe aeroport au fost capturate 34 avioane, 9 motoare, 3 vagoane cu
materiale sanitare, 10 autocamioane, 4 autosanitare, 2 autoturisme 38. La
ocuparea aeroportului Arad au fost eliberaţi şi grănicerii luaţi prizonieri cu
două zile înainte, între ei fiind şi sergentul major Niţulescu C.
Încă mai devreme, la ora 5,45, este respins şi inamicul ce venise
dinspre Variaş, care s-a retras peste frontieră. La ora 8,45 Divizia 1
Cavalerie-Instrucţie raportează Corpului 7 teritorial lichidarea rezistenţei
inamice pe aeroportul Arad şi respingerea peste frontiere a unităţilor
pătrunse în zona Variaşul Mic-Gai. De menţionat că la luptele din Gai au
participat şi cuvilii Iosif Jivoi, Romulus Topor, Dumitru Muscan.
În zona Nădlac, pichetele plutonului de grăniceri din localitate, cu
sprijinul plutonului de grăniceri călări, din compania de frontieră, Pecica
reuşesc respingerea inamicului peste frontieră. În zonă se instaurează
acalmia.
Conform Ordinului Corpului 7 teritorial către marile subunităţi din
zonă, dat la 29 august: „Inamicul se află în derută. Poate fi respins uşor şi
chiar fugărit. Marile unităţi trebuie să dea dovadă de mai multă iniţiativă şi
să se dovedească capabile a lua măsuri rapide. Să nu se mai ceară forţe de
sprijin noi. Fiecare mare unitate să-şi îndeplinească misiunea cu forţele de
care dispune. Se va raporta Corpului 7 teritorial. Se vor întrebuinţa
capturile şi se vor face rechiziţii 39.
Forţele româneşti angajate de Detaşamentul pentru Apărarea
Aradului s-au ridicat la 2700 militari şi au avut pierderi care s-au ridicat la 4
morţi şi 14 dispăruţi şi a capturat din rândurile germane 158 militari 40.
După alte surse numărul militarilor capturaţi şi neutralizaţi s-a ridicat
la peste 400 41.
38

Alexandru Petrescu, op. cit, p, 67.
Detaşamentul de apărare a aradului, op. cit. p 87.
40
Armata română în al doilea război mondial, 1941-1945, Dicţionar Enciclopedic, Editura
Enciclopedică, Bucureşti 1999, p. 27.
41
Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Secţiunea Detaşamentul Păuliş, Patriotism
şi cultură, Editura Helicon, Timişoara 1992, p. 203.
39

438

Sfârşitul lui august a fost oarecum liniştit în Arad, deşi evenimentele
se succedau cu repeziciune, iar zvonurile despre apropierea ruşilor erau
neliniştitoare, dar cel mai mult stârnea îngrijorarea pregătirile de peste
graniţa cu ungurii, unde recunoaşterile de aviaţie semnalau concentrări de
trupe. Refugiaţii de pe frontul din Moldova începeau să sosească întreţinând
şi ei teama.
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Aradul în cel de al doilea război mondial
Horia Truţa,
Galeriile „Turnul de Apă”, Arad
1. Consideraţii generale
Cu participarea a 72 de state şi 80% din populaţia lumii, al Doilea
Război Mondial (1939-1945), este cunoscut ca cel mai mare conflict militar,
politic, economic şi diplomatic din istoria omenirii 1. Debutul marii
conflagraţii a fost marcat la 1 septembrie 1939, prin atacul Poloniei de către
Germania. După această dată, rând pe rând, au fost ocupate de către trupele
germane: Danemarca, Norvegia, Olanda, Belgia, Luxemburgul, Franţa,
Iugoslavia şi Grecia. Prin intrarea Italiei în război, la 10 iunie 1940, acesta sa extins şi în Africa. În Extremul Orient, la 7 decembrie 1941, Japonia,
aflată deja în război cu China, atacând baza navală americană de la Pearl
Harbor, a intrat în conflict militar cu SUA.
Începând din luna octombrie 1940, armata germană a pătruns şi în
România, care i-a devenit aliat. După nici un an, la 22 iunie 1941 a fost
atacată Uniunea Sovietică, obiectiv esenţial în strategia germană. I-au fost
alături: Italia, România, Finlanda, Slovacia şi apoi Ungaria. Prin
concentrarea de forţe, amploarea bătăliilor, volumul pierderilor materiale şi
numărul victimelor umane, frontul germano-sovietic, numit şi Frontul din
Est a fost principalul spaţiu de luptă al celui de al Doilea Război Mondial.
Relaţiile României cu Uniunea Sovietică, în această perioadă, a avut două
etape complet diferite una de cealaltă. În prima etapă, cuprinsă între 22 iunie
1941 - 23 august 1944, România, ca aliată a Germaniei a participat pe
Frontul din Răsărit împotriva statului sovietic. După trei ani de campanie, la
23 august 1944, România a părăsit alianţa Axei şi s-a alăturat Naţiunilor
Unite, Uniunea Sovietică devenind din inamic, aliat.
La 22 iunie 1941 ora 0, prin ordinul şefului statului, Mihai
Antonescu, armata română a trecut Prutul. Timp de 8 zile, până la 1 iulie
1941, s-au desfăşurat acţiuni militare cu strict caracter local, care au constat
din incursiuni române şi sovietice de o parte şi de alta a graniţei (Ciobanu, col.
1

În principal confruntarea a avut loc între coaliţia Axei alcătuită din: Germania, Italia,
Japonia şi Naţiunile Unite din care făceau parte : Anglia, Franţa, Uniunea Sovietică şi
ulterior SUA.
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În urma scrisorii din 29 iunie, prin care Hitler, îl invita pe
mareşalul Antonescu să răspundă solicitării armatei germane de a participa
alături şi sub comanda ei la ofensivă, începând din noaptea de 2/3 iulie
1941, armata română a împins, până la 26 iulie, diviziile sovietice la est de
Nistru. În aceste lupte, pierderile româneşti au fost de 4.112 morţi, 12.120
răniţi şi 5.506 dispăruţi, adică 6% din cei angajaţi în operaţiile militare
(Bărbulescu, 1984, p. 374). La solicitarea repetată şi insistentă din partea lui
Hitler, contrar opiniei generale, armata română a trecut la sfârşitul lunii iulie
Nistrul, trupele înregistând până la 8 august, când au ajuns la Nipru noi
pierderi, adică încă 6.786 morţi, 12.942 răniţi şi 133 dispăruţi. Continuând
ofensiva, până la Odesa, ocupată la 16 octombrie 1941, armata română a
mai înregistrat pierderi, numărul ajungând la 17.729 morţi, 63.345 răniţi şi
11.471 dispăruţi (Bărbulescu, 1984, p. 381). Deşi după această dată efectivele
combatante au fost diminuate, o parte din trupe fiind readuse în ţară, armata
română a participat la operaţiile militare din Crimeea şi nordul Mării Azov
cu 66.597 militari, efectiv în care erau incluse şi subunităţile desemnate să
asigure securitatea şi administrarea teritoriului dintre Nistru şi Nipru
1989, p. 369).

(Bărbulescu, 1984, p. 381).

Cu toate pierderile suferite, până în toamna anului 1942, conducerea
politică şi militară antonesciană nu a avut motive de îngrijorare. Ele au
început, după depăşirea Nistrului, când masa de soldaţi şi corpul de ofiţeri
şi-a arătat făţiş împotrivirea faţă de comanda germană şi continuarea
războiului. Contraofensiva sovietică din zona Stalingradului, începută la 19
noiembrie 1942, a fost începutul dezastrului. Pierderile armatelor 3 şi 4
aflate în încleştarea acestui front, au fost de 155.010 militari morţi, răniţi şi
dispăruţi. Acest lucru a determinat Marele Stat Major Român să solicite
retragerea în ţară, pentu refacere, a unităţilor militare afectate, lucru realizat
la 16 ianuarie 1943. În continuare ofensiva sovietică a fost de nestăvilit,
astfel încât la 18 martie 1944, ruşii au ajuns la Nistru, iar la 26 martie 1944
au forţat Prutul, intrând în România (Mocanu, colab. 1989, p. 50).
O altă mare dificultate a guvernului şi autorităţilor militare române, a
fost gestionarea prizonierilor capturaţi la est de Prut, cărora trebuia să li se
asigure condiţii de cazare, echipare, hrănire şi îngrijire medicală 2.
2

La un deceniu de la încheierea Primului Război Mondial, în anul 1929, a fost adoptată
Convenţia de la Geneva, instrument juridic consacrat în întregime prizonierilor de război şi
care stipula mai clar aspectele de fond ale problematicii acestei categorii de victime. Actul
normative a intrat în vigoare la 19 iunie 1931, iar România a aderat la aceasta, trei luni mai
târziu. Prin aceasta, statul s-a obligat să respecte norme raţionale în ce priveşe condiţiile de
cazare, echipare, hrănire, tratament medical, dreptul la corespondenţă, educaţie, regimul
sancţiunilor, etc., care necesitau resurse economice suplimentare.
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Pe întreaga campanie desfăşurată la est de Prut, armata română a
capturat 91.060 prizonieri: ucrainieni, ruşi, calmuci, uzbeci, gruzini, tătari,
azeri şi ale naţionalităţi. În timpul detenţiei au murit 5221 mai ales din cauza
TBC-urilor, a bolilor pleuro pulmonare, enteritelor şi a tifosului
exantematematic (Popa, 2008, p.116). Pe parcurs, numărul acestora s-a
diminuat, deoarece prin ordine ale mareşalului Antonescu au fost eliberaţi
prizonierii români din Basarabia şi Bucovina, s-au cei cu domiciliul în
aceste provincii româneşti, apoi a celor din Transnistria, a invalizilor şi
bolnavilor incurabili, astfel încât la 23 august 1944, când acţiunile militare
ale României împotriva ruşilor au încetat, se mai găseau internaţi, în 17
lagăre, 59.856 prizonieri 3.
În ţară, acţiunile sistematice ale aviaţiei anglo-americane de
bombardament şi asalt, constituiau un alt element nefast care stânjenea
economia, constituind factor de stres, descurajator pentru populaţie.
Evenimentele de la 23 august 1944, au schimbat complet cursul
războiului pentru România. Prima Directivă, elaborată, chiar în seara
aceleaşi zile 4, dispunea încetarea imediată de către forţele române a
ostilităţilor împotriva armatei sovietice, scoaterea militarilor români din
subordinea comandamentelor germane, opunerea la încercările de a fi
dezarmate de către aceştia, eliberarea imediată a prizonierilor 5 şi altele. Cea
de a doua Directivă, emisă în aceeaşi noapte, după câteva ore, clarifica într-o
oarecare măsură strategia viitoare a militarilor români, care consta în lupta
alături de forţele armate ale Naţiunilor Unite şi eliberarea Ardealului de
Nord.

3

Prin adresa din 18 iulie 1941, Camera Agrică a Judeţului Arad, solicita preturilor, să
comunice propuneri privind numărul de prizonieri bolşevici (ruşi), care urmau să fie
utilizaţi la diferite lucrări în judeţ. Se propunea ca aceştia să fie folosiţi la refacerea
drumurilor, canalizări, îndiguiri (întărirea malului Mureşului la Sâmbăteni, Mândruloc,
Pecica), desecări, alte munci la ape (Pâncota, Şiria, Ineu, Chisindia), transportul molozului
din demolări etc. Programul de lucru a fost stabilit la 10 ore/zi, sau în mod excepţional 12
ore/zi, situaţie în care urma să li se asigure supliment alimentar. Normele prevedeeau, ca
beneficiarii să plătească pentru fiecare prizonier, 75lei/zi, sumă din care 25 lei constituiau
spesele de întreţinere şi 50 lei plata muncii (AN Arad, Fond Camera Agricolă Arad, D.
128/1941, fila 10)
4
Ordinul nr. 678.563/1944
5
După 23 august 1944, prizonierii au fost eliberaţi şi predaţi delegaţilor sovietici, astfel că
până la 2 noiembrie 1944, toţi au plecat, fiind echipaţi de statul român cu efecte noi,
asigurânduli-se şi hrana rece pe timpul transportului, până la destinaţie (Popa, 2008, p.
117).
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Ştirea evenimentelor intervenite în România a provocat o veritabilă
derută la nivelul de conducere politico-militară german. Conform directivei
acesteia, trupele germane, au primit misiunea de a suprima puciul, a-l aresta
pe rege şi camarila de la palat şi în cazul că mareşalul Antonescu nu va mai
fi disponibil, să constitue un nou guvern, condus de un general filogerman,
lucru care nu a putut fi îndeplinit. În continuare, timp de aproape două luni,
până la 25 octombrie 1944, pentru anihilarea trupelor şi comandamentelor
germane, armata română a purtat lupte grele, pe întreg teritoriul ţării,
menţinând sub arme, în medie 600.000 de militari. Pierderile suferite s-au
ridicat la 49.744, morţi, răniţi şi dispăruţi, iar cele provocate inamicului au
fost de 21.434 oameni (Pascu, colab. 1989, p. 122).
La 24 septembrie 1944, unităţile române cu un efectv de 210.000
soldaţi, au trecut, în ofensivă, pe teritoriul Ungariei, acţionând, în contextul
ofensivei generale a forţei Naţiunilor Unite, sub numele Debreţin şi
Budapesta. Luptele au durat până la 15 ianuarie 1945, când Corpul 7 armată
a ajuns în centrul Budapestei.
În continuare marile unităţi ale armatei române, în cooperare cu cele
sovietice au desfăşurat, până la 12 mai 1945, ample acţiuni militare pentru
eliberarea Cehoslovaciei care au produs moartea, rănirea sau dispariţia a
încă 20.478 români (Mocanu, colab. 1989, p. 320).
Deosebit de înverşunate au fost şi luptele pentru eliberarea Austriei,
la care a participat un regiment românesc de blindate. Din cele 79 tancuri şi
autoblindate existente la începutul acţiunilor, 28 au fost incendiate şi
distruse, iar 49 grav avariate, pierzându-şi viaţa 100 militari români (Tudor,
Sinescu, 1989, p. 353).

În toţi aceşti ani, victimele războiului, au fost deopotrivă, atât din
rândul militarilor cât şi al civililor. Confruntările sângeroase din tranşee,
bombardamentele, deportările şi prizonieratul, teroarea instituită în
Transilvania şi Basarabia, au solicitat naţiunii un efort uman şi material
imens, pe nedrept azi uitat şi insuficient cunoscut, mai ales în ceea ce
ptiveşte prizonierii şi deportaţii.
Pierderile României, de la 22 iunie 1941, data intrării în război şi
până la încheierea operaţiunilor militare româneşti 6, au fost, sub diferite
forme, de aproape 1,2 milioane de oameni, din care peste o jumătate de
milion o reprezintă prizonierii 7.
Tratatul de Pace semnat la Paris, în 10 februarie 1947, încheia
capitolul amarnic al participării României la cel de al Doilea Război
6
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Mondial, conflict militar început în Est împotriva Rusiei Sovietice şi
terminat în Vest împotriva Germaniei, alături de care a intrat în război. Şi în
est ca şi în Vest obiectivul României a fost legitim şi anume recuperarea
teritoriilor pierdute în vara anului 1940. Dacă, după 23 august 1944, ani în
şir, campania din Est a fost considerată o gravă eroare şi chiar o crimă
pentru participanţi, raţiunile au fost însă de ordin politico-propagandistic. În
realitate, redobândirea teritoriilor dintre Prut şi Nistru, a Basarabiei,
nordului Bucovinei şi a Ţinutului Herţa, era la fel de îndreptăţită ca şi
redobândirea nord-estului Transilvaniei, iar continuarea operaţiunilor
militare dincolo de aceste graniţe era la fel de necesară atât în vest cât şi în
est (Constantiniu, 1997, p. 466). Ceeace nu se lua atunci în calcul a fost viitorul
sumbru rezevat României sub ocupaţia sovietică. Aceasta a durat timp de 14
ani, până în vara anului, 1958, când trupele sovietice au fost retrase.
Efortul militar intens ai celor trei ani de război din care peste 90 de
zile, pe teritoriul României, au solicitat o contribuţie impresionantă a
resurselor umane şi economice. Pe fronturile celui de al Doilea Război
Mondial au fost ucişi, răniţi, dispăruţi, deportaţi sau făcuţi prizonieri
1.171.650, militari şi civili 8. Asigurarea cu armament, muniţie, echipamente
şi subzistenţă ostaşilor români, prizonierilor, iar după 23 august 1944,
întreţinerea unor trupe sovietice, aparţinătoare fronturilor 2 şi 3 ucrainene,
au solicitat mari eforturi populaţiei. Armatei sovietice, i-a fost livrată, până
la 30 iunie 1945, o cantitate de 365.o86 tone subzistenţe, în valoare de 21,7
milioane dolari. Calculând cantităţile de zahăr, cartofi, carne, sare, tutun,
ţigări, arpacaş, etc. furnizate, ele corespundeau întreţinerii unor efective
cuprinse între 645.243 şi 1.350.981 oameni. Multe materiale, îndeosebi
cereale depozitate în silozuri au fost luate sub formă de captură, fără formă
de plată, epuizând şi mai mult disponibilităţile imediate ale României
(Alesandrescu, 1989, p 423).

2. Aradul şi arădenii în războiul antisovietic
Chiar şi atunci când frontul era la mii de kilometri depărtare,
arădenii au simţit din plin ororile războiului 9. Ştirile de tot felul ca şi
8
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zvonurile circulau cu repeziciune îngrozind populaţia. Mulţi, aşteptau cu
spaimă scrisorile de la cei concentraţi. Victimele au început să apară, iar
cifra creştea de la o zi la alta. Până la sfărşitul anului 1941, numai pe câmpul
de luptă s-au înregistrat din judeţul Arad, 601 morţi 10. Pentru sănătatea şi
ocrotirea celor vii, dar şi în amintirea celor dispăruţi prin stepele Rusiei, în
biserici se făceau slujbe religioase, iar clopotele nu încetau să bată. Media
arădeană publica ştiri de pe front şi liste cu cei căzuţi. Revista Şcoala vremii,
a editat la sfârşitul anului 1942, un număr special în 64 de pagini, Inchinat
memoriei învăţătorilor eroi din Judeţul Arad (Şcoala Vremii, 9-10, 1942)
Alături de versuri, memorii, cuvinte de încurajare a familiilor, a fost
prezentată biografia a 28 învăţători, victime ale războiului : Plt. T.R. înv.
Balint Traian Comlăuş ; Slt. rez. Balta Dumitru Chişineu Criş-Pădureni ;
Serg. T.R. Balta Vasile, Caporal Alexa ; Serg T.R. Bădâi Ilie, Şicula ; Slt.
Rez. Bej Ioan, Luncşoara ; Serg. T.R. Brânzan Ioan, Zugău-Dezna ; Slt. Rez.
Chiriciu Aurel, Cicir ; Plt. T.R. Drăgan Ioan, Revetiş ; Plt. T.R. Duică Ilie,
Igneşti ; Slt. rez. Duma Gheorghe, Troaş ; Lt. Duşe Traian, Gurba ; Lt. rez.
Fizite Florea, Macea ; Slt. Rez. Jugravu Alexandru, Gurba ; Plt. T.R.
Ogarcă Cosma, Macea ; Serg. T.R. Pantiş Ilie, Şepreuş ; Slt. Rez. Parţaiche
Dumitru, Sâmbăteni ; Slt. Rez. Philipp Ioan, Cruceni ; Plt. T.R. Pop Pintea,
Prăjeşti ; Slt. Rez. Şerban Petru, Timişoara ; Lt. Rez. Sinitean Romulus,
Şeitin ; Slt rez. Socaciu Nicolae, Ineu ; Sg. T.R. Stancu Costea, Conop ; Lt.
rez. Ştefârţă Porfirie, Laz ; Lt. rez. Ţiplea Ioan, Şiria ; Slt. Rez. Vesa Ioan,
Miniad ; Plt. T.R. Mărienuţ Ioan Tauţi ; Sg. T.R. Precup petre, Şimand ; Plt.
T.R. Şutea Teodor, Şiria. Solemnitatea comemorării, s-a ţinut în data de 2
februarie, 1943, Ziua Întâmpinării Domnului, ca simbol al întâmpinării
sufletelor în drumul lor spre cer (Moţiu, 1943, p. 22, Anuar 1942/1943).
Prin implicarea Asociaţiei Învăţătorilor din Arad şi a Inspectoratului Şcolar
Judeţean, au fost oficiate parastase, atât la Catedrala Ortodoxă cât şi la
Biserica Română Unită. După slujbele religioase, asistenţa, alături de
îndureratele familii, membri corpului didactic, reprezentanţii autorităţilor
locale au participat în sala festivă a liceului Moise Nicoară, la un program
comemorativ (Şcoala Vremii, februarie 1943).
Primele distrugeri ale Aradului datorate războiului, s-au produs întro zi de luni, la 3 iulie 1944. Atunci prin Operaţiunea Frantic Joe, o acţiune
militară comună a aliaţilor sovietici, englezi şi americani, a avut loc cel
dintâi atac aerian asupra acestui oraş. Totul s-a petrecut foarte repede. Deşi
la sunetul sirenelor, declanşat la ora 11 şi 27 minute, arădenii s-au grăbit
10
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spre adăposturi, avioanele au apărut atât de rapid, încât mulţi au fost
surprinşi sub cerul liber, în special în zona Pădurice, unde au fost cele mai
multe victime. Atacul a fost susţinut de 55 bombardiere B 17 şi 38 avioane
de vânătoare P-38. Au fost lansate 200 bombe clasice explozive şi 3000
bombe incendiare, fiind vizată Gara CFR, Atelierele principale şi Inspecţia
CFR, Fabrica de vagoane Astra, fostul sediu al Gestapoului din Pădurice,
Cazarma de Roşiori de pe Calea Aurel Vlaicu (fostul CPL). Au mai fost
atinse şi parţial distruse: FITA, adică fosta intreprindere Tricoul Roşu,
Căminul de ucenici, azi sediul Liceului de arte Sabin Drăgoi, Depozitul de
fermentare a tutunului (Grădişte), Centrul de ocrotire al copiilor, Şcolile
generale nr. 7 şi 17, Atelierele ICA - autobuze, Depozitul firmei Andrenyi,
(Calea 6 Vânători), Fabrica de săpun Vernier, Fabrica de licheur Zwak,
Atelierul de tâmplărie Zbârcea, Atelierul de tâmplărie Popovici, Atelierul de
perforat tablă Kiss, Atelierul de vulcanizat Laszlo, Atelierul de fermoare,
Atelierul de bobinat aţă Aurora, Depozitul de zahăr unde se aflau ra de
vagoane de marfă, Depozitul de zdrenţe Helman, hoteluri, restaurante,
conducte electrice, de telefon, apeducte, linii feroviare. Au mai fost lovite,
în special cu bombe incendiare, 482 de case de locuit (Roz, 1982, p. 305-306;
Ujj, 2005, p.320).

Raidul aerian a durat până la ora 12,45 şi s-a desfăşurat în trei valuri
succesive. producând Aradului pagube în valoare de 6 miliarde lei. Au fost
ucise 190 persoane, rănite 600 şi distruse complet casele a 25o familii.
Municipalitatea a decis sprijinirea renovării clădirilor, iar familiilor celor
decedaţi le-a distribuit gratuit locuri de veci.
La cimitirul Eternitatea, prima înmormântare a avut loc a doua zi, în
4 iulie, seara la ora 20,30. Serviciul religios a fost oficiat de către Andrei
Magieru, episcopul ortodox român al Aradului, în prezenţa primarului dr.
Octavian Lupaş şi ai altor oficiali ai municipalităţii. Alte slujbe religioase au
urmat a doua zi începând cu ora 8,30 dimineaţa, fiind înhumate în acest
cimitir 149 victime: 77 ortodocşi, 28 romano-catolici, 4 calvinişti, 3
evanghelici, şi 3 greco-catolici, 8 necunoscuţi iar 26 cu situaţia incertă 11.
La cimitirul Pomenirea, în Parcela Eroilor Români, au fost
înmormântate după 3 iulie, 24 de victime. Pentru 11 a fost oficiat serviciul
religios ortodox, la 2 au participat preoţi greco-catolici şi 1 preot evanghelic.
La ceilalţi nu a fost trecută aparteneţa religioasă fiind necunoscuţi. Tot în
acest cimitir au fost înmormântaţi şi cei 5 decedaţi ai Comandamentului
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militar german din Arad: Augustin Weir-23 ani, Francisc Daxbock-45 ani,
Filip Weinberg-35 ani, Francisc Andrei-20ani şi Carol Kreindler-39 ani 12.
3. Aradul şi arădenii în războiul antihitlerist
Arădenii au avut parte de evenimente majore, bombardamente, lupte,
mai ales după părăsirea de către România a alianţei Axei şi alăturarea la
forţele Naţiunilor Unite.
Noul curs al luptelor a început în noaptea de 23 spre 24 august 1944,
când elevii Şcolii de Subofiţeri de Infanterie din Radna, au dezarmat şi
arestat soldaţii germani din detaşamentul de legătură a şcolii militare iar,
mai târziu, au capturat în gară, 60 de vagoane dintr-un tren militar german,
sosit din Ungaria şi însoţit de 320 soldaţi, (Roz, 1978, p 332). În zilele
următoare, au mai fost capturate în gara Aradul Nou, alte 63 vagoane din
două trenuri germane, care veneau din spre Timişoara cu muniţie şi alte
materiale de război. Tot atunci, au fost dezarmaţi, în mod paşnic,
aproximativ 50 de soldaţi şi câţiva ofiţeri din comandamentul garnizoanei
germane, care se găsea la etajul clădirii se la intersecţia străzii Lucian Blaga
cu Bulevardul Revoluţiei şi personalul din Cazarma de Cavalerie Sânicolaul Mic, încă 60 militari, aflaţi la Şcoala germană de pe strada
Vincenţiu Babeş 11-13, transformată în spital, combatanţi de la Gările CFR
Arad şi Aradul Nou, din cetate, din clădirea Grupului Şcolar Comercial,
transformată atunci în spital, din depozitele germane de pe strada Unirii, din
sediul Gestapoului de pe strada Eugen Potier, de la poşta centrală, telefoane
şi alte obiective (Roz, 1978, p 332). În schimb, cei 7oo militari germani care
deserveau şi păzeau aeroportul, s-au opus predării şi s-au aşezat în dispozitiv
de luptă. Lor li s-au alăturat în 25 august, trupe transportate cu 80-100
camioane, care au sosit din Ungaria, trecând brutal peste pichetele de
grăniceri din zona Turnu. În ziua următoare, împreună cu o unitate
motorizată maghiară, nemţii au încercat să patrundă din spre vest în Arad,
atacând cazarma militară din Gai. Atacul a fost susţinut de artilerie şi aviaţie
care a mitraliat populaţia civilă din cartierele vestice, fiind distruse şcoala
din Gai şi alte construcţii civile. Atacul a fost respins şi aeroportul eliberat,
de către soldaţii batalionului 2 din Regimentul 4 Grăniceri - Gai, însă cu
numeroase victime şi pagube materiale (Roz, 1978, p.333). Sprijinul a venit din
partea Diviziei 1 Cavalerie-Instrucţie, Corpului 7 teritorial al Armatei I-a, a
două batalioane de elevi ale Şcolii de subofiţeri Radna (Galea, 1984, p. 10),
două plutoane de armament greu ale Şcolii de ofiţeri rezervă de infanterie
din Arad, militarii Cercului teritorial, depozitele de armament şi alimente,
12
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spitalele militare, gărzile şi alte formaţiuni militare, care au devenit în
această situaţie, trupe combatante.
După aproape trei săptămâni, în dimineaţa zilei de 13 septembrie
1944, la orele 5,40 alte trupe germano-ungare, cu tancuri şi motorizate au
trecut frontiera pe un front larg şi au intrat în Pecica, Sederhat, Iratoş,
Sânpaul, Macea, Curtici, Şofronea. Unităţile de frontieră ale Regimentului 4
Grăniceri din aceste sectoare, au fost singurele care au opus rezistenţă unui
inamic net superior ca număr şi dotat cu armament greu şi care de luptă.
Fiind învinse, subunităţile române, s-au retras spre Vladimirescu şi satele
din Podgorie, iar inamicul a pătruns în Arad. Nu au rezistat asaltului nici
formaţiile Diviziei 1 Cavalerie şi Instrucţie, care au luptat în zona gării şi
Piaţa Drapelului. Cu pierderi de 12 morţi, 28 răniţi şi 275 dispăruţi acestea
s-au retras prin Piaţa Avram Iancu peste Mureş, regrupându-se în Cetate,
apoi prin Frumuşeni spre Lipova. Până seara, Aradul a fost ocupat, inamicul
continuîndu-şi înaintarea spre est, desfăşurându-se pe aliniamentul
Sâmbăteni, Pâncota, Ineu, Mânerău. Trupele invadatoare doreau înaintarea
pe Văile Mureşului şi a Crişului Alb spre Transilvania unde urmau să facă
joncţiunea cu armatele ce atacau din spre nord. În aceeaşi zi, la ora 22,30,
corpul 7 teritorial al Regimentului 13 Călăraşi a informat eşalonul superior
de la Timişoara, că inamicul a pătruns, peste Mureş, în Aradul Nou. În acele
zile, oraşul se pregătea pentru primirea armatei aliate, fiind împodobit festiv,
cu steaguri româneşti şi sovietice, ghirlande de flori şi un arc de triumf
simbolic, pe Calea Iuliu Maniu.
În zona Crişului Alb, paza era asigurată de Divizia 3 Munte. După
11 septembrie, când s-a conturat perspectiva unor acţiuni ofensive
maghiaro-germane, apărarea acestui teritoriu, a fost încredinţată Diviziei I
Infanterie Sedentară, care a primit în subordine efectivele Batalionului Fix
Criş precum şi elevii Şcolilor de ofiţeri rezervă din Ineu şi Bacău. Sectorul
de apărare a fost stabilit pe aliniamentul: Ucuriş – Chişlaca – Mocirla – Ineu
– Mocrea – Pâncota – Şiria, trupele fiind aşezate pe mai multe eşaloane pe
Crişul Alb, în amonte până la Berindia, Paulean, Joia Mare.
În ziua de 14 septembrie, inamicul a atacat cu Regimentele 8, 9 şi 18
Infanterie, Regimentul 6 Honvezi din Corpul 4 al armatei maghiare şi
distrugând linia de apărarea românească, a înaintat spre est. Trupele
invadatoare erau însoţite de două batalioane de infanterie motorizată, cu 2030 care de luptă şi o companie de tancuri, din Divizia 1 Blindată Ungară. În
ziua următoare, 15 septembrie, ofensiva a continuat în Ţara Zărandului, la
Craiva, Mocirla (Vasile Goldiş), iar în Podgorie la Pâncota şi Şiria,
stabilindu-se astfel, pe pe aceste aliniamente. (Guran, 1996, p.597-598). În 16
septembrie, grupul avioanelor de asalt au executat cu cele 10 avioane din
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dotare, două misiuni de atac asupra unor coloane de infanterie ruseşti
infiltrate în zona Sebiş -(Guran 1996, p. 610-611).
În cursul nopţii, de 17 spre 18 septembrie, Comandamentul Diviziei
203 rusă, a luat contact cu Divizia I Infanterie şi Instrucţie hotărând să preia
iniţiativa luptelor şi să atace inamicul pătruns în defileul Crişului Alb până
la Sebiş. Astfel că, în zorii zilei, unităţile Diviziei I, sprijinite de Batalionul
Fix Criş, elevii Şcolilor de ofiţeri de rezervă din Ineu şi Bacău împreună cu
un regiment rus, susţinut de artilerie, a început atacul spre Bârsa, Buteni şi
Sebiş, cu scopul de a pune stăpânire într-o primă fază pe aceste localităţi, iar
ulterior să înainteze pe linia Răpsig-Cărand. Spre seară, trupele româneşti se
aflau la Bârsa, cota 188 - sudul Prunişorului (Guran, 1996, p. 619). În ziua
următoare, 19 septembrie, Divizia 203 rusă, împreună cu Divizia I Infanterie
şi instrucţie, au reluat înaintarea spre Câmpia de Vest. Pe flancul sudic, un
batalion şi comanda Regimentului 85 Infanterie, împreună cu un batalion
din Regimentul 6 rus, sprijinit de Batalionul de elevi din anul II ai Şcolii
Militare din Bacău au trecut de Şilindia, spre Tauţ-Şiria, Galşa Pâncota,
localităţi părăsite de inamic. În timp ce trupele Diviziei 1 Cavalerie şi
Instrucţie, erau în curs de sosire şi regrupare în zona Drauţ, Agriş şi
Arăneag, unde era şi punctul de comandă, şase avioane germane, survolând
zona, au mitraliat populaţia şi trupele militare.
La nord de Crişul Alb, un al doilea Regiment al Diviziei 203 Rusă,
însoţit pe flancuri de unităţi române, după o puternică pregătire de artilerie şi
Katiuşa, a pornit la atac către Răpsig şi Cărand, cu intenţia de a tăia
retragerea inamicului spre vest (Guran, 1996, 621). Luptele au avut loc până în
ziua de 20 septembrie 1944, când au fost respinse şi distruse ultimele forţe
duşmane, răzleţite în pădurile Donceni – Prăjeşti – Roşia (Chirieş, Mândrescu,
1989), până pe linia Ineu-Beliu-Tăgădău şi Pâncota-Şiria.
Pe Valea Mureşului, în 16 septembrie, avioane Ju. 87, româneşti, au
atacat coloane în marş, pe şoseaua Sâmbăteni-Ghioroc, cu bombe şi armele
de la bord, fiind incendiate şi distruse 8 maşini şi tanchete. În aceeaşi zi
Grupul 6 Bombardiere, cu 18 avioane, în două ieşiri a atacat grupele de
tancuri şi blindate duşmane, în zonele Ghioroc, Sâmbăteni, Cicir, cu
rezultate satisfăcătoare.
Unităţile româneşti din zona Aradului recuperate la Lipova,
împreună cu cele două şcoli de infanterie din Radna, au format
Detaşamentul Păuliş, care urma să bareze defileul Mureşului, din zona
Cuvin-Neudorf, ceeace s-a şi întâmplat. Şcoala de subofiţeri de rezervă
infanterie Radna, comandată de colonelul Petrescu Alexandru, s-a acoperit
de glorie cu ocazia luptelor dintre 14-20 septembrie 1944, în regiunea
Păuliş-Ghioroc-Cuvin. Datorită rezistenţei îndârjite a elevilor şi conducerii
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pricepute, s-a reuşit timp de o săptămână să se sfarme puternicele atacuri
inamice, sprijinite de care de luptă, care căutau să pătrundă pe Valea
Mureşului, spre inima Ardealului. Pentru exemplul strălucit de bravură şi de
spirit de sacrificiu de care au dat dovadă, elevii Şcoalei de Subofiţeri de
Rezervă Infanterie-Radna, şi unităţile de întărire, au fost citaţi prin Ordin de
Zi pe Armată, subliniindu-se că în faţa eroilor căzuţi, ne închinăm cu
adâncă reculegere (Ordin de Zi, 1944)
După îndeplinirea misiunii, cunoscută sub numele de Luptele de la
Păuliş, în 20 septembrie 1944, cu participarea Corpului 57 armată rus, s-a
trecut la ofensiva asupra Aradului. Două zile mai târziu, în 22 septembrie,
armata ungară s-a retras peste graniţă, aruncând în aer cele două poduri
rutiere metalice de pe Mureş, centrala telefonică, gara şi podul CFR spre
Timişoara 13.
Distrugerile oraşului însă nu s-au încheiat, deoarece în seara de 31
octombrie 1944, la ora 19,40 deasupra Aradului a sunat alarma unor noi
incursiuni aeriene. Prin două atacuri succesive, 22 bombardiere au aruncat
peste oraş mai mult de 80 obuze, fiind vizată mai ales zona gării. Au murit 2
soldaţi români şi 7 sovietici, alţi 15 fiind răniţi, iar dintre civili 8 bărbaţi şi 2
femei. Tot atunci au fost avariate aproape 50 de case, iar 200 de vagoane cu
materiale de război şi alimente au fost scoase din funcţiune.
Aradul a mai fost bombardat de aviaţia germană în noaptea de 1
noiembrie, însă fără o ţintă precisă. Datorită eficacităţii apărării antiaeriene,
bombele au fost aruncate, în locuri mărginaşe, nefiind înregistrate pierderi
umane, iar cele materiale au fost minore (Patriotul, 3 nov. 1944). La fel s-a
întâmplat şi în 19 noiembrie, când aviaţia inamică, deşi a pătruns pe
teritoriul municipiului , nu a reuşit să arunce decât 8 bombe, cu urmări
neînsemnate (Patriotul, 19 nov. 1944).

13

În ziua de 18 octombrie 1944, companiile 11 şi 12 poduri din Regimentul 3 căi ferate
împreună cu secţiile de poduri CFR Sibiu, Piteşti şi Caransebeş, la care s-a adăugat
contribuţia Uzinelo r domeniilor din Reşiţa, au început efectiv lucrul la repararea podului
CFR, peste Mureş între Arad şi Aradul Nou, km. 53+535.Lucrările au fost conduse de ing.
Consilier Krieger din Direcţia Podurilor CFR şi mr. ing. Ioan Balilescu. Aceste unităţi
militare au bătut pilonii, au construit şi montat caprele paleelor de lemn pentru susţinerea
grinzilor metalice distruse. După nici o lună, lucrările de reparare a podului distrus s-au
încheiat, astfel că în ziua de 12 noiembrie 1944 circulaţia trenurilor pe ruta Arad-Timişoara
a fost reluată (Marinescu Antone, Talpeş Ioan, Duţu Alesandru, 1984,.doc. 58, “Grupul
operativ al brigăzii de căi ferate”, p. 227); Podul Traian a suferit distrugeri minore, care au
fost remediate cu uşurinţă. ; Podul Decebal, nu a mai putut fi reparat. În anul 1985 afost
construit un alt pod.; Gara CFR a fost refăcută în anul 1954, cu prilejul organizării la
Bucureşti a Festivalului Tineretului.
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În continuare, după începerea operaţiunilor ofensive militare de mare
anvergură Debreţin şi Budapesta, armata sovietică a preluat întreaga
iniţiativă şi conducere a luptelor.
După înfrângerea Germaniei, conform ordinului Frontului 1
Ucrainean, la 25 iulie 1945, cinci Divizii române 14 ale Armatei I-a aflate sub
comanda gen. Vasile Atanasiu, s-au întors de pe front. Printre ele se afla şi
Divizia 1 Cavalerie şi Instrucţie, comandată de gen Constantin Talpeş, cu
garnizoana la Arad, care avea în componenţă soldaţi de pe aceste locuri.
Unitătii militare, a cărei comportare eroică şi plină de umanism era dovedită
nu numai prin desele citări pe ordine de zi româneşti şi sovietice 15 decorată
cu cea mai înaltă distincţie Ordinul Mihai Viteazul, ci şi prin scrisori de
mulţumire din partea populaţiei civile cehoslovace 16, arădenii i-au organizat
în 25 iulie una din cele mai emoţionante primiri (Patriotul, 25 iulie 1945).
Întreaga serbare militară a fost transmisă în direct la posturile
naţionale de radio, solemnitatea fiind anunţată încă de dimineaţa prin 21
salve de tun, în timp ce clopotele bisericilor au sunat timp de o oră.
Mulţimea care a umplut străzile oraşului a întâmpinat cu aceeaşi căldură
trupele reîntoarse de pe front (Patriotul 27 iulie 1945). După trecerea în revistă
de către general corp de armată Constantin Vasiliu Răşcanu – ministrul de
război şi de general de armată Vasile Atanasiu – comandantul Armatei 1-a, a
trupelor aliniate în centrul oraşului, s-a desfăşurat serviciul religios oficiat
de episcopul Aradului, urmat de cuvântările oficiale. În continuare, valuri,
valuri de oştire biruitoare intră pe sub arcurile de triumf, constituite pentru
această zi şi printre ghirlandele de flori aşezate cu grijă de arădeni, în
strigăte de Ura şi de Trăiască armata română. Pământul geme sub
greutatea armelor ce trewc prin faţa ochilor şi sub cadenţa perfectă a
rândurilor aliniate de ostaşii bronzaţi şi căliţi în luptă
14

Este vorba de 3 divizii de infanterie, 2 de calerie şi alte unităţi mai mici (Patriotul, 25
iulie 19459)
15
Sunt concludente în acest sens, aprecierile făcute de comandantul Armatei 53 sovietice,
generalul-locotenenr Ivan Mefodievici Managarov , în Documente privind istoria militară a
popului român, 1945-1947, 1988, p.20-21
16
O scrisoare emoţionantă a fost trimisă pe adresa Comandantului Armarei I Române de
către Consiliul naţional comunal din Stokach (Cehoslovacia), pentru ajutorul dat de către
unităţile române, populaţiei locale sinistrate de război (Arhiva Ministerului Apărării
Naţionale, fond 1, dosar 364, fila 285, în Documente privind istoria militară a poporului
român, 1945-1947, Bucureşti 1988, p. 18.); vezi: Cuvântări rostite de delegaţi ai oraşelor
Modry Kamen şi Zvolen cu ocazia dezvelirii monumentului ridicat la Oremov Laz, în
cinstea ostaşilor români căzuţi pentru eliberarea Cehoslovaciei (Ibidem, p. 40-41);
Cuvântare rostită de primarul oraşului Kromeriz, cu prilejul dezvelirii monumentului
eroilor români (Ibidem, p. 70)
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În fruntea diviziilor, generalii comandanţi sunt primiţi cu buchete de
flori, iar ostaşii cu strigăte şi urale nesfârşite. Desfăşurarea de forţe în
această zi a fost mai mult decât impresionantă…
Din rândurile noastre însă lipsesc acei mulţi care au căzut pe
câmpiile de bătălie. Ei ne sunt superiori însă. Prin jertfa lor, prin eroismul
lor, prin dăruirea lor. Ei merg în acest timp în coloane nevăzute, pe
deasupra noastră, a celor de jos,şi duc cu ei coroana suferinţelor unui
neam, a nădejdilor lui în zile mai bune şi mai îngăduitoare cu acest popor,
care îşi merită locul său în istorie şi care a dat totul pentru binele şi
progresul omenirii 17.
Coloanele “Diviziei I de cavalerie munte şi fier”, cum a fost
denumită de comandamentul sovietic, au trecut pe sub arcul de triumf
vegetal, ornat festiv, ridicat special pentru acest eveniment lângă Palatul
CFR. Bulevardul, era animat de mulţimea entuziastă a arădenilor, aliniată pe
ambele părţi ale traseului şi care aşterneau în faţa soldaţilor, un covor
multicolor de flori. După parcurgerea, principalei artere a oraşului, ostaşii
surprinşi de grandoarea şi căldura primirii, prin străzile: Mihai Eminescu,
Ştefan Cicio-Pop, Episcopiei, Mărăşeşti, Victoriei, Calea Aurel Vlaicu, s-au
îndreptat spre cazărmile din Gai unde au fost încartiruiţi (Gluck, Roz,1982, p.
230). Seara, a vut loc o retragere cu torţe, pe străzile Aradului.
În ianuarie 1946, la insistenţele comandantului Diviziei de la Arad,
gen. Coman Talpeş şi Şefului de Stat major, col. Simulescu, şeful Comisiei
Aliate de Control – col. Bajanov şi comandantul garnizoanei sovietice din
Arad, col. Machedon, au primit ordin să elibereze clădirea Prefecturii
ocupată de armata rusă. În continuare au existat presiuni importante pentru
cedarea acestui edificiu comandamentului Diviziei I-a de cavalerie şi
Instrucţie, considerat a fi un minunat produs al Aradului şi care s-a umplut
de glorii în războiul anti-fascist 18 (AN Arad, fond PMA D 93/1946 fila 21).
În primăvara anului 1946, la manifestaţiile care au avut loc cu
prilejul Zilei de 10 mai, au avut loc bătăi în stradă între muncitorii din
industria arădeană şi militarii Diviziei I de Cavalerie şi Instrucţie, încurajaţi
de elevii Liceelor arădene (AN PJA, dosar 10/1946, fila 3). Drept urmare,
Consiliul politic al Judeţului Arad, constituit din membri Blocului Partidelor
Democratice (BPD), condus de prefectul Gheorghe Voştinar, a cerut
Ministrului Afacerilor Interne – Teohari Georgescu, suspendarea din funcţie
17

Jurnalul de operaţii a Diviziei 19 Infanterie, pe luna iulie 1945, Arhiva MAN, fond 594,
dosar 68, fila 3-4, Documente privind istoria militară a poporului român, 1945-1947,
Bucureşti 1988, p.101
18
Sediul comandamentului Diviziei, era într-o clădire improprie din Câmpul Liniştii.
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şi pedepsirea generalului Coman Talpeş, pentru incidentele respective (AN
PJA D 10/1946, fila 3).

4. Aradul şi ocupaţia militară sovietică
Până în acest moment, se acreditează ipoteza că URSS nu au avut un
plan special pentru comunizarea României, aceasta realizându-se odată cu
pătrunderea Armatei Roşii 19 şi înaintarea spre vest a frontului anti-nazist.
Din luna mai până în octombrie 1944, întreaga ţară a fost ocupată de trupele
Moscovei, care s-au comportat ca forţă de ocupaţie, timp de 14 ani. La
protestele Marelui Stat Major, privind staţionarea Armatei Sovietice în
România, Comandamentul Frontului II Ucrainean, condus de mareşalul
Malinovschi, a transmis la 15 noiembrie 1945 o notă ultimativă. Prin aceasta
se comunica oficial că acestea vor rămâne pe loc, cele trei divizii fiind
încartiruite pentru a controla zonele : Ploieşti-Valea Prahovei, Bucureşti şi
Arad-Deva-Petroşani. În mod normal acestea trebuiau să se retragă,
deoarece prezenţa lor aici se făcea în baza art. 3 din Convenţia de Armistiţiu
care le permitea cantonarea în România doar în cazul necesităţii militare. 20
La Arad, trupele sovietice de ocupaţie au fost încartiruite în Cetate,
Cazarma Roşiori de pe Calea Aurel Vlaicu pe locul fostului Combinat de
Prelucrare a Lemnului (CPL), cazarma de lângă Cimitirul Pomenirea de pe
strada Bodrogului, Cazarma de pe Calea Victoriei şi în alte clădiri din Arad
şi Lipova, foste unităţi militare româneşti. De asemenea, începând cu luna
noiembrie 1944 şi spitalul municipal a fost ocupat exclusiv de către trupele
sovietice fiind folosit exclusiv pentru internarea propriilor răniţi. Tot atunci,
din ordinul comandantului, în februarie 1945, a fost suspendată, activitatea
religioasă a capelei spitalului, pe motiv că se conturbă, prin clopote şi
cântări bisericeşti, liniştea bolnavilor (Episcopia Aradului, 2003, p. 714-716).
În noiembrie 1944, au mai fost ocupate pentru a fi transformate în
sanatorii ruseşti, alte clădiri importante din Arad, edificii care adăposteau
instituţii, şcoli, aşezăminte culturale. Deasemenea, în 1948, au fost trecute în
proprietatea URSS, unele imobile din Arad, aşa cum au fost cele de pe
străzile: Tudor Vladimirescu nr.1, Episcop Grigore Comşa nr.29, Zece Mai
19

Armata Roşie şi Flota Roşie au fost create în februarie 1918, odată cu instaurarea puterii
sovietice după Revoluţia de la Petrograd. La 30 decembrie 1922, a avut loc, la Moscova,
constituirea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste (URSS). La 31 martie 1924, a fost
adoptată prima Constituţie a URSS, stat care s-a destrămat în anul 1991. După cel de al
Doilea Război Mondial oficial se folosea denumirea de Forţe Armate ale Uniunii Sovietice
20
Prin Convenţia de Armistiţiu semnată la 12 septembrie 1944, statul român, s-a obligat să
întreţină trupele sovirtice, prezente în România, până la înfrângerea inamicului, devenit
comun.

453

nr.18, Latină nr.3, Episcopiei n.9, Mureşanu 15 (AN Arad, PJA, D128/1948).
Ofiţerii şi membri personalului auxiliar au fost cazaţi în locuinţe eliberate
special, situate în preajma podului Decebal, în clădirea Teatrului clasic Ioan
Slavici şi alte edificii publice.
Cheltuielile administraţiei locale (prefectură, preturi, primării),
pentru armata sovietică care urmau să fie restituite în baza legii nr 61/1945,
se referă la: alimente pentru trupe, mese oferite ofiţerilor şi soldaţilor, hrana,
ţigări etc. În plus, corespunzător punctului 12 din Convenţia de armistiţiu,
dintre Guvernul României şi Puterile Aliate din 12 septembrie 1944,
municipiul a fost obligat să înapoieze Uniunii Sovietice: vagoane, şine,
stâlpi, alte materiale aferente tramvaiului adus în 1942 din Odesa 21. Întreaga
instalaţie şi materialul rulant, au fost fabricate, în atelierele din Arad,
Timişoara, Reşiţa, transportate şi remontate pe cheltuiala oraşului (AN Arad,

fond PMA, 1918-1947, D 17/1945, fila 206-213).

Pentru soldaţii ieşiţi din spitale, trebuiau asigurate reparaţii şi lucrări
pentru întreţinerea cantinelor, a comandamentelor, spitalelor, asigurarea
forţei de muncă şi a vehicolelor, pentru festivităţi, înmormântări,
echipamente, drumuri şi poduri, barăci, amenajări abatoare, etc. (AN Arad,

fond PJA, 1946-1950, D 124/1946, fila 13).

Documente de arhivă şi memoria colectivă au reţinut şi numeroase
abuzuri săvârşite de soldaţii sovietici, care degenerau chiar în acte de jaf şi
agresiune. Astfel în luna martie 1945, au fost ridicate din comuna Târnova,
cu forme şi fără forme, de către soldaţii sovietici, cantonaţi în corturi lângă
Agrişul Mare: 50 cai, 6 vite, 24 porci, 418 oi, 14.000 kg. La aceasta se mai
adaugă: 10 căruţe cu furaje, 12 harnaşamente, 177 păsări, 314 bucăţi lenjerie
diferită, 16.000 kg alimente, 8 arme. În prima lună a anului următor, 1945,
plasa Spineni (Târnova), a predat trupelor sovietice: 30 vagoane grâu, 25
vag. Diverse grăunţe, 2 vag. Fasole, 70 vag. Cartofi, 8 vag. Ceapă, 22 vag.
Zarzavat, 4 vag. Slănină, 25 vag. Fân, 395 vite, 277 porci şi 100 kg. Unt
săptămânal. În acelaş timp pretorul Gheorghe Teleman, raporta sistematic
prefecturii, absenţa în comerţul local a produselor de primă necesitate, lipsa
atelierelor de orice fel şi descurajarea generală a oamenilor din teritoriu.
21

La 16 februarie 1942, Ministerul Afacerilor Interne, a consultat conducerea Intreprinderii
Comunale din Arad, despre oportunitatea introducerii pe străzile Aradului a tramvaiului
electric. La răspunsul afirmativ, cu propunerea traseului: Gai – Gara CFR – Aradul Nou, au
fost demontate şi aduse din Odesa, instalaţii vechi, din 1911, compuse din: 16 km şină tip
Phoenix şi Vignol, 250 diferiţi stâlpi metalici, tubulari, profilaţi şi cu zăbrele, 12 macazuri,
8 vagoane cu remorci pe un ecartament de 1 m şi 2 staţii de redresare. A fost cea mai
neinspirată încercare de reabilitare a transportului în comun, arădean (H.Truţă, 2011, p.
137)
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Armatei sovietice, i-au fost livrate de arădeni, până la 30 iunie 1945,
o cantitate de 365.o86 tone subzistenţe, în valoare de 21,7 milioane dolari.
Dar cererile s-au dovedit a fi într-o creştere constantă chiar după încheierea
războiului. Calculând cantităţile de zahăr, cartofi, carne, sare, tutun, ţigări,
arpacaş, etc. Furnizate în contul articolului 10 din Convenţia de armistiţiu,
in coroborare cu raţiile stabilite prin acelaş document, ele corespundeau
întreţinerii unor efective cuprinse între 645.243 şi 1.350.981 oameni. Multe
materiale, îndeosebi cereale depozitate în silozuri au fost luate sub formă de
captură, fără formă de plată, epuizând şi mai mult disponibilităţile imediate
ale României.
Pentru a limita jaful, reacţia comandamentelor militare, era cât se
poate de dură O întâmplare neobişuită, din Mişca, a fost relatată de scriitorul
Titus Popovici. În acest sat arădean, văduva Marta lui Blodor, s-a plâns
comandantului sovietic local că soldaţii încartiruiţi în gospodăria ei, i-au
împrăştiat fânul adunat în căpiţe. Sentinţa tribunalului militar instituit, a fost
pronunţată de la masa scoasă în curte şi executată pe loc în faţa soldaţilor
sovietici şi a sătenilor prezenţi. Comandantul după ce a smuls decoraţiile şi
epoleţii militarului găsit vinovat, l-a împuşcat. Gestul a fost motivat prin
faptul că muncitorii şi ţăranii din ţările eliberate, trebuie să vadă în Armata
Roşie, pricipalul lor sprijin împotriva propriilor exploatatori, iar soldaţilor
sovietici trebuie să le fie inoculată conştiinţa că sunt diferţi faţă de duşmani.
(T. Popovici, 1998, p. 62)

La 20 ocombrie 1946, conform unui ordin al Prefecturii, în toate
localităţile judeţului, s-au desfăşurat activităţi consacrate sărbătoririi Zilei
Prieteniei Româno-Sovietice. S-a recomandat ca programele activităţilor să
cuprindă prezentarea în predicile preoţilor de la slujba religioasă a unor
aspecte privind necesitatea întăririi legăturilor de prietenie cu Marea
noastră Vecină de la Răsărit, şi ca o mulţumire a întregului popor român
pentru ajutorul acordat de URSS, în toate împrejurările grele. După aceea
la şcoală, învăţătorul a fost obligat să prezinte elevilor aceleaşi idei, care au
fost apoi reluate, spre seară, la Căminul cultural, cu toţi locuitorii, în
prezenţa autorităţilor comunei.
O situaţie deosebită o aveau foştii refugiaţi din Basarabia, care erau
vânaţi, pentru a fi trimişi în Uniunea Sovietică pentru a fi înaintaţi justiţiei
pentru a fi condamnaţi ca dezertori sau trădători.
Dar situaţia cea mai grea, în anii care au urmat, a fost imensul
număr de prizonieri de război români, dezarmaţi şi luaţi de ruşi şi de
occidentali. Aceştia, nu au fost doar victime ale unui conflict armat
internaţional, ci în mod incalificabil, ei au fost timp de peste 50 de ani şi au
rămas încă, victime ale statului, legislaţiei, societăţii civile şi istoriografiei
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române. Soarta acestora şi în prezent este neclară. Autorităţile statale,
parlamentele postbelice şi societatea civilă au fost şi sunt încă părtaşe la o
nedreaptă ascundere a realităţii care a marcat destinele a 450.000 militari
români şi au influenţat dramatic viaţa a peste 2 milioane familii. Solicitările
părţii române, chiar şi sub forma unor întrebări aluzive despre sutele de mii
de prizonieri deţinuţi în lagărele proaspătului aliat, abia dacă î-şi găseau
locul, în lungile întrevederi cu reprezentanţii Comisiei. Astfel abia în iunie
1946, primii 500 de ofiţeri români au fost repatriaţi din URSS (Patriotul, 20
iun 1946) În acest lot, din judeţul Arad au fost: cpt. Preot Bara Valeriu –
Grăniceri, cpt. Geregan Valeriu – Nădlac, slt. Jarcan T. Marius, Arad, str. I.
Babes 22; lt. Mornăilă D-tru Arad, str. Bujor 15. Într-un Cuvânt de
întâmpinare, tipărit în ziarul local se sublinia: Dragii noştri fraţi, care aţi
fost salvaţi de pieire şi redaţi familiilor voastre prin mărinimia Uniunii
sovietice: Fiţi bine veniţi în mijlocul nostru (Patriotul 3 iul. 1946). Nici pe
frontul de vest situaţia nu era mai bună. În iunie 1946, existau în lagărele din
Germania şi Austria 24.900 prizonieri români. Până la acea dată, au fost
repatriaţi 1254 prizonieri şi 1144 refugiaţi civili (Patriotul, 9 iunie 1946) Până în
octombrie 1946, au mai fost eliberaţi din Germania încă 18.000 prizonieri
Concomitent în societatea românească a fost indusă o nouă atitudine
faţă de foştii combatanţi. Cei care au participat la luptele de pe Frontul de
Răsărit erau consideraţi trădători ai cauzei naţionale, iar eroii, proveneau
doar din luptătorii frontului antihitlerist. Chiar şi o parte din monumentele
publice ridicate într-o anumită perioadă au primit asemenea conotaţii.
Prizonierii au rămas uitaţi în continuare chiar după ce România şi URSS au
ratificat în anul 1949, Convenţia a III-a de la Geneva privind tratamentul
prizonierilor de război (Schipor, p. 127) Aceasta, chiar în condiţiile în care unii
dintre ei ajungeau în ţară după ce parcurgeau ca nişte fugari, în bună parte
pe jos, miile de kilometri ce despart Siberia de România. Relele
tratamente 22, lipsa unor evidenţe precise, rata mortalităţii peste 28%, sunt
doar câteva aspecte ale calvarului suportat de prizonierii români în lagărele
din Ucraina, Urali sau Siberia. Mai dureros este faptul că aproape fără
excepţie, prizonierii români luaţi de către armata sovietică sunt prezentaţi
chiar şi azi în studiile de specialitate, dezonorant şi jignitor drept dispăruţi,
categorie similară cu cea a dezertorului (Schipor, p. 122). Astăzi nici măcar un
monument nu le cinsteşte memoria.
22

Prizonierii români nu sunt doar victime ale războiului ci şi victime ale statului deţinător,
într-o ţară care nu s-a ţinut legată de Convenţia a IV-a de la Haga şi nu a ratificat Convenţia
de la Geneva din anul 1929, privitoare la tratamentul prizonierilor de război (I. Schipor, op.
cit.p. 126)
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5. Morminte şi opere comemorative arădene, din cel de al Doilea
Război Mondial
Cel de al Doilea Război Mondial, prin numărul impresionant al
victimelor, a dezvoltat ideea ridicării de noi însemne memoriale, în 1942
fiind elaborate alte Norme de aplicat la construcţia monumentelor de război
(MO, 55, 1942)

În plină desfăşurare a războiului din Răsărit, la 23 mai 1943, a fost
sfinţit primul şi poate singurul monument public din Arad, ridicat în
memoria celor căzuţi în tranşeele din Est - Troiţa Eroilor din Gai. Ea a fost
aşezată în mijlocul cartierului, la intersecţia străzilor Dunării (Bisericei) cu
Tribunul Corcheş, pe latură nordică a Bisericii Ortodoxe Române, în
exteriorul zidului său împrejmuitor. Preotul paroh, din acea vreme, Nicolae
Ionescu, împreună cu enoriaşii săi, au ridicat monumentul cruciform (troiţă),
pentru mângâierea familiilor îndoliate, în amintirea şi cinstirea eroilor care
au căzut pe Frontul din Răsărit, al celui de al Doilea Război Mondial.
Pe ambele feţe ale monumentului, au fost executate prin incizie
elemente decorative şi inscripţii lămuritoare, sub formă de cruce, rozetă,
frânghie, desene geometrice, sau floarea de mac stilizată. Pe faţa sa vestică
în treimea inferioară a fost inscris prin incizie textul: În amintirea eroilor
locali, căzuţi pe câmpul de onoare. Spre răsărit, sus se distingea: INRI iar în
treimea inferioară, Troiţă ridicată de poporul român din Arad – Gai, 1943,
mai, 23. Lucrarea a fost demolată şi înlocuită după 1960, cu altă cruce din
lemn, distrusă şi aceasta de intemperii, astfel că în 1994, era foarte
avariată 23.
La 13 iulie 1945, Divizia 1 Cavalerie şi Instrucţie, întorcându-se la
Arad, a fost întâmpinată de populaţia oraşului cu multă însufleţire, în
aplauze, flori şi urale. (E.Gluck, Al. Roz, 1982, p. 230). Ei purtau cu bărbăţie o
23

Pe acelaşi loc, în semn de omagiu, la împlinirea a 60 de ani de la ridicarea pe turnurile
bisericii ortodoxe, a celor trei cruci din metal aurit şi sfinţirea clopotelor, în 8 septembrie
1994, a fost dezvelită, Crucea Soldaţilor Români. Monumentul memorial, a înlocuit astfel,
vechile troiţe din lemn, degradate. Ctitorită de Iosif Creţiu şi cioplită în marmură albă, de
firma Marmorex din Arad, Crucea a fost instalată, în semn de amintire a jertfelor umane
din Războaiele Mondiale. Soclul din beton şi cărămidă, sclivisit şi alcătuit din două
paralelipipede de mărimi diferite, suprapuse sub forma unor trepte, îi dau înălţime şi
supleţe. Are ca elemente decorative, simboluri militare, concepute, în relief, sub forma unor
săbii de paradă, încrucişate peste o cască militară din dotarea armatei române. Pe partea din
spre vest, a braţelor crucii este înscris: IS HR NI KA. Texte înscrise pe minument, îi
motivează construcţia şi destinaţia fiind prezentat numele ctitorului şi al constructorului:
Recunoştinţă / veşnică / Eroilor din cartierul / Gai căzuţi pe câmpul / de luptă pentru
libertatea / patriei / şi demnitatea naţională/. Donată de familia / Creţiu Gheorghe / sept. 8
– 1994/. Executat / Marmorex / Arad.

457

troiţă care i-a ocrotit în blestemul frontului. Lemnul extras din M-ţii Tatra, a
servit ca material pentru cioplirea monumentului, chiar în timpul luptelor
din iarna anului 1944. Crucea a fost montată, în cimitirul Pomenirea şi
sfinţită la Sărbătoarea Înălţării Domnului din 30 aprilie 1946 24.
După încheierea războiului, împuterniciţi ai primăriilor şi a
numeroaselor comisii create, s-au deplasat în teritoriu, în prezenţa unor
oficiali militari sovietici, cu scopul identificării mormintelor combatanţilor
indiferent de etnie. Era o lucrare dificilă, deoarece, aproape nu exista
localitate fără gropi comune şi individuale de curând săpate, în care au fost
aşezate cadavrele civililor dar mai ales a numeroşilor soldaţi căzuţi în lupte:
români, sovietici, maghiari, germani, austrieci, mare parte fiind în categoria
de necunoscuţi.
Cifra exactă a celor morţi şi dispăruţi pe front din judeţul Arad, nu se
poate stabili cu precizie. Se apreciază că în ambele fronturi, ar fi în jur de
6500-7ooo, victime, fără a-i socoti pe cei răniţi, căzuţi prizonieri, sau daţi
dispăruţi, al căror număr, necunoscut este cu siguranţă mare 25.
Astfel, numai din Darea de seamă a echipelor 5 şi 6, pentru perioada
1-31 martie 1945, a rezultat că în Cimitirul Pomenirea au fost înmormânaţi
697 militari, în 616 morminte individuale şi 3 gropi comune (275 români,
385 ruşi, 29 unguri, 8 germani) din care 67 nu au putut fi identificaţi. La
Cimitirul Eternitatea au fost înmormântaţi 287 soldaţi ucişi în luptă sau
morţi în spitale (10 români, 19 unguri, 254 ruşi, 3 germani, ofiţeri superiori,
1 austriac fost prizonier), în Subcetate au fost înregistrate 12 cadavre (6
români, 5 ruşi, 1 ungur), pe Calea Banatului, în curtea casei nr.205 – 3 ruşi,
lângă Biserica Roşie mormântul colonelului rus Kostiuc, în Micălaca - 5
români ; lângă Depoul Gării, la Cantonul 427 – 1 rus ; în Pănatul Nou
(Horia) – 21 morminte (2 ruşi, 19 unguri) ; Glogovăţ - 50 unguri, ruşi,
români ; Sebiş – 160 morminte (135 unguri, 1 român, 24 ruşi) ; Prunişor –
20 morminte (8 români, 12 unguri) ; Ineu – 33 morminte (17 români, 15
ruşi, 1 ungur) şi altele. În 1945, au fost solicitate Prefecturii confecţionarea
şi expedierea în judeţ a peste 500 de cruci pentru căpătâiul acestor
morminte, iar în 1946, au fost asigurate de către prefectură, 10 cosciuge şi
un monument (probabil piatră de căpătâi) pentru soldaţi sovietici decedaţi şi
înmormântaţi în groapă comună (AN Arad, PJA 1945-1950, D 123/1946)
24

Doi ani mai târziu, în anul 1948, Troiţa Eroilor Români căzuţi în Munţii Tatra, (î =
370cm.), aşa cum a devenit cunoscută de public, a fost demontată şi aşezată în curtea fostei
Catedrale Ortodoxe Române, Arad-Centru cu hramul Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul,
pe latura sudică, spre strada Meţianu, unde se află şi în prezent
25
Pentru detalii, vezi :Al. Roz. 1982, p. 306; Contribuţia României la războiul antihitlerist
Bucureşti, 1958, p. 9 ; G. Zaharia, 1977, p.9)
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În memoria şi pentru cinstirea faptelor de glorie, au fost organizate,
ceremonii, la cimitire fiind ridicate în grabă chiar câteva monumente. Astfel,
la 14 iunie 1945, Garnizoana din Arad, Prefectura, Primăria, Apărarea
patriotică, au organizat festivităţi de Ziua Eroilor, la Crucea Martirilor,
Cimitirele Pomenirea şi Eternitatea. Procesiunile au pornit de la catedrală,
cu oprire la Mormântul Eroului Sovietic din faţa Bisericii Evanghelice
(Biserica Roşie) 26. Au participat în coloană: muzica militară, clerul, elevii
şcolilor secundare şi primare, reprezentanţii autorităţilor militare şi civile,
văduvele orfanii şi invalizii. La ora 18, la Palatul Cultural, a avut loc un
festival artistic închinat eroilor organizat de Uniunea Patriotică şi Tineretul
Progresist. (Patriotul, 15 iunie 1945). La Cimitirul Pomenirea, slujba a fost
ţinută în limba sârbă de preotul Ostoici Dragutin, şi preotul Ivan Kuzneţov
în limba rusă. Corul Armonia, a dat răspunsurile liturgice. (Patriotul, 14

iunie1945)

În acest context, în scopul ridicării monumentelor Eroilor români şi
sovietici, militarii garnizoanei din Arad, şi-au donat solda cuvenită pentru o
zi, fiind adunată suma de 450.000 lei, (Patriotul 5 octombrie 1945).
În haosul general existent, pentru a fi evitate unele excese şi
confuzii, în vara anului 1946, Ministerul de Război a comunicat
prefecturilor 27 că se interzice acordarea numelui unor eroi locali din război,
străzilor, pieţelor, cartierelor, etc, pe baza cererilor particulare sau
aprecierilor autorităţilor locale. Acest lucru se va putea realiza numai după
elaborarea de către Marele Stat Major, a unei liste oficiale cu eroii din
războiul anti – hitlerist (germano-ungar), la care se lucrează în prezent şi
care va fi comunicată. (AN Arad, Fond PJA, 1946-1950, D. 56/1946, Fila 1).
În 1947, s-a constituit organizaţia de sprijin a luptătorilor antifascişti
şi de ajutorare a victimelor războiului 28, cu sediul pe Bd. Regina Maria nr. 8
(AN PJA D 12 /1947). De asemenea s-a decretat posibilitatea subvenţionării de
la bugetul de stat a Aşezământului Naţional Regina Maria, pentru Cultul
Eroilor, cu sume diferenţiate în funcţie de tipul localităţii: urban-rural ( art.
176 din Legea administrativă). Începând cu acest an au fost interzise de Ziua
Eroilor procesiunile prin oraş, retragerile cu torţe şi alte manifestări
festiviste. comemorarile urmând să se facă doar prin rugăciune, depuneri de
coroane, cuvântări şi defilări doar în cimitirele organizate sau la monumente
de război (AN Arad, PJA D 86/1947 fila 12).

26

Mormântul maiorului sovietic Kosciuk, înmormântat în parcul din faţa Bisericii
Evanghelice, în prezent se află în parcela Ostaşilor sovietici din Cimitirul Pomenirea.
27
Adresa 40.896/26 iulie 1946,
28
Secretar al organizaţiei a fost ales Aurel Şimăndan
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Pentru amenajarea grupat a mormintelor, Prefectura judeţului Arad a
identificat în buget sume importante. S-au făcut deshumări ale ostaşilor
sovietici şi organizate cimitire cu sectoare militare ruseşti la Arad, Radna,
Lipova, Chişineu Criş, Nădlac 29, care în vara anului 1848, au fost delimitate
şi împrejmuite (AN Arad, PJA D. 121/1948). Se aveau în vedere mai ales
mormintele din Cimitirele arădene Pomenirea, Eternitatea, cele din Radna,
Chişineu Criş şi Nădlac, urmând ca lucrările să fie încheiate până la 25 iulie
1948. Au participat firmele: Construcţia Simitz Petru, antreprenor Arad ;
Ludovic Novac, antreprenor Arad ; Boszormeny Benedict, arhitect Arad,
Heim Iuliu maistru constructor Arad; Kenderessy Ladislau, maistru
constructor Arad. Se solicita împrejmuirea cu gard din lemn de brad jiluit,
montat pe stâlpi din stejar la 2 m şi câte o portiţă de intrare tot la 60 m,
întreaga construcţie urmând să fie vopsită în ulei. Suma propusă era de 1,5
mililioane lei, din care 600.000 lei doar pentru municipiu, licitaţia fiind
câştigată de firma Construcţia 30 (AN Arad, PJA, D. 4/1948). La 18 nov. 1948,
Prefectura judeţului Arad, a mai asigurat suma de 3.500.460 lei pentru
amenajarea cimitirelor eroilor sovietici din Arad, Radna, Chişineu Criş şi
Nădlac (AN Arad, PJA D.121/1948, fila 5)
În 1950 primăria a organizat în Cimitirul Pomenirea mormintele a
669 eroi români, grupându-le şi aliniindu-le pe o importantă suprafaţă, lângă
poartă, în dreapta aleii principale. Au fost comandate pietrele funerare de
căpătâi, trapezoidale (0,5/0,6/0,25), simple, pe care a fost înscris prin incizie
numele şi prenumele, gradul militar şi data morţii. De asemenea a fost
aplicat un medalion din aramă rotund în care a fost înscrsă prin stanţare,
imaginea unei cruci greceşti.
Aceleaşi însemne au fost fixate şi pentru cele 32 morminte ale
eroilor militari din Primul Război Mondial, grupate spre vest.
În mijlocul parcelei municipalitatea a ridicat un monument, din
beton placat cu marmură conceput de Kenderesy şi Ivanca, pe care a fost
29

Cimitirul Eternitatea: cele 259 morminte individuale şi 2 comune cu 2 respectiv 12 ostaşi
sovietici, sunt împrejmuite cu grilaj din scânduri şi relativ îngrijit ; Pomenirea: 445
morminte individuale şi 2 comune, unul cu 135 soldaţi , celălalt cu 68 soldaţi ; Gai: 4
morminte individuale, neîmprejmuite şi neîngrijite ; Chişineu Criş: 28 morminte comune cu
56 ostaşi, 24 morminte individuale toate neîmprejmuite şi neîngrijite; Radna: 2 morminte
comune şi 3 individuale, împrejmuite şi în bună stare; Nădlac: 3 morminte comune şi 46
individuale care se află în cimitirul sârbesc. Nu sunt împrejmuite dar sunt întreţinute. Alte
morminte sovietice cu eroi necunoscuţi: au fost organizate la: Şiclău (11), Socodor (12),
Zerind (7), Şiclău (7), Sântana (23), Nădab (2), Adea (2), Pilu (3), Grăniceri (3), Vărşand
(1), Pădureni (1) (AN Arad, PJAD 121/1948, fila 5)
30
Construcţia – firmă de antreprenoriat în construcţii, proprietar arh. Francisc Trithaler,
Arad, str. Vulcan nr. 6
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înscris în limba română şi maghiară textul: Slavă eroilor căzuţi împotriva
fascismului (Diocsoseg a hosoknek a fascismus elleni harczban)
Ulterior, printr-un memoriu, adresat primăriei arădene se propunea
înfiinţarea unui singur cimitir al Eroilor sovietici, pe terenul liber din stânga
intrării în cimitirul Pomenirea în apropierea parcelei eroilor români.
Trebuiau exhumaţi şi reînhumaţi aici 1037 eroi sovietici din cimitirele
ortodoxe Nădlac, Eternitatea, Pomenirea, Radna. Devizul întocmit de arh.
Francisc Chira, estima folosirea pentru această acţiune a 555 cosciuge noi,
61 pietre funerare cu o faţă, 312, cu două feţe şi 12 morminte comune din
beton pe care să fie montată stema URSS, steaua sovietică din bronz,
numele şi gradul militarilor. Amenajările exterioare, mai cuprindeau:
plantarea cu Ligustrum şi Buxus sempervirens, a unui gard viu, plopi
pramidali, alei pietruite şi gazon, totul în valoare de 2.913.193 lei. Lucrările
au fost încheiate la 16 noiembrie 1948, fiind inspectate de lt. col. Bogdanov
trimis special din Constanţa. ( AN Arad, PJA D.121/1948, fila 5)
Amenajarea cimit eroilor sovietici din Arad şi Nădlac, în valoare de
1.322.740 lei a fost încredinţată ntreprenorului Iosif Ivanka din Arad, str.
Mocioni nr. 19, astfel că la 22 februarie 1949, cu prilejul celei de a 31
aniversări a Glorioasei Armate sovietice, au fost depuse coroane de flori la
toate monumentele şi cimitirele eroilor ruşi.
După un an, în 1948, Prezidiul Marii Adunări Naţionale, din R.P.R.,
a desfiinţat Aşezământul Naţional pentru Cultul Eroilor (Decret MAN 48,1948),
şi a înlocuit expresia, Eroi de război, cu cea de Luptători antifascişti pentru
dreptate şi democraţie. Tot atunci, a fost instituită, la 9 mai, Ziua Victoriei
fiind organizate ceremonii comemorative, doar la monumentele şi cimitirele
sovietice şi a românilor ucişi pe Frontul de Vest. În 1974, această dată, fiind
instituită ca Zi a Eroilor, s-a reconsiderat semnificaţia evocării tuturor celor
căzuţi pentru Patrie, renunţându-se însă, la tradiţionala sărbătoare a Înălţării
Domnului, aşa cum apare în practica ortodoxă (Decretul Consiliului de Stat al
RSR, nr 117/1974). Erau eliminaţi în felul acesta, din rândul celor bravi,
luptătorii de pe frontul rusesc, ziua festivităţilor comemorative pentru eroi,
fiind aleasă data capitulării necondiţionate a Germaniei fasciste şi încheierea
celui de al Doilea Război Mondial.
De la această dată, Monumentele Eroilor ridicate în localităţi
cuprindeau doar nume şi texte explicative care-i omagiau exclusiv pe
luptătorii antifascişti, fiind folosite ca elemente decorative: puşca încrucişată
cu sabia, casca militară tip MAI B şi ramuri de lauri.
La 24 octombrie 1960, cu prilejul sărbătoririi Zilei Armatei Române,
a fost dezvelit, în Piaţa Avram Iancu din Arad, grupul statuar compus din 4
personaje, denumit Monumentul Ostaşului Român (autor Gavril Covalschi).
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Personajul central, de 7 m, supraînălţat pe soclu este soldatul român cu
echipamentul de luptă inspirat din portretul militarului sovietic, mult
mediatizat în acele vremuri: cisme manta, pelerină, cască militară, armă
automată. De o parte şi de alta, sculptura centrală, este flancată, simetric, de
doi ostaşi (infanterist şi vânător de munte) ce păşesc într-o vădită atitudine
de atac. Sunt trupele care au intervenit în apărarea Aradului pe timpul
ultimei conflagraţii. Al patrulea personaj, aflat în spatele celor trei militari,
este o femeie, îmbrăcată în costum popular compus din, catrinţă, poale, ie,
piese vestimentare idilizate ca simbol al României, (Flacăra Roşie, Arad, 26 oct.,
1960 ; Voros Lobogo, Arad, 26 oct, 1960 ; N. Kiss, 1976, p. 458)

Pe soclu, sub personajul central, în 1960 se putea citi textul: Slavă
ostaşilor români / care au luptat împotriva / fascismului pentru / apărarea
patriei 31.
În amintirea luptelor care au avut loc în septembrie 1944, pe ultimul
defileu al Mureşului, a fost dezvelit în 1974 Monumentul eroilor de la
Păuliş - 1944, operă a sculptorilor arădeni: Emil Vitroel, Ionel Munteanu şi
arh. Miloş Cristea. Lucrarea, de mare originalitate, impresionează atât din
punct de vedere ideatic cât şi estetic.
O nouă reglementare a regimulului mormintelor şi operelor
comemorative de război se realizează în anul 1975 (Decretul Consiliului de
Stat al RSR nr. 117 din 23 octombrie, 1975). Actul normativ, care ştergea
deosebirea dintre cele două fronturi, impunând formula Eroului de război a
determinat ridicarea de noi monumente sau înscrierea unitară pe unul singur
a celor căzuţi în lupte, aşa cum sunt cele din: Micălaca, Şeitin, Semlac,
Arăneag, Târnova, Ghioroc, Macea şi altele. Documentul, profund
ideologizat, în mod nedrept, nu includea însă, în mod explicit, în categoria
mormintelor de război, pe cele ale prizonierilor, internaţilor civili,
deportaţilor, membrilor formaţiunilor de Cruce roşie şi ale corespondenţilor
de război, sau alte persoane similare acestora aflate în misiune, decedate în
timpul şi din cauza conflictelor armate. Această inechitate a fost eliminată,
abia la 11 mai 1990 când Consiliul provizoriu de Uniune naţională a prin
ratificat Protocoalele Adiţionale I şi II la Convenţiile de la Geneva din 12
august 1949, privind protecţia victimelor conflictelor armate internaţionale.
După mai bine de un deceniu, în anul 2003, Parlamentul României, a
adoptat un nou document privind regimul mormintelor şi operelor

31

Ulterior textul a fost schimbat, în Glorie eroilor / căzuţi pentru / eliberarea popoarelor,
astăzi, fiind fixată pe soclu o placă de marmură cu textul înscris în relief: Glorie eternă /
eroilor patriei.
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comemorative de război 32. La scurt timp după aceasta, în primăvara anului
următor, a fost aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a
Oficiului naţional pentru Cultul Eroilor. Noul organism creat în acelaş an,
ca organ al administraţiei publice centrale, aflat în subordinea Guvernului,
răspunde de elaborarea şi aplicarea politicii şi strategiei în domeniul
mormintelor şi operelor comemorative de război (Schipor, 2005). Organizaţia
are ca pricipală atribuţie, evidenţa, inventarierea, marcarea întreţinerea,
conservarea şi restaurarea mormintelor şi operelor comemorative de război.
Se crede că prin aceasta au fost create premizele declanşării unui program
cuprinzător de recuperare a memoriei tuturor eroilor marilor conflagraţii
mondiale. În paralel a fost înfiinţată şi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor,
organizaţie apolitică nonguvernamentală, cu filiale în toate judeţele. În
2012, în preajma sărbătoririi Zilei Eroilor (22 mai), Consiliul Director
Central, a hotărât ca organizaţia să poarte în continuare numele Reginei
Maria.
Mormintele şi operele comemorative de război aflate pe teritoriul
României, sunt considerate aşezăminte social-culturale, fiind asimilate
acestora şi cele ale prizonierilor de război, sau internaţilor civili, cetăţeni
străini.
Filiala din Arad, a fost înfiinţată, la 14 iunie 2006, sub deviza Cinste
Eroilor Neamului, propunându-şi ca principal scop, identificarea,
restaurarea, îngrijirea, cinstirea şi ocrotirea monumentelor, mormintelor,
cimitirelor, troiţelor şi a altor construcţii, care consemnează, faptele eroilor.
La adunarea de constituire, a fost ales un Consiliu Director, format din:
Col.® Iuliu Pârvulescu – preşedinte de Onoare, Lt.col.®Constantin Bursa–
preşedinte, Lt.col.®Gheorghe Nicolae– primvicepreşedinte, Gl.bg.® Vasile
Ionel Heredea – vicepreşedinte, dr. Simona Stiger – vicepreşedinte, Mr. ®
Constantin Berbece – secretar şi membri: Col. ® Vasile Cârciu, Col. Aurel
Diaconu, Col. ® Ilie Rotaru, col. ® Ioan Tarcea, Col. ® Alexandru Bochiş,
Mr. ® Marin Stroie, Cpt. ® Dorin Ocneriu, Mr. ® Bujorel Ciobanu, Col. ®
Gheorghe Vlad, Mr. ® Dorin Martin. (Bursa, Berbece, 2010).
La 28 aprilie 2008, pentru întâia oară în istoria modernă a României
în Piaţa Avram Iancu din Arad a fost omagiată Ziua veteranilor de război
decretată de regele Carol I, în urmă cu 106 ani, sărbătorindu-se astfel şi
supravieţuitorii celui de al Doilea Război Mondial.

32

Legea 379/2003, modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 17/2005, Legea
429/2006, Legea 329/2009, HG 1406/2009.
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Episcopul-vicar al Aradului Gherasim Hunedoreanul
(1975-1985) – „Ierarhul cu chip luminos” în slujba
credinţei ortodoxe∗
Ioana Nistor,
Biblioteca „Tudor Arghezi”,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Aşa cum afirma Tudor Arghezi, cultul ortodox deţine „frumuseţi
pur şi simplu personale”, iar „viaţa mănăstirească este un foarte frumos
poem al existenţei”, în timp ce clerul călugăresc ortodox român reprezintă
„depozitarul
vechilor
datini” 1.
Monahismul românesc se poate mândri
astfel cu vechimea şi cu reprezentanţii săi:
Ioan Casian, Gherman, Dionisie cel Smerit
etc. şi monarhi ori ierarhi, care de-a lungul
istoriei, au reprezentat o făclie mereu
aprinsă de rugăciune către Dumnezeu,
exemple de sfinţenie şi sprijin duhovnicesc
pentru popor, în vremuri de restrişte.
Un astfel de monah, un adevărat
misionar duhovnicesc, păstrător al
tradiţiilor ortodoxe româneşti, a fost
Gherasim Cucoşel (din botez Ioan),
descris ca „om al rugăciunii, faţă senină şi
misionar dinamic” chiar de către PF
Părinte Daniel Ciobotea, Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, pe vremea când a fost mitropolit al Moldovei.
Episcopul Gherasim Cucoşel s-a născut la data de 30 mai 1924, în
comuna Bogdăneşti (Râşca), jud. Suceava. Părinţii săi, Constantin şi Maria
Cucoşel, au avut cinci copii (4 fete şi un băiat), din care trei nu au ajuns la
∗

Comunicare susţinută la Conferinţa ştiinţifică „Personalităţi arădene şi transilvănene”,
organizată de Arhivele Naţionale Serviciul Judeţean Arad şi Primăria Oraşului ChişineuCriş, Chişineu-Criş, 12 octombrie 2012.
1
Baruţu T. Arghezi, Vorbiri – convorbiri argheziene, „Vasile Goldiş” University Press,
Arad, 2003, p. 15.
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maturitate. Copiii au rămas orfani de tată, iar datorită greutăţilor materiale
din acea perioadă, mama lor s-a întors în satul natal, Bărăşti, comuna
Ciumuleşti, jud. Suceava, unde au trăit într-o casă mică, simplă, aproape de
apa Moldovei, lucrând o bucată de teren agricol, însă cu credinţa pură şi
nestrămutată în Dumnezeu.
Tocmai această credinţă şi sfaturile unchiului său, Constantin
Movileanu (preot la Miroslăveşti) l-au îndemnat pe Ioan (cel care avea să fie
hirotonit Gherasim) să plece după absolvirea celor 7 clase 2, la vârsta de 14
ani, la Schitul Boureni cu intenţia de a învăţa „rânduiala cântărilor
bisericeşti” 3. Fără posibilităţi materiale pentru a susţine examenele pentru
Şcoala de cântăreţi de la mănăstirea Neamţ, între anii 1942-1943 a urmat
cursurile de la Şcoala militară de radiotelegrafişti din Iaşi.
Îl regăsim în anul 1945 ca frate la Mănăstirea Neamţ, iar peste un an
este tuns în monahism sub numele de Gherasim, nume de sfânt pe care toată
viaţa l-a purtat cu demnitate şi credinţă. Este hirotonit ierodiacon în anul
1946, apoi ieromonah în 1952. Între 1949-1951 studiază la Seminarul
teologic de la Mănăstirea Neamţ, apoi absolvă Institutul Teologic
Universitar din Bucureşti (1953-1957) şi devine egumen la Mănăstirea
Neamţ timp de cinci ani. Predă la Seminarul
Teologic de la Mănăstirea Neamţ pentru o
perioadă de doi ani, pentru ca apoi între anii
1962-1976 să devină stareţ al Mănăstirii
Putna şi arhimandrit începând cu anul 1965.
La Mănăstirea Putna are ca principal
scop
restaurarea
întregului
complex
mănăstiresc ce include biserica, turnul
tezaur, turnul Eminescu, clopotniţa, muzeul
şi chiliile, fiind constant sprijinit de
Mitropolitul Moldovei şi Sucevei de atunci,
Iustin Moisescu 4, viitorul patriarh. Pentru
cei 15 ani cât timp a fost stareţ al Mănăstirii
Putna, credincioşii l-au iubit şi stimat, i-au
admirat spiritul de organizator, calmul şi
2

Pavel Vesa, Episcopii Aradului, 1706-2006, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2007, pp.
355-357.
3
Ibidem.
4
Mitropolit Iacov Putneanul, Sfânta Mănăstire Putna, ed. îngrijită de Centrul de Cercetare
şi Documentare „Ştefan cel Mare”, 2010, p. 95 disponibilă la
http://www.readoz.com/publication/read?i=1034463#page4.
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sufletul mare şi bun; a fost stimat pentru faptele şi priceperea sa de a
mângâia sufletul omenesc, pentru credinţa profundă şi ca păstrător al purelor
tradiţii româneşti.
Demn de stimă prin puterea credinţei şi cultul muncii, fără a-şi însuşi
izbânzi efemere, Gherasim Cucoşel a fost înălţat în trei scaune episcopale
istorice. La 16 noiembrie 1976 a fost ales arhiereu-vicar al Episcopiei
Aradului cu titlul „Hunedoreanul” (hirotonit şi instalat la data de 25 iunie
1977). Din 1985 a fost numit Episcop la Episcopia Buzăului cu titlul
„Vrânceanul”, iar din 1992, la Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor (cu
titlul „Putneanul”) 5.
Fiind prin chiar personalitatea sa covârşitoare, un ierarh misionar şi
cărturar, harnic şi darnic, episcopul Gherasim Cucoşel s-a implicat în
organizarea Muzeului Etnografic de la Mănăstirea de maici Sf. Gheorghe
din Cămârzani din comuna Vadu Moldovei, jud. Suceava 6, a participat la
festivităţile de canonizare a Cuviosului Leontie de la Rădăuţi şi a
voievodului Ştefan cel Mare şi Sfânt.
În anul 2000, recunoscându-i-se meritele pe tărâm teologic,
episcopul Gherasim Cucoşel a fost declarat cetăţean de onoare al
municipiului Rădăuţi.
Oriunde s-ar fi aflat, orice funcţie ar fi avut, episcopul Gherasim
Cucoşel a fost mereu prezent printre credincioşi, alături de sufletele lor cu
sfaturi duhovniceşti, cu credinţa în Dumnezeu, prin vasta sa cultură
bisericească şi prin puterea de convingere pe care doar ampla sa experienţă
de viaţă i-a oferit-o. De asemenea, cu adevărat iubitor de viaţă liturgică,
vlădica Gherasim Cucoşel a încurajat zidirea de biserici şi înfiinţarea de
schituri şi mănăstiri, sfinţind biserici de mir şi de mănăstire, fiind un
adevărat slujitor harnic al Bisericii Ortodoxe Române, chiar dacă timpurile
erau potrivnice.
În urma sa au rămas sfaturile bune, credinţa insuflată credincioşilor,
dar şi o serie de lucrări publicate: „Catalogul manuscriselor româneşti din
Biblioteca Mănăstirii Secu” (1994); „În duhul evlaviei ortodoxe” (1999);
„Cuvinte şi tâlcuiri arhiereşti” (1999); „Mierea din drumul pelinului”
(2000); „Iarba din roata amurgului” (2001); „Precizări tipiconale” (2002);
„Tămâie şi exil – dialoguri despre pribegia fraţilor” (2003); „Tihna
însemnărilor” (2004); alături de numeroase articole în revistele „Mitropolia
5

Enciclopedia Ortodoxiei româneşti, Editura Institutului Biblic şi de misiune ortodoxă,
Bucureşti, 2010, p. 232.
6
În ultimele luni ale vieţii sale pământeşti, episcopul Gherasim Hunedoreanul s-a retras la
această mănăstire, bolnav fiind de pancreatită.
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Banatului” (Timişoara) sau „Îndrumătorul Bisericesc” (Arad) 7, dar şi în
multe altele. Gânduri scrise despre diferite perioade de „prefaceri sociale,
când se trecea de la un sistem de viaţă la altul”, gânduri despre „altă lume”,
când „erau alte concepţii de viaţă, era mai multă linişte, oamenii se
respectau mai mult…” 8. Toate aceste idei puse pe hârtie au fost lăudate de
condeie critice şi bine primite în lumea teologală.

În 6 decembrie 2006, după o lungă şi grea suferinţă, Părintele
Episcop Gherasim a trecut la Domnul la vârsta de 80 de ani, leagănul vieţii
veşnice fiind la Mănăstirea Cămârzani (jud. Suceava), ctitorită de către
ierarhul însuşi şi având hramul „Naşterea Maicii Domnului”. ridicarea şi
înflorirea acestei sfinte şi frumoase mănăstiri a fost una din ultimele sale
dorinţe.
Un sobor numeros de ierarhi şi preoţi, în frunte cu Mitropolitul
Daniel Ciobotea al Moldovei şi Bucovinei, Arhiepiscopul Sucevei şi
Rădăuţilor, IPS Pimen Zainea şi Episcopul-Vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor,
PS Calinic Botoşăneanul au săvârşit slujba de înmormântare, iar credincioşii
ce vin la mormântul celui adormit întru nădejdea Învierii veşnice
împărtăşesc puterea credinţei, omenia şi parte din sufletul arhiereului.
7

Mircea Păcurariu, Dicţionarul Teologilor Români, Editura Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 1996, p. 146.
8
Gherasim Putneanul, Tămâie şi exil, Editura Geea, Botoşani, 2003, p. 7.
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Emigranţii români şi fenomenul de infracţionalitate în Italia
Marius Grec,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
e-mail: marius_grec@yahoo.com
Abstract
Migration, individuals and communities territorial mobility has
existed in all historical times; it is present in all cultures; it is some kind of
answer (reaction) given by some individual or some community to a
political, social, or economic problem. Illegal Migration, hard to be
controlled and / or monitored by the origin country (Romania) and also by
the destination country (especially if we talk about an EU country), is a
dangerous phenomenon for social stability due to its numerous negative
effects. Romanian migration in searching for better jobs, called emigration
or, after 2007 when Romania is accepted as an EU state member, called
employment mobility within the European Union, is a mass phenomenon
affecting all the aspects of Romanian social life and / or of the countries
where Romanians migrate. According to the ISTAT (National Institute of
Statistics) at every five foreigners living in Italy one is Romanian (May
2012). Italian authorities struggle for integrating Romanians in the Italian
society, a report issued by the Italian Ministry of Education proving that
7,9% from the total amount of Italian students are foreigners, Romanians
representing a significant percentage. Statistical data shows that the total
number of crimes committed by Romanians according to the total number
of Romania’s inhabitants locate Romania on the second last (penultimate)
position in the European Union ranking. Unfortunately, there is a wide
difference between the statistical data and the real Italian image about
Romanians. There is no difference in people’s perception towards
Romanians and Roma population and vice-versa and the Romanian
community is regarded as a community of offenders. One of the reasons for
such an impropriate representation, according to several researches, is due
to the fact that more than 85% of Italians base their opinions on information
presented in TV reports. This does not mean that there is no Romanian
infractionality in Italy. There is evidence of Romanian infractionality in
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Italy, and it is also aggressive and dangerous; it is diverse and it attempts the
common people’s safety. It includes: beggary, pandering, prostitution
(including with minors), human traffic (with children or adults for money),
cloning cards – electronic theft or the classic wallet theft.
Solution: a strong collaboration between Romanian and Italian
authorities; common strategies based on professional surveys and researches
in order to integrate or to overcome the phenomenon; an active implication
of the Romanian and Italian civil society accompanied by a sincere media
reaction.
Key words: migraţie, migraţie ilegală, infracţionalitate, migraţia românilor.
Cuvinte cheie: migration, illegal migration, infractionality, romanian
migration.
Consideraţii despre fenomenul de migraţie
MIGRAŢIA. Mobilitatea teritorială a indivizilor şi comunităţilor (în
anumite situaţii); a existat în toate epocile istorice, este prezentă în toate
culturile; este o soluţie / şi sau / încercare de soluţie, un răspuns dat de
individ sau de o anumită comunitate, unei probleme de natură economică,
politică sau socială. Fenomenul este prezent în toate ţările lumii, în diferite
etape istorice, este un fenomen social complex. Complexitatea şi
dimensiunea lui a generat numeroase încercări de explicare şi esenţializare,
căutându-se mereu şi mereu explicaţii în ceea ce priveşte exerciţiul de rol:
state de origine, state de tranziţie sau state de destinaţie. Fenomenul are şi o
motivaţie istorică.
Antichitatea, în mare parte cunoscută astăzi prin munca migăloasă a
unui număr important de arheologi, majoritatea dintre ei necunoscuţi
marelui public, este un puternic filon de resurse culturale pentru lumea
contemporană şi un motiv de admiraţie pentru milioane şi milioane de
oameni obişnuiţi ... O mare parte a acestora încearcă să calce cu piciorul pe
urmele înaintaşilor celebrii, numele „eroilor” legendari fiind cunoscuţi din
lecturi, filme documentare, relatări de presă… Călătoria nu este o activitate
recentă, o atracţie descoperită de omul contemporan, înseamnă dorinţă de
cunoaştere şi se practică de când există omenirea civilizată. Călătoriile
epocii greceşti vechi sunt călătorii ştiinţifice, legate de itinerariile
comerciale. Aristotel, în „Statul atenienilor”, spunea despre Solon–marele
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om de stat–care pe la 590 î.Hr. a pornit într-o călătorie în Egipt: „A călătorit
în Egipt pentru a face negoţ şi pentru a-şi face o idee despre ţară”. Aceste
călătorii timpurii erau determinate de diferite interese, dar cu totul
nesentimentale: obiceiuri, tehnici, minuni ale naturii, forme de guvernare,
fenomene religioase… (fragment din volumul MARIUS GREC, Arheologia,
între ştiinţă şi pasiune (Archeology between science and passion),
VASILE GOLDIŞ University Press, Arad, 2009, p. 138.)
În literatura, numită “de specialitate”, de regulă sunt identificate mai
multe categorii de migrare şi migranţi:
- O migrare internă (de exemplu pe ruta: sat – oraş / sau / în ultima
perioadă, oraş - sat; sau, pe ruta: centru – periferie / sau / periferie –
centru);
- O migrare cu caracter temporar: fenomenul navetei, din raţiuni
economice de regulă;
- Migrarea, ca o consecinţă a motivaţiei de natură politică: deportaţi,
persecutaţi (azilanţi politici), exilaţi ...
- Muncitorii (străini) care, decişi a se întoarce acasă, lucrează
temporar în altă ţară (nu poate fi neglijată în această situaţie şi
politica unor state de atragere a forţei de muncă);
- Emigranţii sau Imigranţii, care părăsesc ţara de origine pentru a se
stabili în altă ţară / temporar sau definitiv / nu este exclusă
posibilitatea de a reveni în ţările de origine (iar în acest caz nu poate
fi neglijată politica unor state de atragere a forţei de muncă, fie
necalificată, fie supracalificată).
În ceea ce priveşte România, fenomenul MIGRAŢIEI a cunoscut
modificări importante, trecându-se de la MIGRAŢIA CU CARACTER
PERMANENT / motivată politic, uneori etnic – în special în perioada
sistemului comunist, la MIGRAŢIA CU CARACTER TEMPORAR sau
PERMANENT / cel mai ades motivată economic. Aceste forme de migraţie
pot îmbrăca formele legalităţii sau ilegalităţii, după cum urmează:
- MIGRAŢIA permanentă, legală: prin programele unor ţări,
cum ar fi Canada, SUA, Noua Zeelandă, Australia (nu pot fi
excluse şi unele state ale U.E. / nu poate fi neglijată libertatea de
circulaţie a forţei de muncă în cadrul U.E.) care încurajează
emigrarea permanentă a persoanelor cu calificări necesare în ţara
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respectivă; prin căsătoria cu un cetăţean din altă ţară şi stabilirea
domiciliului în ţara respectivă.
- MIGRAŢIA temporară, legală: studenţii care merg la studii în
ţările Uniunii Europene; persoanele care merg să muncească în
străinătate ca urmare a unor acorduri bilaterale dintre România şi
ţara respectivă sau între diferite firme ...
- MIGRAŢIA ilegală: persoanele aflate în vizită, în calitate de
turist într-o ţară sau mai multe din cadrul U.E., dar desfăşoară pe
teritoriul acesteia / acestora, activităţi lucrative. Perioada pe care
o petrec pe teritoriul acestor ţări, este relativ scurtă, nefiind
depăşit termenul legal de trei luni; depăşirea perioadei de trei
luni, care reprezintă perioada de şedere legală ca turist într-o ţară
a Uniunii Europene, conduce la desfăşurarea unor activităţi
lucrative pe piaţa neagră a ţării respective.
Acest fenomen al MIGRAŢIE ILEGALE, greu de controlat şi / sau
de monitorizat, atât de ţara de origine (România) cât şi de ţara de destinaţie
(mai ales dacă este vorba despre o ţară din Uniunea Europeană), este
deosebit de periculos, deoarece produce efecte negative pe ambele sensuri.
Nivelul de dezvoltare economică scăzut al României, comparativ cu
celelalte ţări ale Uniunii Europene, favorizează fenomenul emigraţiei
ilegale, ceea ce atrage o multitudine de probleme colaterale, mai ales în plan
social ... Migraţia românilor pentru muncă, fie că este numită emigraţie sau
- după 2007 când România devine stat membru al Uniunii Europene mobilitate a forţei de muncă în spaţiul comunitar, reprezintă un fenomen
de masă, care afectează toate aspectele vieţii societăţii româneşti şi / sau, al
ţărilor unde românii emigrează.
Dimensiunea fenomenului
În 1989 se estima că un procent de 7% din populaţie era sub pragul
sărăciei, în anul 2000 rata sărăciei atingea un procent de 44% (conform
Cartei Albe a Guvernului). La două decenii de la revoluţia română din
decembrie (în 2009) rata sărăciei era estimată la 7,4%, afectând un număr de
1,59 milioane de persoane, dintre care aproximativ 351.000 de copii, cu
vârste cuprinse între 0 şi 14 ani (conform unui Raport UNICEF). Ca urmare
a numărului mare de persoane aflate sub pragul de sărăcie, sau care se simt
sărace, migraţia către ţările europene este văzută de multe ori ca fiind
singura soluţie. Un număr mare de tineri consideră că migraţia reprezintă
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singura şansă pentru a avea o viaţă mai bună. Astfel, în 2007, 14% dintre
tinerii intervievaţi doreau să meargă la muncă în străinătate (conform unui
studiu al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă, Barometrul de Opinie
Publică, 2008). Emigrarea legală permanentă, este estimată la circa 10 - 15
mii de persoane pe an, însă emigraţia temporară pentru muncă în străinătate
era apreciată, în primăvara anului 2008, la circa două milioane de persoane,
fenomenul fiind amplificat după anul 2002, o dată cu liberalizarea circulaţiei
în spaţiul Schengen, principalele destinaţii ale românilor fiind: Italia şi
Spania. Unul dintre ultimele Studii, realizat de ISTAT (Institutul Naţional
de Statistică), arată că din cinci străini care trăiesc în Italia, unul e român
(mai 2012). La nivelul anului 2010, numărul migranţilor români plecaţi la
muncă în străinătate era estimat la 2,8 milioane (www.worldbank.org),
Spania şi Italia rămânând ca principale destinaţii, vizate de circa 75% dintre
românii plecaţi la muncă peste graniţă.
De exemplu, în 2010 proporţia migranţilor în Italia a fost de 7%. În
ciuda acestui fapt, sondajele de opinie au arătat că populaţia percepe acest
procent chiar la cote de 25%. (RAPORT privind migraţia ÎN LUME,
2011 – Report regarding the migration in the world, 2011)
Datele statistice sunt însă într-o continuă transformare; astfel, dacă
avem în vedere rezultatele Recensământului populaţiei şi locuinţelor, doar
pentru judeţul Arad, rezultatele provizorii, comunicate de Comisia judeţeană
pentru recensământ (2 febr. 2012), populaţia stabilă a judeţului Arad a fost
de “409 mii persoane, dintre care 399 mii au fost persoane prezente, iar 10
mii - temporar absente” (Comunicat de presă, 2 februarie 2012). Ce putem
înţelege prin expresia temporar absente ? Desigur că aici putem include, cu
o doză de mare probabilitate, o sursă de emigraţie ilegală, un potenţial uman
pe care îl putem regăsi – cu mare probabilitate - în cea mai atractivă ţară, din
acest punct de vedere, ITALIA.
Definitorie pentru migraţia românească este deplasarea în străinătate
pentru muncă, iar majoritatea migranţilor se încadrează în categoria
populaţiei active (15-64 ani), femei şi bărbaţi deopotrivă. De asemenea, este
o migraţie circulatorie - cu un caracter temporar - profilul migrantului
român plecat la muncă în străinătate fiind acela de muncitor în construcţii,
dacă este bărbat şi în serviciile domestice, dacă este femeie (criza actuală a
întregii Europe Unite a dereglat însă acest circuit, statele vestice luând
măsuri protecţioniste, în special împotriva emigraţiei clandestine). Chiar
dacă românii nu încetează să migreze pentru muncă, numărul plecărilor
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descreşte. Schimbările survenite se referă la tipologia migrantului român şi a
migraţiei româneşti. Migrează specialiştii, cei înalt calificaţi, din
următoarele domenii: sănătate, educaţie, tehnic, IT. Migraţia este gândită cel
mai adesea drept un proiect de lungă durată, având un caracter ce tinde spre
permanentizare. Aceste aspecte sunt reflectate în creşteri procentuale ale
concentrărilor de migranţi români în ţări de destinaţie ca Marea Britanie,
Franţa, ţările nordice sau destinaţii din afara UE: Canada, SUA. În
perioadele de creştere economică, România a elaborat strategii şi a alocat
fonduri, în încercarea de a-i convinge pe români să se reîntoarcă acasă (de
exemplu, a se vedea Bursele de locuri de muncă din Italia), dar odată cu
instaurarea crizei economice generalizate, acţiunile naţionale se
concentrează în zona reducerii eventualelor cheltuieli de asistare şi de
protecţie socială a celor întorşi în ţară. Concret, s-a demonstrat că toate
aceste măsuri în zona migraţiei de revenire nu s-au concretizat în realitate,
numărul celor care efectiv s-au întors şi au rămas acasă fiind destul de
scăzut.
(www.presidency.ro/static/CPARSDR_raport_extins.pdf)

România încearcă să înveţe, pe termen lung, din experienţa sa de ţară
de emigraţie, din procesul de acomodare a propriilor cetăţeni în alte societăţi
şi din programele pe care le-a dezvoltat pentru românii migranţi, care s-au
reîntors în ţară. Aceste eforturi îi crează premisele spre o cunoaştere mai
aprofundată a fenomenului imigraţiei şi îi oferă modele de instrumente şi
modele, de ce nu, pentru integrarea străinilor în societatea românească;
trebuie avut în vedere statulul actual al României – de ţară de tranzit / dar şi
cel viitor, când intrarea în spaţiul Schengen va schimba oarecum regulile
jocului. Cu toate acestea, mai există o realitate de necontestat, MIGRAŢIA
ROMÂNEASCĂ cuantificată la circa 10% din populaţia României.
Din datele disponibile pentru România, la sfârşitul anului 2010
reiese că imigraţia legală deţine o cotă de 0,3% din totalul populaţiei ţării
(total imigranţi non-U.E. / total populaţie). Conform Comisiei Naţionale de
Prognoză, pentru perioada 2013-2015, numărul de imigranţi / în teritoriul
naţional / este posibil să crească până la 200.000 - 300.000 imigranţi, ceea
ar însemna circa 1% - 1,4% din populaţia României. Conform statisticilor,
influxul de străini către România, pe tot parcursul ultimului deceniu s-a
situat pe un trend ascendent, diversificându-se şi compoziţia fluxului
migratoriu. Mai trebuie avut în vedere că statutul României de stat membru
U,E., potenţialul de dezvoltare economică, socială, mai adăugăm - iminenta
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intrare în Spaţiul Schengen, vor face din România o destinaţie din ce în ce
mai atractivă pentru imigranţi. În acelaşi timp România riscă, pe de o parte
să rămână în prim-plan o ţară de tranzit, iar în subsidiar o ţară-ţintă de
migraţie, dar să nu-şi piardă caracterul de rezervor propriu de migranţi către
vestul Europei (poate, în special spre Italia, în primul rând datorită
afinităţilor culturale şi lingvistice). În acest context ne interesează, în
primul rând, situaţia cetăţenilor asiatici şi africani:
- intră în ţară cu o viză de scurtă şedere, rămânând şi după
expirarea vizei;
- intră ilegal traversând frontiera terestră din nord, est sau sud şi
ulterior, aplică pentru statutul de refugiat;
- pleacă spre Europa de Vest, via Ungaria – Austria - Germania
sau Serbia – Bosnia - Croaţia – Italia, traversând frontiera
terestră română.
Unele state membre, precum Italia, Malta, Grecia şi Cipru sunt
expuse mai direct la sosiri masive de migranţi ilegali şi, într-o mai mică
măsură, de persoane care au nevoie de protecţie internaţională. Aceasta nu
este doar o problemă naţională, ci trebuie să fie abordată şi la nivelul UE şi
necesită o solidaritate reală între statele membre. (COMISIA EUROPEANĂ,

Bruxelles, 4.5.2011 COM (2011) 248 final, COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE
PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ŞI SOCIAL ŞI
COMITETUL REGIUNILOR, Communicare privind migraţia.)

Amintesc aici, ca exemplu, declaraţia Adjunctului şefului Poliţiei din
Ungaria, care arăta – la o recentă întâlnire cu reprezentanţii Poliţiei din
România, că zilnic, sunt prinşi circa 30–40 de migranţi la graniţa cu
Serbia. În aceste condiţii, acesta a avertizat că fenomenul poate atinge şi
frontierele României, având în vedere măsurile stricte luate de ţara sa la
această frontieră ... Delegaţia maghiară mai semnala o intensificare a
migraţiei ilegale din cauza situaţiei dificile de la frontierele Greciei. (a se
vedea articolul: Viitorul frontierei Româno-Ungare pe masa de lucru a
autoritãţilor de frontierã, în “Frontiera”, revistă editată de Inspectoratul
General al Poliţiei de frontieră, nr. 11-12/2011)
În ceea ce priveşte politica de implementare a politicilor de integrare
şi a procesului de integrare în sine, pe termen scurt, Italia a adoptat o
viziune de construire prin care s-au urmărit avantajele (economice)
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imediate, cu investiţii şi costuri ale societăţii gazdă vizând integrarea, cât
mai mici. Evoluţia situaţiei economico-sociale a demonstrat că acest model,
deşi mai profitabil pe termen scurt poate conduce la adevărate probleme şi
costuri sociale importante pe termen lung. Cu toate acestea, integrarea
românilor în societatea italiană este tot mai deplină. Astfel, într-un Raport al
Ministerului Educatiei din Italia, se arată că 7,9% din totalul elevilor din
Italia sunt străini, iar dintre aceştia românii reprezintă un procent majoritar.
Raportul mai arată că în ultimul an şcolar au fost înscrişi la şcolile italienilor
711.064 de elevi străini, majoritatea la ciclurile primare şi gimnaziale, cu
preponderenţă în zonele de nord ale ţării. În Lombardia se află cei mai
multi elevi străini – 24,3%, urmată de Veneto - 11,9% şi Emilia Romagna
– 11,6%. În ceea ce priveşte orientarea, majoritatea elevilor străini au ales
şcolile profesionale sau pe cele cu profil tehnic (Corriere della Sera,
28.10.2011 “Românii sunt cei mai numeroşi elevi străini, din Italia”)
Cu toate acestea, într-un articol apărut în SFERA POLITICII /166/,
intitulat: Imaginea imigranţilor români în presa internaţională: mit sau
realitate? (ACKNOWLEDGMENT: This work was supported by the European Social
Fund in Romania, under the responsability of the Managing Authority for the Sectoral
Operational Programme for Human Resources Development 2007-2013 [grant
POSDRU/88/ 1.5/S/47646], autoarea Cătălina-Felicia Comăneci, într-un

subcapitol, intitulat; Un popor de ţigani, infractori şi cerşetori în ... ?,
apreciază:
<<“Este îngrijorătoare asocierea tot mai frecventă a tuturor
românilor cu ţiganii şi cerşetorii în presa internaţională, cuvântul de ordine
pentru a descrie imaginea României în străinătate fiind, pe scurt,
criminalitate. Imigranţii sunt catalogaţi drept parasites, freeloader,
spongers sau scroungers care beneficiază pe nedrept de ajutoarele de stat, în
special cetăţenii români de etnie rromă şi din alte ţări est-europene. Valul
masiv de imigranţi ilegali din Europa de Est i-a determinat pe cetăţenii
occidentali să găsească un ţap ispăşitor pentru rata crescândă a
infracţionalităţii şi a traficului de droguri din principalele oraşe europene, cu
repercusiuni grave care ajung până la xenofobie şi rasism împotriva
imigranţilor.
În Italia, unde se află o comunitate impresionantă de imigranţi
români, lucrurile au denaturat semnificativ, aversiunea italienilor faţă de
acest val de migraţie fiind una vehementă. Conform unui sondaj rezervat
imigranţilor, publicat în Metropolis (publicaţia on-line a ziarului La
Repubblica) „[...] o treime din italieni afirmă că nu sunt de acord cu
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prezenţa românilor pe teritoriul italian. În acest fel, comunitatea
românească rezultă a fi pe locul trei în ierarhia comunităţilor străine nedorite
de italieni pe teritoriul italian. Românii sunt devansaţi, pe locul doi, de
albanezi (faţă de care se declară împotrivă 35% dintre cei ce au răspuns la
sondaj). Pe primul loc în acest clasament sunt rromii faţă de care se declară
împotrivă 61%.” rezultatele fiind comentate astfel de către Metropolis:
„Această opinie se datorează parţial unei impresii, în general, defavorabile
faţă de imigranţi. Nu mai puţin de 57% din populaţie are o opinie
defavorabilă despre imigranţi în timp ce doar 34% au o opinie bună, sau
foarte bună. Motivul acestei opinii este dat de o explicaţie foarte simplă.
Opinia generală este că a fi imigrant este egal cu a fi criminal.” >>
Consideraţii privind infracţionalitatea românilor în Italia
Numărul românilor din Italia a ajuns la cel puţin 1.165.000,
comunitatea românilor ocupând primul loc în Peninsulă şi locul doi ca
număr de imigranţi în spaţiul U.E., după turci, arată un raport al organizaţiei
Caritas, citat de pagina online a agenţiei ASCA.
În unele ţări din Europa, în Italia în special, se apreciază că românii
sunt o naţie de infractori; datele statistice arată că din punctul de vedere al
numărului infracţiunilor, raportat la numărul locuitorilor, Romania se află
pe penultimul loc în U.E. (a se vedea situaţia prezentată grafic: Numărul
infracţiunilor raportate la 100.000 locuitori.)
Raportat la populaţie, în Romania are loc o infracţiune la 75 de
persoane, în timp ce în Germania are loc o infracţiune la 13 persoane, în
Suedia are loc o infracţiune la 7 persoane, în Italia una la 20 de persoane,
iar în Ungaria, una la 23 de persoane.
În Raportul lansat de către Confederaţia Caritas România şi Caritas
Italiană, intitulat "Românii din Italia - între respingere şi acceptare", elaborat
de Franco Pittau, Antonio Ricci şi Laura Timsa Edizioni, prezentat la sediul
"Accademia di Romania" din Roma, potrivit statisticilor oficiale (date care
se referă la perioada 2009-2010):
- românii reprezintă 24,5% din totalul străinilor aflaţi în
Italia, fiind responsabili de 13,8% din delictele atribuite
imigranţilor. ("Este din ce în ce mai important să planificăm cât
mai bine conlocuirea cu românii, care reprezintă un sfert dintre
imigranţii aflaţi în Italia. O comunitate adesea discriminată în
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Italia din cauza presupusei asocieri cu atitudini deviante",
subliniază Caritas.)
- "Cei mai mulţi dintre români au intenţia fermă de a se
integra în Italia, unde au reuşit să depăşească o situaţie
economică nesatisfăcătoare, muncind şi creând firme,
demonstrând recunoştinţă şi ataşament pentru ţara care i-a
primit", încheie Caritas, precizând că peste 700.000 (alte surse
vehiculează alte cifre, 1.165.000 sau chiar mai mari) de români
muncesc oficial în Italia şi peste 28.000 deţin companii în
Peninsulă.
Raportul de cercetare cuprinde 8 capitole:
1. Migraţia românească în Italia în contextul unei Europe extinse;
2. România: migraţie şi muncă în Italia înainte şi după aderarea la UE;
3. Integrarea socială şi profesională. Punctul de vedere ale colectivităţii
româneşti din Italia;
4. Migraţia forţei de muncă calificate din România în Italia;
5. Românii în Italia şi criminalitatea;
6. Copiii români neînsoţiţi din Italia. Migraţie şi repatriere;
7. Efectele migraţiei internaţionale asupra României ultimelor două
decenii;
8. Italienii acum un secol.
(Fiind o organizaţie neguvernamentală şi caritabilă care actionează sub
patronajul bisericii catolice, Caritas dezvolta mai multe programe
umanitare.)
Din concluziile Raportului s-a putut desprinde şi ideea, conform
căreia: Italia a fost până acum 15-20 de ani o ţară de emigraţie, în prezent ea
s-a transformat într-o ţară modernă şi bogată de imigraţie - având circa 4,5
milioane de imigranţi cu documente de şedere pe teritoriul său. Pe de altă
parte, românii din Italia contribuie cu cca 1% la PIB-ul Italiei şi cu circa
10% la PIB-ul României. Numărul real al românilor din Italia este însă mult
mai mare decât arată statisticile oficiale. Pe canale oficiale (bănci, firme
private de transfer) au fost transmise în 2009, 850 milioane de euro au fost
trimişi în România de către românii din Italia şi au fost pe locul al treilea
între comunităţile de imigranţi în privinţa achiziţionării de imobile pe
teritoriul Italiei.
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Când se abordează problema infracţionalităţii în comunitatea română din
Italia, din totalul infracţiunilor săvârşite de imigranţi se arată că românii au
săvârşit 16%, în comparaţie cu 15,5% pentru marocani şi 9% pentru
albanezi, fără a se face trimitere la faptul că imigranţii români sunt cu 2/3
mai mulţi decât cei menţionaţi. În termeni reali, păstrând proporţiile pentru a
avea imaginea cifrelor şi aplicând acest procent la numărul cunoscut al
românilor din Peninsulă în comparaţie cu minorităţile imediat următoare
numeric, valoarea acestui procent ar trebui să fie undeva între 8 şi 9%, poate
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chiar mai scăzut, dacă raportarea s-ar face la numărul real al românilor din
Italia, care este mai mare decât cel de 1.165.000, vehiculat în ultima
perioadă. Acest fapt se observă de altfel prin compararea populaţiei străine
din închisorile italiene, respectiv 3326/21% marocani, 2267/14,5% români
respectiv 1897/12,3% albanezi, unde procentul românilor din închisorile
italiene este cel mai mic raportat la totalul comunităţii – sub 0,4% total
(datele sunt la nivelul anilor 2009 - 2010)
Cu adevărat relevant însă, deşi mult mai dificil de estimat, ar fi
procentul în care infracţiunile evidenţiate mai-sus au fost săvârşite de
cetăţeni români de etnie rromă/ţigani, locuitori ai taberelor de nomazi ce
au oripilat locuitorii marilor oraşe italiene.
România a înţeles să îşi asume nediferenţiat toţi cetăţenii, s-a
procedat la încheierea între România şi Italia de acorduri bilaterale de
extrădare şi readmisie, au fost instituiţi magistraţi de legătură şi ofiţeri care
să asiste în combaterea infracţionalităţii din rândul comunităţii române. Spre
comparaţie, dacă Spania a expulzat în 2008, 240 de cetăţeni comunitari,
numai din Roma au fost expulzaţi 283;
Din păcate însă, există o diferenţă prea mare între situaţia de fapt
relevată de ceea ce arată cifrele şi imaginea pe care comunitatea română o
are în Peninsulă. Românii sunt asimilaţi fără deosebire etnicilor rromi şi
vice-versa, iar comunitatea de români este privită ca fiind una de infractori.
Una din explicaţiile acestei imagini deplasate ar fi faptul că, potrivit
studiilor de specialitate, 85% dintre italieni îşi formează percepţia despre
imigranţi în principal pe baza informaţiilor prezentate în telejurnalele
televiziunilor.
Trebuie să acceptăm că fenomenul infracţionalităţii există şi este
îngrijorător în mai ales ceea ce priveşte impactul asupra vieţii cotidiene,
respectiv crearea unei stări de disconfort cu privire la siguranţa personală şi
a proprietăţilor personale. Într-un raport, realizat şi dat publicităţii de
Fundaţia Antonino Caponnetto pe 2011 al fenomenului mafiot (studiu de
caz pe o regiune din Italia: Toscana), se vorbeşte despre mafia românească,
fiind enumerate numeroasele categorii de infracţiuni care atentează la
siguranţa comunităţii: cerşetoria, proxenetismul – prostituţia (inclusiv cea a
minorilor), traficul de persoane (cu copii sau îngrijitoare de bătrâni / apoi
perceperea unei taxe de protecţie), clonarea de carduri – furturile
informatice sau clasicul furt de portofele. Nu numai românii sunt organizat
sub forma unor grupuri mafiote; se poate vorbi, conform aceluiaşi studiu, şi
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despre mafia rusă, chineză, albaneză, bulgară, africană, dar şi cea italiană.
Cu adevărat îngrijorător este însă amploarea fenomenului în rândul
minorilor; jumătate dintre infractorii minori, sunt români, subliniază acelaşi
studiu. Conform unor date oficiale, ale Departamentului pentru
infracţionalitate juvenilă, minorii români reprezintă jumatate dintre
infractorii aflaţi în centrele de delicvenţă juvenilă din Italia. Doar 15%
dintre minorii închişi în astfel de centre sunt italieni. Potrivit autorităţilor
italiene, cei mai mulţi dintre aceşti minori sunt "invizibili" şi nu există decât
dacă au comis o infracţiune, în condiţiile în care nu au acte de identitate.
Autorităţilor române le rămâne soluţia acţiunii, inclusiv în direcţia
prevenirii şi combaterii ferme a cauzelor ce au condus la actuala stare de
fapt, o soluţie fiind colaborarea cu societatea civilă sau cu grupurile de
emigranţi aflaţi legal în Italia şi permanenta legătură cu autorităţile italiene.
De exemplu: Înfiinţarea unor patrule civile ale imigranţilor din
Padova (o iniţiativă civică). A se vedea articolul: “Români, în cadrul
patrulelor civile ale imigranţilor din Padova“
(http://www.ziare.com/diaspora/romani-italia/romani-in-cadrul-patrulelor-civileale-imigrantilor-din-padova-683796): Începând de vineri, românii fac parte din

patrulele civile de imigranti din Padova, această iniţiativă venind din partea
unui jurnalist de origine egipteană, Ahmed Mohamed, care doreşte să pună
capăt violenţelor comise de străini asupra italienilor. Pe lângă români, din
patrule vor face parte şi reprezentanţi ai comunităţilor bulgară şi marocană
din oraşul Padova. Acestea vor patrula în cartierele unde violenţele comise
de imigranţi sunt frecvente. Potrivit jurnalistului, imigranţii care trăiesc şi
muncesc cinstit în Italia nu doresc să mai tolereze infracţiunile
compatrioţilor lor aflaţi ilegal în această ţară, ale căror acte compromit
bunul renume al unor comunităţi întregi. Imigranţii doresc siguranţa în
aceeaşi măsură ca şi italienii şi vor să facă dovada responsabilităţii faţă de
ţara care i-a primit. Siguranţa şi crima nu au naţionalitate, a mai declarat
Mohamed.
(http://padovaromania.wordpress.com/2012/03/08/apel-catre-romani/ )
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ANEXĂ:
Întrebare: Cunoaşteţi pe cineva care a lucrat sau lucrează într-o ţară din U.E.? Dacă DA, în
ce ţară?
1. Italia = 29,51%
2. Spania = 22,40%
3. Germania = 13,57%
4. Ungaria = 5,80%
5. Franţa = 5,53%
(Sursa: ANBCC, decembrie 2005)

6. Marea Britanie = 4,64%
7. Austria = 4,48%
8. Portugalia = 1,98%
9. Grecia = 1,71%
10. Olanda = 1,05%

11. Suedia = 1,05%
12. Irlanda = 1,45%
13. Belgia = 0,92%

În ce ţară doriţi să lucraţi ?
Alegerea I
Italia = 25%
Germania = 17%
Spania = 15%
Franţa = 14%
Anglia = 11%

Alegerea II
Spania = 16
Italia = 16%
Franţa = 14%
Germania = 13%
Anglia = 6%

Alegerea III
Germania = 13%
Italia = 12%
Spania = 10%
Franţa = 8%
Anglia = 6%

Ierarhia „atracţiilor”
I. Italia (5+4+4=13) = 13 puncte
II. Spania (3+5+3=11) = 11 puncte
Germania (4+2+5= 11) = 11 puncte
III. Franţa (2+3+2 = 7) = 7 puncte
IV. Anglia (1+1+1 = 3) = 3 puncte
(după, Vasile Miftode, Personalitatea migrantului român şi destinul copiilor
abandonaţi (The Personality of the Romanian Migrant and the Destiny of the
Abandoned Children) , în studiul (in the study): IRREGULAR MIGRATION AND
TRAFFIKING IN UNACCOMPANIED MINORS: URGENT MEASURES FOR MINORS IN
SITUATIONS OF EXTREME VULNERABILITY/ MIGRAŢIA ŞI TRAFICUL MINORILOR
NEÎNSOŢIŢI: MĂSURI URGENTE PENTRU MINORII AFLAŢI ÎN SITUAŢIE DE
VULNERABILITATE EXTREMĂ.)
(Este doar un exemplu de chestionar care demonstrează „atracţia ” pe care a execitato şi o exercită în continuare, ITALIA asupra românilor încă din perioada de preaderare la U.E.)

Concluzii
Există o realitate a infracţionalităţii românilor în Italia; este agasantă,
este îngrijorătoare deoarece este diversificată şi atentează la siguranţa
cotidiană a cetăţeanului: cerşetoria, proxenetismul / prostituţia (inclusiv cea
a minorilor), traficul de persoane (cu copii sau îngrijitoare de bătrâni / apoi
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perceperea unei taxe de protecţie), clonarea de carduri / furturile informatice
sau clasicul furt de portofele.
Soluţia: o cât mai strânsă colaborare între autorităţile celor două
state, elaborarea unor strategii comune de integrare sau de stopare a
fenomenului, pe baza unor studii realizate de profesionişti. Implicarea tot
mai activă a societăţii civile din cele două state şi o reacţie echilibrată a
presei, atât din Italia cât şi din România.
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Revista Lumina satului – mesager al culturii în Giroc
Ion Murariu
Redactor-şef al revistei Lumina satului
Resumé
Considerée "la deuxieme gazette rurale après la deuxieme guerre
mondiale" par Aurel Turcus, "Lumina satului" est née en avril 1993, avant
des precurseurs de grande valeur:
les prêtres David Voniga, Horia Vişoiu et le professeur Ion Dumitru, des
noms fameux du journalism de l'époque.
En respectant les idées et l'orietations formulées dans l'article –
programme, on a publié (au long des 15 ans de parution trimestrielle
ininterrompue) de nombrex article concernant le phenomene culturel local,
du passé et du présent et d' autres qui s' ouvrent vers celui regional, national
et meme universel. Ceux – ci concernent des coutumes et des traditions
locales, quelques – unes en cours de disparition, des activites artistique, des
recherches etnographique, le langage de la communauté et des aspects de la
vie litteraire. On a publié des productions litteraires originales des createurs
de Giroc et Chişoda, des écrivains – laboureurs de Banat auquelles s'
ajoutent les vers des poetes roumains classique, modernes et
conpemporains. Certains materiaux publies ont constitue la substance de
quelques volumes: "Vorbe d-ale noastre", "Drumul cu amintiri" de Ion
Murariu, "Giroc – monografie istorică", "Monografia şcolii din Giroc", d'
Octavian Gruita et l'antologie "Condeierii nostri".
La revue a contribué la preparation et l' organisation de quelques
événements culturels importants: l'anniversaire de 625 ans depuis
l'attestation de Giroc, 230 ans d'enseignement roumain dans la localité, la
commemoration du prêtre érudit David Voniga, des lancements des livres,
des echanges interculturels. On a popularisé dans les pages de la revue des
portraits d' héros, des prêtres et des maîtres, des paysans autodidactes, des
rhapsodes populaires et des artistes professionnels, des sportifs renommes.
Le prestige de la revue a augumenté grâce a la contribution des
quelques personalites marquantes appartenent à la culture de Banat, mais
aussi à celle nationale: le Mitropolites marquantes appartenant à la culture
de Banat, mais aussi à celle nationale: le Mitropolite Nicolae Corneanu, le
prof.univ. dr. Gheorghe Tohăneanu, le prof. univ. dr. Dumitru Craşoveanu,
le prof.univ. dr. Gh. Lăzărescu, le prof.univ. dr. Gh. Luchescu, les ecrivans
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Ion Marin Almăjan, Ion Viorel Boldureanu, Eugen Dorcescu, Viorel
Marineasa, Mircea Şerbănescu, l'histoire et l'archeologue Florin Medeleţ, le
publiciste Remus Jurca.
În urmă cu 19 ani, înaintea Sărbătorii Sfintelor Paşti din 1993, se
ivea primul număr al periodicului local Lumina satului din Giroc. Apărută
sub egida Primăriei, la iniţiativa primarului de atunci ing. Ion Ilie
Teodorescu, un grup de inimoşi intelectuali ai comunei puneau bazele unei
publicaţii care avea să se impună în peisajul presei bănăţene, fiind "cea de a
doua gazetă fondată în mediul rural al Banatului, după cel de-al Doilea
Război Mondial", după cum constata în Suplimentul de cultură, literatură şi
artă al ziarului Renaşterea bănăţeană domnul Aurel Turcuş. Publicaţia
trimestrială cunoaşte două perioade în existenţa sa: prima – cuprinzând
numerele 1 - 15 (1993-1996), când a apărut sub egida Primăriei – şi a doua,
înepând cu numărul 16 (1996), când a trecut sub egida şcolii din localitate,
aşa cum a apărut până în 2010.
Fiind prima publicaţie născută în acest spaţiu, Lumina satului are,
totuşi, precursori valoroşi, dacă avem în vedere activitatea publicistică
susţinută a acestora. Îi amintim pe preoţii David Voniga şi Horia Vişoiu,
care au păstorit în Giroc în perioada interbelică, iniţiatori şi colaboratori ai
unor ziare timişorene: Controla, Revista Preoţilor, Luminătorul, Banatul,
Tribuna nouă, Nădejdea (primul), Glasul românesc (cel de-al doilea),
precum şi profesorul Ion Dumitru, redactor la Drapelul roşu şi la Studioul
de radio Timişoara.
Apariţia revistei a fost facilitată, indiscutabil, de climatul socialpolitic post-decembrist, când libertatea de expresie şi-a regăsit locul între
drepturile fundamentale ale omului după o întunecată perioadă instaurată de
dictatura comunistă.
În articolul-program La început de drum, colegiul de redacţie (destul
de numeros, alcătuit din 13 membri) îşi propunea "să scoată la lumină fapte
şi nume multora necunoscute, care au trudit pentru mai binele lor şi al
semenilor." Totodată foaia noastră se vrea şi o oglindă a frământărilor
cotidiene, într-o lume în care valorile morale s-au perimat continuu şi care
acum renaşte.[…] Vom publica şi poezie, literatură ţărănească. Ne vom
strădui să prezentăm şi tradiţiile noastre spirituale, ameninţate, într-o vreme,
să se stingă. [...] Ne bizuim în temerara noastră încercare pe colaborarea
tuturor condeierilor ... fie nume cu renume pe firmamentul literaturii
bănăţene, fie aflându-se în pragul debutului, ucenici într-ale scrisului".
Se poate constata din prezentarea acestor idei caracterul oarecum
eclectic al publicaţiei, care vrea să redescopere şi să pună în lumină atât
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valori culturale, spirituale şi morale din trecutul acestei localităţi şi ale
satului aparţinător, Chişoda, ca să nu fie uitate de contemporani şi de
generaţiile viitoare, dar şi să fie ancorată în tumultul vieţii cotidiene,
răspunzând unor cerinţe imediate ale sătenilor. Aşa că, în structura revistei,
rubrica În actualitate va cuprinde, pe o pagină, atâta timp cât publicaţia a
apărut sub ocrotirea Primăriei, materiale privitoare la probleme
administrative şi gospodăreşti, hotărâri ale consiliului local, sfaturi pentru
agricultori şi crescătorii de vite, situaţia muncilor agricole de sezon. Din
anul 1997, când în Giroc ia fiinţă un oficios al Primăriei, Dialog cu
cetăţenii, cu apariţie lunară, preocupat de toate aceste aspecte din comună,
n-am mai găsi necesar să le facem loc în coloanele revistei, respectându-le.
Aşa că această pagină devine în publicaţia noastră Pagina elevului, care va
reflecta viaţa şcolii cu multiplele ei aspecte, având şi un pronunţat caracter
cultural.
Ceea ce a rămas neschimbat, continuând până în prezent şi
imprimându-i o factură mai evidentă de revistă culturală, sunt trei pagini
intitulate Pagini pentru minte, inimă şi literatură, o parafrazare a
cunoscutului supliment literar Foaie pentru minte, inimă şi literatură, editat
între 1828 – 1865 de George Bariţ, redactor al Gazetei de Transilvania.
Această rubrică, plus cea dedicată şcolii şi cea care reflectă viaţa religioasă,
constituie spaţiul cel mai întins al micii reviste de format A4, cinci din cele
opt pagini reflectând şi ele o multitudine de aspecte culturale. Toate acestea
le putem grupa în două categorii: una – care se referă la cultura noastră
locală din trecut şi cea contemporană, şi alta – având deschidere spre cultura
bănăţeană, naţională şi chiar universală.
Credincioşi articolului – program, în Lummina satului s-au publicat
materiale oglindind aspecte din trecutul localităţilor Giroc şi Chişoda, spre
istoria străveche şi veche a acestora, chiar actul de atestare a Girocului,
cunoscut până în prezent, trimiţând la anul 1371, aspecte din istoria
învăţământului, a bisericii şi altor instituţii, evenimente istorice care au
marcat viaţa comunităţilor, figuri de eroi şi de participanţi la cele două
războaie mondiale, la Marea Unire din 1918 şi la Revoluţia din decembrie
1989. Multe dintre acestea poartă semnătura cunoscutului şi regretatului
istoric-arheolog, Florin Medeleţ, ale profesorului Octavian Gruiţa şi ale
colaboratorului Remus Jurca. Lumina satului a avut iniţiativa sărbătoririi a
625 de ani de la data atestării localităţii Giroc, precum şi a înfiinţării
Muzeului satului.
Datinile, obiceiurile, tradiţiile locale – multe pe cale de dispariţie azi,
într-o lume dispusă tot mai mult spre globalizare – practicate însă cu
sfinţenie de înaintaşi, la diferite sărbători ale anului şi cu ocazia unor
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evenimente importante din viaţa omului, s-au oglindit în cuprinsul revistei.
Activitatea formaţiunilor artistice – unele cu o existenţă îndelungată, cum e
corul bisericesc şi fanfara – azi Ansamblul "Ghiocelul", figuri de rapsozi
populari din trecut şi de azi, artişti profesionişti care duc faima localităţilor
noastre au stat în atenţia colaboratorilor revistei. S-au publicat materiale
privind cercetări etnografice locale privitoare la epitafuri din cimitirul
Girocului şi la poreclele din localitate.
Prin numeroase materiale publicate au fost evocate figuri din lumea
satului, care şi-au adus contribuţia la făurirea şi dezvoltarea culturii locale
prin activităţile lor profesionale şi extraprofesionale: feţe bisericeşti (David
Voniga, Victor Aga, Horia Vişoiu), învăţători şi profesori (Atanasie Baic,
Ion Belengeanu, Mihai Bocşa, Iosif Ciorogariu ş.a.), artişti plastici (Ioan
Aga, Ionel Dunea, Tamara Iacoban-Birdean).
Problemelor limbii române revista noastră le-a încredinţat coloanele
rubricii Mult e dulce şi frumoasă. Au beneficiat în acest sens, de colaborări
ale unor savanţi şi specialişti de prestigiu în lingvistică cum sunt G. I.
Tohăneanu şi Dumitru Craşoveanu, care fac referiri la istoricul şi valorile
expresive ale cuvintelor precum şi la folosirea lor corectă. O preocupare
constantă am acordat-o termenilor regionali din partea locului în cadrului
rubricii Vorbe d-ale noastre, publicând 1500 dintre aceştia. Aşa a fost
posibilă editarea în volum a unui glosar girocean. De asemenea, ne-am
referit într-un număr al revistei la o cercetare lingvistică întreprinsă în Giroc
de domnul profesor Eugen Dorcescu pentru elaborarea Atlasului lingvistic
român.
Fenomenul literar se oglindeşte în fiecare număr al publicaţiei
noastre. Evident, stimularea şi publicarea creaţiilor originale stă pe primul
plan. Tinerele talente care se manifestă încă de pe băncile şcolii îşi fac
debutul în cadrul Paginii elevului, iar cei mai mult sau mai puţin consacraţi
publică versuri şi proză, într-o pagină aparte. Aceasta ne-a prelejuit
alcătuirea şi publicarea în volum a Antologiei creatorilor din Giroc şi
Chişoda intitulată Condeierii noştri, care cuprinde nouă nume: Petru Chira,
Ion Dumitru-Tetu, George Lână, Ion Murariu, Silvestru Ştevin, Ion Ilie
Teodorescu, Horia Vişoiu, David Voniga şi eleva – o speranţă – Amalia
Gaiţă.
Ca revistă rurală, Lumina satului acordă o atenţie deosebită
fenomenului literar cunoscut sub numele de Condeierii plugari, publicând,
în consecinţă, numeroase producţii poetice aşa-zise "în grai", aparţinând
unor creatori din zona noastră sau de pe alte meleaguri bănăţene. Ei sunt:
Tata Oancea, Victor Vlad Delamarina, George Gârda, Marius Munteanu,
Ionel Iacob Bencei, Victor Şchiopescu, Nechifor Mihuţa, Ştefan Pătruţ, Ion
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Albu, poeţi români din Banatul sârbesc şi – bineînţeles – Petru Chira, poetul
satului.
Lumina satului n-a apărut ancorată doar în problemele locale, nu se
izolează, cu alte cuvinte, ci a manifestat o deschidere spre fenomenul
cultural naţional şi depăşindu-l, spre cel universal. Aceasta s-a văzut cel mai
bine, în domeniul literatrii. Având drept patron spiritual pe Poetul din
Lancrăm, al cărui vers emblematic "Eu cred că veşnicia s-a născut la sat",
străjuieşte pe frontispiciul revistei, e firesc să fie publicate periodic,
retipărite, poezii din creaţia blagiană. Cititorii reîntâlnesc versuri care fac
parte din patrimoniul poetic naţional, semnate de poeţi diferiţi, clasici sau
moderni, republicarea acestora încadrându-se, pe cât posibil în problematica
de actualitate a fiecărui număr din revistă. Aşa au apărut versuri ale poeţilor
Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, George Coşbuc, Octavian Goga,
George Topârceanu, Vasile Voiculescu, Ion Pillat, Ion Minulescu, Aron
Cotruş, Alexandru Macedonski, Radu Stanca, Radu Gyr, Marin Sorescu,
Eugen Dorcescu, Damian Ureche, Ion Căliman şi alţii. S-au mai publicat
versuri din capodoperele anticilor Homer şi Vergilius (Odiseea, Georgicele),
Nikolaus Lenau şi din lirica norvegiană.
Pentru stimularea, îndrumarea şi popularizarea producţiilor literare
locale şi bănăţene, dar şi a unor lucrăro ştiinifice sau de altă natură, în
revista noastră s-au publicat recenzii şi prezentari ale unor volume cum ar fi:
cărţile lui Petru Chira, Femeia-eterna poveste, Chemarea pământului,
Romanţa unei iubiri, volumul Desculţ prin propriul destin de Silvestru
Ştevin, Obârşii de Ion Murariu, Misiunea sfântă în Basarabia desrobită de
Horia Vişoiu, Giroc-monografie istorică şi Monografia şcolii din Giroc de
Octavian Gruiţa, antologia Condeierii noştri, Arestarea mea de Iosif
Cireşan-Loga, volume ale poetului Dimitrie Acea, Calendarul Girocului din
1936, Almanahul ziarului Dialog cu cetăţenii din 2006 şi 2007 ş.a.
Revista noastră s-a implicat şi a popularizat evenimente culturale cu
o semnificaţie aparte în viaţa localităţilor nostre. Pe lângă cele amintite, ne
referim la: aniversarea a 230 de ani de învăţământ românesc în Giroc,
"Povestea comunei Giroc" într-o expoziţie la Muzeul Banatului, schimb
intercultural cu românii din Gyula (Ungaria) cu prilejul împlinirii a 70 de
ani de la moartea preotului cărturar David Voniga, schimbul intercultural
între şcoala din Giroc şi o şcoală din Geneva (Elveţia), aniversarea a 230 de
ani de învăţământ în Chişoda.
Revista Lumina satului a întreţinut legături prieteneşti (şi ne-am
popularizat reciproc prin informaţii şi recenzii) cu alte publicaţii cum ar fi:
Suflet nou (Comloşu Mare), Bocşa culturală şi Valea Bârzavei (Bocşa), Tăt
Banatu-i fruncea (Lugoj), Orient latin şi Anotimpuri literare (Timişoara),
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Cuvânt românesc torăcean (Toracul-Mare, Serbia), Lumina şi Foaia
românească (Gyula-Ungaria). Publicaţia noastră a fost bine primită şi
popularizată încă de la aparişiae prin mass-media: Renaşterea bănăţeana,
Studioul de radio Timişoara, Realitatea bănăţeană, Timişoara, România
liberă – toate au semnalat existenţa noastră prin aprecieri elogioase.
Consider că Lumina satului, în cei 17 ani de apariţie constant
trimestrială, a rămas fidelă programului pe care şi l-a fixat de la început,
izbutind să devină un mesager al culturii, răspândind pentru prima dată în
existenţa multiseculară a acestei aşezări, lumină din lumină, prin pana celor
care au zămislit-o şi care i-au dat suflet în continuare, reuşind să
desţelenească un ogor ce se dovedeşte fertil, dătător şi avid de cultură.
Aşadar, inspirate mi se par versurile lui Petru Chira dintr-un sonet: "Parcă
aici, în comunala zonă/ nu dăm nici când la vreme socoteală/ Iar Raiul şi-a
deschis o sucursală/ De linişte şi pace aotohtonă.// Din nord, oraşul ne
sfidează-n ani/Iar ei sunt domni, la noi sunt domni ţărani,/ Provinciali veniţi
din toată ţara.// Avem cultura noastră-mai rurală-/ Și-afirm acum mai
marilor cu fală/ C-o exportăm de mult în Timişoara".
Prestigiul revistei noastre s-a ridicat, treaptă cu treaptă, prin
colaborarea unor personalităţi de primă mărime ale culturii bănăţene, şi
chiar naţionale: Mitropolit Nicolae Corneanu, prof. univ. dr. G.I.
Tohăneanu, prof. univ. Dr. Dumitru Craşoveanu, prof.univ.dr. Gheorghe
Lăzărescu, prof.univ.dr. Gheorghe Luchescu, prof.univ.dr. Ion Drăgan,
scriitorii Ion Marin Almăjan, Eugen Dorcescu, Ion Căliman, Ion Viorel
Boldureanu, Viorel Marineasa, Mircea Şerbănescu, istoricul şi arheologul
Florin Medeleţ, publicistul Remus Jurca.
Încetând să mai apară, o dată cu numărul 70, în 2010, publicaţiei i sa consacrat lucrarea "Revista Lumina satului – Giroc, Timiş. Repere
monografice" de Ion Murariu. În prezent, tradiţia revistei este continuată de
o altă revistă locală nou apărută, "Lumina giroceană".
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Personalităţi ale învăţământului german
Otto Grefner, Mario Stoica,
Comunitatea Germană din Aradul Nou
I. Personalităţi din Aradul Nou
Din Aradul Nou au provenit o serie de personalităţi marcante,
cunoscuţi peste graniţele localităţii şi au jucat un rol important în viaţa
socială, economică, culturală şi bisericească a timpului, unii dintre ei
ocupând funcţii înalte de răspundere în această direcţie, pe linie de stat,
militară, bisericească şi culturală.
Acest aspect ne demonstrează ca Aradul Nou şi oraşul Arad a fost un
centru important al culturii germane.
Cardinalul LORENZ SCHLAUCH
Născut la 27 martie 1824 în Aradul Nou. A murit la Oradea, la 10 iulie
1902. Provine din familia mult stimată Schlauch din Aradul Nou. Tatăl,
Paul a fost un vestit arhitect şi constructor, mama – casnică. A făcut şcoala
primară în Aradul Nou şi apoi gimnaziul la Arad şi Seghedin. Studiază
teologia la Budapesta. În 1847 este sfinţit ca preot în domul din Timişoara
de către episcopul Lonovics. Preot la Timişoara (Fabrică), apoi profesor de
teologie la Seminarul Catolic din Timişoara. În 1867 promovează la
Budapesta ca doctor în teologie. În 1873 vicar la episcopia din Cenad. Tot în
1873 episcop la Satu Mare. Membru în conducerea Colegiului episcopal din
Ungaria. Între 1877/1894 preşedintele Societăţii Sfântul Ladislau. Din 1880
membru în conducerea Academiei Maghiare de Ştiinţe Ctitorul Societăţii de
jurnalişti şi al Organizaţiei Pazmany Peter din Austro- Ungaria. În 1880 a
fost numit consilier al regelui. În 1886 numit de către papă ca asistent al
scaunului papal. În 1887 devine episcop al Orăzii. Este numit cardinal şi
membru în conducerea colegiului de cardinali de către Papa Leo al XIII-lea.
Este posesorul multor decoraţii şi distincţii ale Austro-Ungariei şi ale
Sfântului Scaun. Este purtătorul marii Cruci a ordinului Sfântului Ştefan din
Monarhie. A murit în 1902 la Oradea, a fost înmormântat la Timişoara.
Cardinalul Lorenz Schlauch a fost una din personalităţile marcante
ale timpului său. A fost multilateral, pe lângă obligaţiile sale bisericeşti,
având importante preocupări ştiinţifice. A scris în limba germană, maghiară
şi latină. Menţionăm câteva din scrierile sale în limba germană: „Ideen aus
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dem Kulturleben des Mitteralters”,Budapest, 1886 (Idei din viaţa culturală
din Evul Mediu), sau „Sklawenhandel im Afrika” (Comerţul cu sclavi în
Africa) ,Budapest, 1889, „Freiherrliche Familie Lo Presti Fontana d*
Angioli” lucrare documentară istorică.
La toate acestea se mai adaugă lucrări cu teme bisericeşti, atât în
limba germană şi maghiară, cât şi în latină. Mai trebuie adăugat că a vorbit
zece limbi, a fost un orator desăvârşit şi că a fost propus de către Colegiul
de cardinali candidat la alegerile papale.
ANTON SCHMIDT, constructor.
Născut la 10 mai 1787 în Aradul Nou, a murit la 11 aprilie 1863 în
Arad. Şcoala primară la Aradul Nou şi apoi a învăţat meserie de zidar şi
constructor. Şcoala de meserii la Timişoara, în 1815. În post de conducere a
serviciului de construcţii a oraşului Timişoara. După planurile sale a fost
sistematizată şi construită partea centrală a oraşului Timişoara. A construit
clădirea Poliţiei, clădirea de război, Palatul ingineresc, spitalul şi casele în
cartierul Josefin, Fabrica şi în cetate.
JOSEF SCHMIDT, feldmareşal.
Născut la 7 martie 1835 în Aradul Nou, a murit la 28 mai 1897 în
Viena.Fiul lui Anton Schmidt, constructor. A făcut o carieră militară
excelentă în armata austriacă. A fost absolvent al Academiei Militare din
Viena. Rămânând ca unull din cei mai de seamă strategi militari din armata
Monarhiei secolului al XIX-lea. A luat parte la bătălia de la Solferino din
1859 împotriva Franţei, în 1866 în bătălia împotriva Prusiei , la
Konigsgratz. A ţinut cursuri la Academia militară din Viena. A murit ca
soldat pensionar, în 1897, la Viena.
EMIL GEORG ASBOTH, profesor universitar, inginer constructor
de maşini.
Născut la Aradul Nou, la 22 mai 1854, a murit la 8 aprilie 1935, la
Budapesta. Fiul administratorului Johann von Asboth, care a lucrat până la
sfârşitul vieţii sale pe moşia de la Pâncota. Mama: Rosine Mathilda, născută
Glatz. A urmat şcoala primară în Aradul Nou, gimnaziul la Arad şi
Timişoara. Studiază la Universitatea din Budapesta şi Zurich, Facultatea de
Construcţii de Maşini, devenind inginer constructor de maşini. Lucrează ca
profesor universitar la Augsburg, Riga şi Zurich. Începând din 1883 este
profesor ordinar la Politehnica din Budapesta. În 1899 renunţă la catedră şi
devine directorul general al renumitei uzine Ganz & Co. din Budapesta, iar
mai târziu director general al firmei „Danubius Maschienen-Waggon und
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Schiffbau A.G.”, una din cele mai renumite firme din fosta Monarhie, sub
conducerea lui uzina a devenit una din fabricile de frunte din Europa. În
1925 se pensionează. A introdus o serie de inovaţii tehnice aplicate în
tehnologia modernă. Moare la Budapesta, în 1935.
OSKAR BELA ASBOTH, slavist, profesor universitar.
Născut la 1852 în Aradul Nou, a murit la 24 august 1920, la
Budapesta. Este fratele lui Emil Georg Asboth. Şcoala primară a absolvit-o
în Aradul Nou, gimnaziul la Arad. A studiat slavistica la Budapesta, 1872,
studiază în 1873 în Leipzig, apoi, tot în 1873 în Berlin, iar în 1874 în
Gottingen. În 1875 promovează ca doctor philosophie. În 1882 face o
călătorie de studiu în Rusia. În 1883 docent la Universitatea din Budapesta.
Din 1892 profesor universitar de slavistică la Universitatea din Budapesta.
Membru al Academiei Maghiare de Ştiinţe în 1892, iar mai târziu al
Academiei din Petersburg, Agram (Zagreb) şi Helsinki.
A fost unul dintre marii slavişti ai epocii. A scris în limba germană,
maghiară, rusă, slovacă, sârbo-croată. Câteva din scrierile sale în limba
germană: „Umwandlung der Themen im Lateinischen”(Schimbări de
tematici în latină),Gottingen, 1875, „Kurze russische Grammatik” (O scută
gramatică a limbii ruse) ,Leipzig, 1889, ”Chrestomaţie pentru începători”,
Leipzig, 1890, „Theoretische- praktische Grammatik de modernen
georgischen Sprache” (Gramatică teoretică şi practică a limbii moderne
georgiene), Budapesta, 1903.
GEORG BAUER, generalvicar, prelat papal.
Născut la 23 martie 1843, la Arad; a murit la Timişoara, la 6
noiembrie 1925. A frecventat şcoala primară în Aradul Nou, gimnaziul la
Arad şi Timişoara. A studiat teologia la Timişoara, iar în perioada 1863-68
la seminarul central din Budapesta. În 1867 este sfinţit ca preot, apoi a
activat ca preot în Sânmartin. Între anii 1871-78 este profesor la Institutul
Teologic din Timişoara, iar până în 1904 este rectorul Seminarului Teologic
din Timişoara. Apoi prelat papal până în 1906. Purtător al Ordinului
coroanei de fier şi al altor ordine bisericeşti şi laice. A fost înmormântat în
cripta domului din Timişoara.
A avut mari merite în educarea tinerilor preoţi şi în general a
tineretului german din Banat.
FRANZ KARL CZEYDA POMMERSHEIM, EDLER von.
Medicinist, profesor universitar
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Născut la 8 iulie 1891 în Aradul Nou, a murit la 24 septembrie 1974
la Budapesta. Tatăl – directorul băncii „Sparkasse” din Aradul Nou, Johann
Pommersheim, mama – născută Schritt. Tatăl şi fiul au fost adoptaţi de
feldmareşalul Franz von Czeyda. Tânătul Franz Karl a absolvit şcoala
primară în Aradul Nou, gimnaziul la Arad şi Seghedin. Între 1909-1914 a
studiat medicina la Budapesta. Între 1914- 1919 a fost pe front, iar apoi
prizonier de război. Se reîntoarce în 1919 la Budapesta şi lucrează ca şi
chirurg la o clinică din Budapesta. Din 1933 este docent la Universitate.
Între 1933-38 conduce spitalul Ladislau din Budapesta. Între 1938-68 este
profesor universitar şi directorul renumitului spital Rochus din Budapesta şi
preşedintele organizaţiei internaţionale a chirurgilor. Din 1968 se
pensionează ,dar rămâne activ ca preşedinte al organizaţiei internaţionale a
chirurgilor, până la moarte. A fost un chirurg renumit şi un om de ştiinţă de
talie mondială.
HILDA ANNA EMILIA MARTINI-STRIEGEL, scriitoare.
Născută la 2 mai 1884 la Budapesta, a murit la 20. septembrie 1974
în Arad. Josef Martini, fiu de tâmplar din Aradul Nou este originar din Italia
de Nord. Tatăl său, Pedro, a venit împreună cu fratele său în Banat, ca
meseria,ş şi au înfiinţat în Aradul Nou o tâmplărie. Josef s-a căsătorit cu
fiica fabricantului de lacuri din Arad, Emilia Strobentz. Din această
căsătorie au rezultat trei copii. Una a fost Hilde, despre care va fi vorba. Ea
a frecventat şcoala primară la Budapesta, apoi liceul la Bratislava. După
aceea s-a întors la Arad, unde s-a căsătorit cu bijutierul Rudolf Galert, care
însă a murit timpuriu. Apoi s-a căsătorit cu Josef Striegel. Scriitoarea a trăit
la Arad şi de tânără a început să scrie poezii. Câteva dintre aceste poezii
sunt cuprinse în mai multe volume, ca de exemplu: „Schwabische Garten,
vol. I. şi II.” ( Grădină şvăbească), Sibiu, 1940.
JOHANN PHILIPP, deputat în Reichstagul (parlamentul) austriac,
apoi în cel ungar.
Născut la 12 septembrie 1862, în Aradul Nou, a murit la 11
noiembrie 1925 în Aradul Nou. Frecventează şcoala primară în Aradul Nou,
gimnaziul la Arad, a activat în gospodăria familială. A fost membru în
congregaţia comitatului şi în conducerea Asociaţiei Ţăranilor din Ungaria de
Sud. Din 1906 este membru în parlamentul de la Budapesta, pentru
alegătorii circumscripţiei din Aradul Nou şi din satele germane din jur. Este
totodată directorul băncii populare din Aradul Nou. A fost o personalitate
politică care a reprezentat interesele germanilor, dar şi ale altor etnii care
trăiau în zona circumscripţiei electorale pe care el o reprezenta.
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NIKOLAUS SCHMIDT, jurnalist şi scriitor.
Este o figură interesantă şi controversată a literaturii germane din
Banat. Născut la 22 septembrie 1874, în Mureşel, a murit la 11 noiembrie
1925 în Aradul Nou. Este originar dintr-o familie modestă de morari din
Mureşel (Siegmundhausen), tatăl, Heinrich, calfă de morar, mama- născută
Schuch, originară din Periam. A crescut în condiţii foarte modeste şi simple.
Este autodidact. Şcoala primară a absolvit-o în Aradul Nou şi Arad. În
perioada 1887-91 este ucenic într-un atelier de tâmplărie din Arad. Între
1896-1901 în găsim în drumeţie (Wandergeselle).Poposeşte în Germania,
Anglia, Franţa şi în diferite localităţi din Monarhie. În acest timp lucrează
într-un atelier de mobilă de lux din Berlin. Şederea în Berlin a fost de mare
importanţă pentru Nikolaus Schmidt; în timpul liber el frecventează
bibliotecile, muzeele, participă la diferite manifestări culturale, prelegeri,
conferinţe din capitala Germaniei. El însuşi spune că a citit foarte mult şi a
vizitat adesea spectacole de teatru. Aceştia au fost anii de „ucenicie
culturală”, aşa după cum el însuşi se caracterizează. În aceşti ani de pribegie
scriitorul şi-a format un nivel cultural de invidiat; contemporanii spun că
putea cita fără întrerupere din clasici germani şi mondiali liber, fără carte,
ore întregi. În vara anului 1902 s-a întors la Arad şi a ocupat un post de
contabil. Între 1905-1909 a condus hanul şi hotelul „Mielul negru”, care a
devenit un loc de întâlnire pentru scriitori şi oameni de cultură din oraş şi sa ocupat mai puţin de partea gastronomică şi de rentabilitatea hanului, aşa
încât a intrat în mari datorii şi până la urmă a trebuit să abandoneze afacerea
cu mari pierderi. Între anii 1909-11 îl găsim funcţionar la o casă de
asigurări sociale. Din 1911 până în 1914 posedă o mică prăvălioară în Arad.
Din 1914-1919 este redactor la ziarul german „Budapester Tageblatt” şi din
1919 colaborator la diferite ziare din Ungaria şi România, până la sfârşitul
vieţii sale.
Nikolaus Schmidt a avut o viaţă grea şi agitată. Ca autodidact a ştiut
să se ridice la un nivel intelectual de invidiat, formându-şi un orizont larg de
cultură generală. Scrierile sale foarte variate au un adânc substrat filozofic şi
social. Adesea unele din scrierile sale sunt asemănate cu cele ale scriitorului
maghiar Madach Imre „Tragedia omului”(Az ember tragediaja). Alţii găsesc
idei asemănătoare cu cele din „Faust” de Goethe. Din păcate, nu este aşa de
cunoscut. Operele sale nu au avut o circulaţie largă, unele dintre ele fiind
încă în manuscris. Criticul literar Heinz Stănescu în colaborare cu profesorul
Egon Dorner şi Otto Greffner au încercat să editeze câteva din scrierile sale.
S-a ajuns la volumul I, Opere alese. Plecarea lui Heinz Stănescu şi moartea
lui Egon Dorner a stopat această acţiune.
Scrieri apărute:
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Dudelsacklieder eines Schreinergesellen, Leipzig, 1909
Die braven Bauern (Ţăranii bravi), o comedie sătească în 3 acte,
Berlin, 1910.
Weltbrand und Vaterland (Conflagraţie mondială şi patria), poezii
patriotice, IV, volumul :Sturm und Lehrjahre, ( Furtună şi ucenicie )
Budapesta, 1915
Sturm und Lehrjahre – kleine Gedichte mit einer
sebstbiographischen Skizze im Anhang (Furtuna şi anii de formare),
Budapesta ,1917
Satanas. Komedie der Ideen. (Comedia ideilor), Budapesta, 1922.
La toate acestea se mai adaugă manuscripte nepublicate care în parte sunt
deja pierdute sau negăsibile până acum.
Nikolaus Schmidt a posedat perfect şi limba maghiară, a colaborat şi
la ziare maghiare, scriind în special articole de critică literară.
ştiinţă.

ANTON VALENTIN, director de gimnaziu, om de cultură şi

Născut la 26 februarie 1898 în Aradul Nou; a murit la 16 decembrie
1967 în Siegmaringen. Tatăl, Lorenz Valentin a fost agricultor, mama –
născută Hans. A frecventat şcoala primară în Aradul Nou, gimnaziul la
Arad, iar între 1914-17 , gimnaziul piarist din Timişoara, după care a
susţinut examenul de bacalaureat. Între 1917-18, militar pe Frontul de Est,
după care a studiat teologia la Timişoara. Între 1921-23 a studiat la
Tubingen şi Marburg, în 1924 îl găsim la Munchen, iar între 1924-26 la
Cluj, unde studiază filozofia, filologia şi economia. În 1926 îşi dă examenul
de stat. Din 1926 până în 1940 este profesor la complexul şcolar „Banatia ”
din Timişoara şi la Liceul „Prinz Eugen” în 1944 se refugiază în vest din
faţa armatei sovietice. Între 1945-48 este profesor la Voralberg în Austria,
între 1950-65 la gimnaziul din Siegmaringen. Din 1964 este pensionar.
O personalitate cultural-politică complexă, cu o vastă cultură
universală. Are merite didactice deosebite, prin mâna lui au trecut generaţii
de tineri germani din Banat. Redactorul şi editorul cotidianului german
„Banater Tageblatt” şi al revistei culturale „Banter Monatshefte”. Din 1938
până în 1941 a condus oficiul de cultură a comunităţii germane din Banat.
Între 1941-44 a condus Institutul de Cercetare a Muzeului patriei. Din 1953
până în 1966 a fost primul preşedinte al Asociaţiei şvabilor bănăţeni din
Germania. În 1963 a fost decorat cu Crucea de merit clasa I. Din Republica
Federală Germania.
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Cartea cea mai importantă: „Die Banater Schwaben. Kurzgefasste
Geschichte einer Sudostdeutscher Volksgruppe”(Istoria şvabilor din Banat),
Munchen, 1959
FRANZ DURRBECK, optician.
Născut la 24 august 1912 în Aradul Nou. Tatăl: pantofarul Nikolaus
Durrebeck, Mama: Sofia, născută Seiler. Şcoala primară şi gimnaziul le
face în Aradul Nou. Pregătirea profesională : lăcătuş mecanic, la Arad şi
Aradul Nou. După absolvire a lucrat la Fabrica de vagoane Astra din Arad.
Începând din 1942 este militar pe diferite fronturi. Până în 1945 a luptat
alături de trupele SS, ajungând până la gradul de comandant de companie.
Căzut prizonier la americani. După eliberare s-a stabilit la Bad Tolz în
Bavaria. În anul 1948 s-a angajat la „Blatt”, optician, învăţând meseria de
optician. În decursul activităţii sale a făcut o serie de inovaţii tehnice de
mare importanţă. A devenit conducătorul firmei optice Sohngen până în
1977, când s-a pensionat.
Dintre inovaţiile tehnice în domeniul opticii amintim: a fost primul
care a definitivat tehnologia lentilei de contact, pregătind-o pentru producţia
în serie. În privinţa lentilelor suprasensibile a făcut şi alte inovaţii, ca de
exemplu folosirea lor în domeniul microscopic. Trăieşte ca pensionar în
Freising, Germania.
JOSEF HANS (HONVED), a fost primul care a scris o istorie a
comunei Aradul Nou
Născut la 1867 în Aradul Nou, a murit la 25 ianuarie 1935, în Aradul
Nou. Despre viaţa lui ştim, din păcate foarte puţin. A fost o fire ciudată,
retrasă şi a primit foarte rar vizitatori. A fost un fanatic , a luptat mereu
împotriva nedreptăţii. A fost un idealist desăvârşit cu un caracter închis. A
trăit la marginea comunei, într-o căsuţă simplă şi a avut contact rar cu lumea
externă. A scris prima lucrare istorică şi etnografică a comunei Aradul Nou.
Scrierile lui:
Beschreibung der geschichtlichen Entwicklung der Gemeinde
Neuarad (Descrierea evoluţiei istorice a comunei Aradul Nou), Arad, 1923
Gedenkenschrift…, Arad, 1925.
După unele informaţii a lăsat o serie de manuscrise şi notiţe, precum şi
documente originale care privesc istoria Aradului şi a Aradului Nou,
respectiv a satului Mureşel şi a cetăţii Arad.
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ANTON WITTENBERGER, Domherr al episcopiei de Cenad.
Născut la 6 ianuarie 1867 în Mureşel, a murit la 9 iulie 1916 în
Timişoara. Şcoala primară a absolvit-o în Aradul Nou, gimnaziul la
Timişoara. A susţinut examenul de bacalaureat în 1886. Între 1886-89 a
studiat Teologia la Pazmaneum în Viena. În 1891 a fost sfinţit ca preot de
către episcopul Dessewffy din Timişoara. A fost părinte-preot la Kistelek
între 1891-93. Apoi a fost referent la consistorul episcopal din Timişoara.
Din 1898 a devenit cameral papal, iar între 1901 – 1916 vicar episcopal de
Cenad. A avut un rol important în educarea tinerei generaţii de preoţi din
Banat şi a cadrelor didactice germane. A fost încredinţat de episcopul de
Timişoara cu reorganizarea şcolilor germane din Banat, într-o perioadă
critică, respectiv când statul a făcut presiuni asupra şcolilor. În cursul vieţii
a fost decorat cu medalii şi plachete pentru meritele sale.
ALFRED POMMERSHEIM, profesor, doctor-inginer.
Născut la 5 februarie 1944 în Aradul Nou. Şcoala primară în Aradul
Nou, apoi gimnaziul şi Liceul German în Aradul Nou, cu bacalaureat în
1962. Frecventează între 1962-67 Institutul Politehnic Timişoara, Facultatea
de Construcţii de Maşini Agricole. Examen de stat în 1967. Între 1967-91
asistent la Institutul Politehnic. Din 1996 profesor la Institutul Politehnic
„Traian Vuia” din Timişoara, conduce catedra de Construcţii de Maşini
Agricole şi Mecatronică. În 1989 îşi susţine disertaţia pentru titlul de doctor.
Din 1992 conduce secţia germană a Institutului Politehnic din Timişoara. La
Politehnică predă cu deosebit succes, este de asemenea autorul unor lucrări
ştiinţifice de specialitate şi autorul a două cărţi precum şi a unor cursuri de
specialitate.A desfăşurat o importantă activitate de traducător, de pildă a
cinci cărţi de şcoală şi 90 de lucrări ştiinţifice. Este angrenat şi în probleme
economice ale actualităţii, este membru al Asociaţiei Inginerilor Germani.
ANAMARIA CIUHANDU, născută LIPOVAN.
Născută la Arad, la 23 septembrie 1951, a frecventat Liceul German
din Aradul Nou pe care l-a absolvit în 1970. Studiază între 1970-75 la
Universitatea de Vest Timişoara la Facultatea de Fizică, având specialitatea
de fizica corpurilor solide. Este căsătorită cu Gheorghe Ciuhandu, absolvent
al Liceului German ” N. Lenau” din Timişoara, doctor-inginer constructor ,
din 1996 primarul oraşului Timişoara. Între 1975-76 analist la Fabrica de
Vagoane Astra din Arad. Începând din 1976-81 fiziciană la Fabrica de
Baterii ELBA din Timişoara. Din 1981 până în anul 2000 asistent şi lector
la Facultatea de Fizică din cadrul Universităţii de Vest Timişoara. Din anul
2000 consilier la firma M.G. Building Design . Este coautoare a unor cărţi
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de specialitate, ca de pildă ”Safire şi rubine”, Editura Facla , Timişoara,
1986. „Semiconductori şi siliciu” şi altele. Colaborează la diferite seminarii
ştiinţifice legate de coordonarea unor programe europene. Membră şi
secretară ştiinţifică a Consiliului Central al Universităţii de Vest Timişoara.
IOSIF POMMERSHEIM.
Născut în Aradul Nou la 24. aprilie 1934.A urmat şcoala primară şi
gimnaziul în Aradul Nou, în continuare şcoala profesională şi Liceul
German din Aradul Nou (curs seral) pe care l-a absolvit în 1956. În această
perioadă a lucrat şi la Centrul mecanic din Arad. După ce îşi execută stagiul
militar la Craiova, frecventează Facultatea de Politică şi Jurnalistică pe
lângă Academia de Studii Economice din capitală. A lucrat apoi ca lector la
Institutul Economic din Timişoara. Începând din 1972 lucrează ca redactor
la ziarul Neue Banater Zeitung din Timişoara, răspunzând de suplimentul
Arader Kurrier pe carel- a condus până în 1990, când, după revoluţie, a
emigrat cu familia în Germania, unde trăieşte în momentul de faţă ca
pensionar.
GEORG POMMERSHEIM.
Născut în 2 iulie 1935 în Aradul Nou. Fiul lui Georg şi Barbara
Pommersheim. A frecventat şcoala primară în Aradul Nou, apoi între 195054 Şcoala Pedagogică Germană din Aradul Nou, pe care a absolvit-o ca
învăţător. Între 1954-60 învăţător la Şcoala din Lenauheim. În 1961
directorul căminului cultural din comuna Vladimirescu. Între 1961-71
profesor la Şcoala Generală din Horia. Între 1971-82 predă la Şcoala
Generală Nr. 7 din Sânnicolaul Mic. În 1982 emigrează în Germania. Între
1984-84 predă la şcoala din Rosenau în Heilbronn. Din 1987-1993 arhivar
în judeţul Heilbronn. Începând din 1994 s-a pensionat şi trăieşte în
continuare în oraşul Heilbronn.
KATHARINA POMMERSHEIM, născută KLUG.
S-a născut în 16 noiembrie 1949 în Aradul Nou. A frecventat şcoala
primară din Aradul Nou şi începând din 1963- până în 1967 Liceul German
din Aradul Nou. Din 1967 până în 1973 a frecventat Facultatea de Chimie a
Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara dobândind titlul de
inginer. Începând cu 1994 lucrează la Institutul de Cercetare ca şefă a
personalului. Paralel lucrează ca inginer şef la firma „Electrotimiş”
Timişoara. Din 1993 colaborează la firma „Papillon textil” S.R.L.
Timişoara, ca şef personal şi lucrează ca traducătoare la diferite firme de
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import-export de pe raza judeţului Timiş, printre altele la firma „Black Sea”
Company.
IRMGARD TRIESS, născută EISELE.
S-a născut în 16 septembrie 1936 la Zădăreni (Saderlach).A
frecventat şcoala primară în comuna natală apoi Şcoala Ordinului „Notre
Dame” din Lipova. Din 1950 frecventează Şcoala Pedagogică din Aradul
Nou pe care o termină cu examen în 1954.A activat apoi ca învăţătoare timp
de 29 de ani la Şcoala Generală din comuna Vladimirescu. Apoi a fost
învăţătoare 7 ani la Liceul German din Aradul Nou. Pe lângă activitatea
didactică şi pedagogică a depus şi o importantă activitate ştiinţifică, fiind
autoarea unor lucrări importante, ca de pildă „Dezvoltarea logică a gândirii
în cadrul predării unor fenomene gramaticale” sau, o altă lucrare , legată de
aspecte etnografice din cadrul etniei germane din Banat, ca „Tradiţii şi
obiceiuri ale populaţiei germane din Zădăreni”.În 1983 a plecat împreună cu
familia în Germania, trăieşte actualmente în oraşul Karlsruhe. Din 1985
predă la Şcoala Generală din Buckenberg din Vorsheim.
BARBARA DUMITRESCU, născută SALICH.
Născută la Arad în 30. octombrie 1951. Şcoala primară în Aradul
Nou, apoi gimnaziul şi Liceul German din Aradul Nou. Urmează în 1970
cursurile Universităţii Timişoara, Facultatea de Fizică şi Chimie. După
terminarea studiului, începând cu 1974 la diferite şcoli din Harghita, unde
predă fizică şi chimie. Căsătorită în 1977 , pleacă împreunăcu soţul ei la
Orşova, unde trăieşte şi astăzi şi predă, la Liceul din Orşova, fizică.
Începând din 1994- până în 1998 director adjunct la Liceul „Traian Lalescu”
din Orşova. Este mama a două fiice, Monika şi Christine. Monika în
momentul de faţă este profesoară la Liceul „Adam Muller Guttenbrunn” din
Arad.
Dr. FRANZ HUMM, profesor universitar, medic stomatolog..
Născut la 26 februarie 1939 în Aradul Nou. A frecventata şcoala
primară în Aradul Nou. Între 1953-57 Şcoala Pedagogică Germană şi Liceul
în Aradul Nou, cu bacalaureat. Între 1958-60 Şcoala de Tehnică Dentară din
Arad. Între 1960-65 Facultatea de Stomatologie din cadrul Universităţii din
Cluj, de unde este exmatriculat pe motivul că tatăl lui a făcut parte din
Trupele S.S. Este reprimit la Institutul de Medicină din Târgu-Mureş
absolvindu-l în anul 1967 .Între 1968-72 asistent universitar, între 1974-78
şef de lucrări, tot în această perioadă îşi dă doctoratul. Între 1978-82
conferenţiar universitar. În 1982 este îndepărtat din învăţământ datorită
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faptului că toate rudele sale sunt plecate în R.F.G. Este reprimit după
revoluţie şi devine profesor universitar, din 1990 la Universitatea de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad. Are o bogată activitate didactică şi de cercetare.
A scris peste 40 de lucrări ştiinţifice, majoritatea publicate. A participat şi a
organizat numeroase conferinţe şi cursuri de perfecţionare în specialitatea de
stomatologie-ortodonţie la: Soveja, Piatra neamţ, Braşov, Constanţa, Baia
Mare, Târgu-Mureş. În anul 1994 s-a mutat definitiv la Arad .Pe lângă
universitate deserveşte şi cabinetul stomatologic al Liceului Teoretic „Adam
Muller Guttenbrunn” din Aradul Nou.
Arad

II. Personalităţi ale învăţământului german din Aradul Nou şi

La şcoala germană s-au perindat de-a lungul anilor mulţi educatori,
învăţători, profesori, etc, toţi au jucat un rol important în procesul
educaţional şi cultural al localităţii şi având la dispoziţie material informativ
suficient, îi prezentăm în consecinţă. Pe alţii, din lipsa de material
informativ suficient, îi prezentăm sumar. În final, toţi care au lucrat la
şcoală, au avut un aport în educarea tinerei generaţii din localitate şi merită
să fie menţionaţi.
Dintre cei mai vechi merită să menţionăm, având şi material
informativ, familia Leway, care de-a lungul anilor a dat învăţători din
diferite generaţii. Fiind vorba de secolele XVIII,XIX şi XX. Matricolele
bisericeşti şi arhivele amintesc de repetate ori învăţători din această familie.
ADAM LEWAY, s-a născut în 1733 la Rosenberg, în Ungaria, a
venit în Aradul nou ca învăţător unde a activat mai mulţi ani. A murit în
1797.
JOSEF LEWAY, născut la 1769 în Aradul Nou; avem informaţii
mai multe. S-a căsătorit aici, în 1801 urmează Şcoala Pedagogică de
Învăţători din Timişoara, pe care o termină în 1811. Activează apoi ca
învăţător mulţi ani în Aradul Nou şi Arad. Avem informaţii ca pentru
meritele sale a fost de mai multe ori recompensat.
Urmează alte generaţii de Leway în secolul XIX şi XX, prezenţi la
şcoală , unul dintre ei este Anton Leway, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
Elisabeta Leway, la începutul secolului al XX-lea.
EDMUND NEIDENBACH
Născut în Aradul Nou, decedat la Arad, în anul 1933. Profesor de
gimnaziu. Eminent om de cultură şi un foarte bun pedagog. După primul
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război mondial a fost primul iniţiator al înfiinţării unui gimnaziu german în
Aradul Nou. Statul român, după Unirea din 1918 a susţinut procesul de
înfiinţare a noi şcoli germane în România. In cadrul acestui proces de
liberalizare are loc înfiinţarea Gimnaziului German de Băieţi din Aradul
Nou, la care o contribuţie importantă a avut profesorul Neiderbach. A
devenit chiar primul director al gimnaziului. A reuşit să strângă în jurul său
un corp profesoral de înaltă ţinută. Şcoala a reuşit să înregistreze rezultate
frumoase. În 1926 directorul Neiderbach a fost mutat la Gimnaziul „Iosif
Vulcan” din Arad, iar în 1928 a început procesul de romanizare a şcolii,
majoritatea materiilor au fost predate în limba română. În 1935 s-a revenit la
predarea în limba germană, însă profesorul Neiderbach între timp, în 1933,
a decedat.
KARL WALDNER, profesor şi director de gimnaziu.
Eminentă personalitate culturală şi didactică de limba germană din
Banat. Născut la 23.03.1911 la Periam (Judeţul Arad), trăieşte în Germania,
Homburg. Este fiul notarului Waldner din Periam. Frecventează şcoala
primară şi gimnaziul la Periam, apoi Gimnaziul Real din Timişoara.
Urmează între 1929-34 Academia de Filozofie şi teologie din Timişoara,
apoi Universitatea din Cluj, studiind geografie, istorie şi etnografie. Este
angajat al Gimnaziului Real German şi al Şcolii Pedagogice din Timişoara.
Conduce Societatea Culturală Germană din Banat (Banater Deutsche
Kulturverein ), apoi conduce Oficiul Cultural al Grupului Etnic German din
Banat (Schulamt der Deutschen Volksgruppe im Banat).Director al
Gimnaziului „Adam Muller Guttenbrunn” din Arad, între 1940-44, pentru
care a depus o muncă gigantică: atât muncă organizatorică, cât şi cea
educativă înregistrând rezultate deosebite. Sub conducerea lui şcoala a
devenit un centru al culturii germane din zona Aradului
Încheierea armistiţiului după 23 August 1944 cu Puterile Aliate şi
înaintarea Armatei Roşii pe teritoriul României l-au determinat profesorul
să se refugieze spre Vest, spre Germania în toamna anului 1944., când
începe o perioadă deosebit de grea în viaţa familiei Waldner.
Lucrează un timp la o şcoală din Viena, apoi la Mitersill – Salzburg.
Între 1947-49 îl găsim ca muncitor la o fabrică textilă din Franţa. În toamna
lui 1951 îl găsim în Saarland ca profesor la un Gimnaziu de Fete la
Homburg, ca director educativ, până la pensionare.
În afară de activitatea şcolară, Karl Waldner a depus o muncă
titanică obştească şi ştiinţifică. A întemeiat în 1957 Organizaţia Şvabilor
Dunăreni în Saarland (Donauschwabische Landmannschaft), în 1964
Societatea Culturală a Germanilor Dunăreni (Donaudeutsche Kulturwerk
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Saarland). Este iniţiatorul şi întemeietorul Arhivelor bisericeşti din Banat
(Banater Kirschenbucharchiv) în 1972. Iniţiatorul şi întemeietorul a 12
comune de şvabi în Saarland.
Referitor la munca sa ştiinţifică, a scris 32 de cărţi legate cel mai
mult de istoricul şvabilor din Banat, de pildă: „Monografia comunei Periam,
Banat” Istoricul oraşului şi judeţului Arad”, ”Portul popular german din
Banat”, „Colonişti din Saarland în Banat” şi altele, în limba germană.
Pentru activitatea sa a fost decorat de mai multa ori cu placheta
Sankt Wedelin, Crucea Federală de Merit a R.F.G.
Printre meritele sale un loc de frunte ocupă activitatea sa ca director
al complexului şcolar „Adam Muller Guttenbrunn” din Arad, şcoala a
devenit un centru al culturii germane din zona Aradului.
MATHIAS SCHILLER, director al Şcolii Pedagogice din Aradul
Nou, între 1950-55
Născut în Bruckenau, Banat, trăieşte în Germania. Primul director al
Şcolii Pedagogice. A jucat un rol important în întemeierea şi organizarea
şcolii. Într-un timp relativ scurt a reuşit să pună pe picioare , cu ajutorul
populaţiei din Aradul Nou şi a satelor germane din jur: Frumuşeni ,
Fântânele, Glogovăţ, Şag, Turnu, etc. o şcoală , unde nu a existat aproape
nimic, aşa încât în septembrie 1950 a putut să înceapă procesul de
învăţământ. De asemenea, a reuşit să înjghebeze un corp profesoral bine
închegat. Obţine rezultate bune. Schiller Matz, cum era poreclit, va rămâne
în memoria şi amintirea celor care l-au cunoscut, ca o figură centrală a
învăţământului german din Arad şi împrejurimi. Trăieşte actualmente în
Germania , în Wiesbaden.
JOSEF SCHNEIDER, director adjunct şi director.
Născut la Orţişoara, în 1910, a murit şi a fost înmormântat la
Orţişoara. După absolvirea Gimnaziului la Timişoara, studiază la Cluj
matematică şi fizică. După terminarea facultăţii predă matematică la Liceul
Catolic Maghiar ţi apoi la gimnaziul german „Adam Muller Guttenbrunn”
din Arad, apoi la Salonta. A fost ofiţer de aviaţie. Împreună cu Mathias
Schiller, a fost ctitorul Şcolii Pedagogice din Aradul Nou, are merite
deosebite în statornicirea învăţământului german în Aradul Nou. A fost un
matematician excelent şi înzestrat cu un deosebit simţ didactic şi pedagogic.
FRANZ MARX, profesor şi director adjunct.
Născut în 27 iulie 1905 în comuna Satul Nou, judeţul Arad. Şcoala
primară în comuna natală. Apoi Şcoala pedagogică germană din Timişoara,
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obţinând titlul de învăţător. A funcţionat la Oraviţa, Prădăţeni şi Jimbolia. În
1940 s-a transferat la Aradul Nou, unde a funcţionat ca învăţător şi cantor la
biserica romano-catolică din localitate. După război s-a implicat în
reorganizarea învăţământului în limba germană în judeţul Arad. A fost omul
de prima oră a şcolii din Aradul Nou. A fost un bun organizator, a contribuit
în mare măsură şi prin iniţiativă personală la organizarea învăţământului în
limba germană în Aradul Nou. A avut un aport considerabil în faza de
organizare şi funcţionare a Liceului Pedagogic German din Aradul Nou, ca
director adjunct. A predat la şcoală geografia, istoria, chimia, şi muzica. Pe
lângă activitatea didactică Marx a depus şi o activitate culturală importantă.
Organiza coruri mixte atât în şcoală cât şi în comună. A organizat o fanfară
populară formată din elevii şcolii. A organizat şi condus un timp îndelungat
Universitatea Populară Germană din Arad. A fost angajat şi pe linie politică,
devenind preşedintele „Asociaţiei Oamenilor Muncii de Naţionalitate
Germană” din judeţ. În această calitate a ajutat pe unde a putut, în limitele
posibilităţilor.
PANKRATZ BELLER, profesor şi inspector şcolar.
Este născut la 15 august 1927 la Fântânele (Engelsbrunn), judeţul
Arad. A făcut şcoala primară în comuna natală. Gimnaziul la Sibiu, şi, tot
aici a terminat Şcoala Pedagogică, între 1942-47, cu examen de diplomă. A
fost numit învăţător la Glogovăţ (Vladimirescu), unde a funcţionat între
1947-48. În 1948, în toamnă, este numit inspector al şcolilor cu limba de
predare a minorităţilor din regiunea Arad şi mai târziu inspector în Regiunea
Banat, în Timişoara, rămânând în această calitate până în 1958. Din 1958
până în 1983 a funcţionat în calitate de director şi profesor la Şcoala
Generală din Vladimirescu. În 1983 emigrează împreună cu familia în
Germania.
Între 1960-65 termină la fără frecvenţă Facultatea de Filologie (
română – germană) din Timişoara. Profesorul Beller, în calitatea sa de
inspector are un merit deosebit în reorganizarea învăţământului în limba
germană în judeţul Arad. A contribuit în mare măsură la înfiinţarea Şcolii
Pedagogice Germane din Aradul Nou. Mobilizând atât populaţia locală, cât
şi pe cea din satele din împrejurimi în pregătirea spaţiului şcolar, pentru
buna funcţionare a învăţământului .A avut un mare rol în organizarea
corpului didactic, care urma să funcţioneze în cadrul şcolii. A organizat , dea lungul anilor, diferite cursuri de perfecţionare pe specialităţi pentru cadrele
didactice de limba germană din judeţul Arad, aşa încât în toamna anului
1950 a putut fi deschis primul an al învăţământului pedagogic de limba
germană din Aradul Nou.
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Din anul 1983 trăieşte în Germania, împreună cu familia.
DR. OTTO GREFFNER, director educativ între 1956-1961
Născut la Şiria, la 11.05.1929, trăieşte actualmente în Germania.
Şcoala primară o absolveşte în localitatea natală. Apoi Gimnaziul „Adam
Muller Guttenbrunn” din Arad şi Liceul German din Timişoara, după care
se înscrie la Liceul ”Moise Nicoară” din Arad. Urmează Universitatea din
Cluj, Facultatea de Istorie-Filozofie. Asistent universitar la Cluj, unde-şi
susţine şi teza de doctorat. Între anii 1953-56 este inspector şcolar în Arad.
Între 1956-61 este profesor şi director la Liceul German din Aradul Nou. În
anul 1972 a fost suspendat din învăţământ datorită unei activităţi
antipartitice şi o presupusă propagandă naţională germană, cu dreptul de a
lucra la Muzeu. A declarat că vrea să părăsească ţara.
De abia în 1983 îi este aprobat să plece în Germania. S-a stabilit la
Munchen, unde a lucrat la Universitatea din localitate. S-a mutat apoi, în
1993 la Universitatea din Basel.
Are o bogată activitate ştiinţifică. A scris peste 40 de lucrări
ştiinţifice pe teme de istorie, arheologie, filozofie şi literatură, a scris, de
asemenea 12 cărţi cu conţinut istoric, arheologic şi romane. S-a ocupat în
mod special de istorie locală, istoria şvabilor din Banat, istorie universală,
ca de exemplu: Istoria şvabilor (germanilor) din Banat, Cetatea şi comuna
Şiria (în limba germană), Banatul şi şvabii din Banat ( în limba română)
Istoricul cetăţii Şoimoş (în limba română) Revoluţia din 1848-49 în
Transilvania şi Banat (în limba germană)., Date biografice legate de
scriitorul german Nikolaus Schmidt din Arad (în limba germană), romanul
Der einsame Reiter (Călăreţul singuratic, în limba germană), Monte Cassino
, adevăr şi propagandă (în limba română),Bătălia Atlanticului (în limba
română), Rommel, tragedie şi onoare (în limba română.)Scrie atât în limba
română cât şi în germană. Ca inspector şcolar s-a ocupat de şcolile
minorităţilor naţionale.
ANNA TEICHERT DISSLER, directoare adjunctă.
Născută la 27 iunie 1937 în Şag, judeţul Arad. Trăieşte în Germania.
Şcoala primară la Arad, 1951-55 Şcoala Pedagogică din Aradul Nou.,
Facultatea de Filologie la Timişoara, secţia germană-română, între anii
1956-61. În 1963 dă examen de capacitate la Institutul de Perfecţionare a
Cadrelor Didactice la Timişoara. În 1967 dă examenul de grad la Institutul
de Perfecţionare din Timişoara. În 1970 participă la un Curs internaţional al
profesorilor de limba germană la Institutul de Limbi de la Halle
(Germania).1961-62 este profesoară la Schondorf, Frumuşeni, 1962-65
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profesoară la Glogovăţ. Între 1965-72 este director educativ la Liceul
German din Aradul Nou. Între 1972-81 este profesoară la acelaşi liceu. În
1981 pleacă în Germania. Între 1982-1997 este profesoară la Gimnaziul
Albert Einstein din Frankenthal, Germania. Din 1997 se pensionează,
trăieşte în Frankenthal.
A fost directoare într-o fază destul de critică pentru şcoală. În aceşti
ani a avut loc o comasare a şcolii germane cu cea românească, o
restructurare pe plan organizatoric şi didactic. O nouă direcţiune a fost
instituită, şcoala a funcţionat de aici înainte cu o secţie română şi una
germană. Toate formele de autonomie au fost desfiinţate. Doamna Teichert,
o bună specialistă în domeniul limbii germane, ca profesoară a reuşit să se
impună în noua ei poziţie ca reprezentantă a claselor germane din şcoală şi
împotriva procesului de romanizare în spiritul comunist.
PETRU CLEPE, director.
Născut la Vărşand, la 25 iulie 1934. Şcoala primară la Vărşand, apoi
Şcoala Pedagogică la Arad. Facultatea de Filologie la Universitatea Cluj,
specializare – limba română. În 1957 profesor la Frumuşeni şi Vinga, apoi
profesor în Aradul Nou, mai apoi director. A preluat conducerea şcolii într-o
fază critică pentru şcoală. A fost perioada de unificare a şcolilor, de fapt
Liceul German a fost desfiinţat, formându-se o nouă unitate şcolară cu două
secţii: una română şi alta germană. În ciuda greutăţilor ivite pe parcurs
datorită restructurării şi introducerii unui regim educaţional mai strict
orientat spre ideologia comunistă, acel trio, Petru Clepe, Vasile Popovici,
Ana Teichert au reuşit şi au ştiut cu măiestrie să conducă şcoala fără prea
mari dificultăţi şi să înregistreze succese remarcabile, dovadă numărul
relativ mare de absolvenţi ai şcolii, atât la secţia română cât şi la cea
germană care au intrat în învăţământul universitar.
VASILE POPOVICI, director şi director adjunct.
Născut în Bucovina, Siret, a murit în 1999 în Aradul Nou. A fost
iniţial învăţător şi ulterior, printr-o sârguinţă personală s-a calificat ca
profesor pentru disciplinele geografie şi istorie. Un foarte bun organizator şi
bun pedagog, a fost un caz fericit pentru şcoală. Posedând perfect limba
germană, nu a făcut diferenţă între cele două secţii. Ba mai mult, uneori, pe
linie culturală şi educaţională a ajutat la organizarea unor manifestări
culturale germane peste capul organelor superioare, în special a le celor de
partid. A fost respectat atât de elevi cât şi de colegi.
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FRANZ STRAUB, director între anii 1972-1974.
Localnic din Aradul Nou. Născut la 23.03.1938, azi trăieşte în
Germania, în Frankental. Şcoala primară în Aradul Nou. 1952-56,
frecventează Şcoala Pedagogică din Aradul Nou, după care dă examen de
capacitate. Între anii 1956-58 muncitor la fabrica textilă TEBA din Arad.
1960-1965 studiază la Universitatea din Timişioara germanistica şi
romanistica, îşi dă examenul de stat. 1956-70 este profesor la Sântana, între
anii 1970-72 este profesor la Glogovăţ. Între 1972-74 devine directorul
Liceului German din Aradul Nou. Între anii 1974-78 este profesor la Liceul
Industrial Nr. 10. din Arad,iar între 1978-2001 funcţionează ca profesor la
gimnaziul Theodor Heuss din Ludwigshafen.Între 1978-1981 studiază
istoria la Universitatea din Mannheim.
Franz Straub a jucat un rol important în viaţa şcolii atât ca profesor
cât şi director. Deşi a condus şcoala scurt timp, a avut de înfruntat probleme
deosebite. A ajuns director chiar în perioada când experimentul cu aşazisa
„şcoala unică socialistă“ nu a dat rezultatele scontate şi s-a revenit la şcolile
iniţiale. Şcoala germană a devenit din nou o unitate de sine stătătoare, din
nou numindu-se Liceul German. Noua conducere a şcolii a fost pusă în faţa
unor probleme deosebite. A trebuit reclădită şcoala. Direcţiunea a reuşit în
timp scurt să pună pe picioare un întreg sistem de învăţământ bine încadrat
pe specialităţi. Rezultatele au fost deosebit de îmbucurătoare, atât pe linie
de învăţământ, cât şi pe linie culturală. Au fost organizate o orchestră de
fanfară şi una de muzică uşoară mixtă, cu elevii şcolii care , împreună cu
corul şi cu solişti dădeau reprezentaţii cu diferite ocazii în Aradul Nou şi în
comunele germane din jur: Şag, Frumuşeni, Glogovăţ, Sântana, şi altele. La
un moment dat, conducerea de partid şi de stat locală nu a privit cu ochi
buni realizările obţinute şi au fost puse obstacole în diferite direcţii , aşa
încât Franz Straub a fost schimbat din funcţie şi înlocuit cu Peter
Reingruber.
FRANZ PRETZ. Director educativ, între 1972-1974.
A fost una din personalităţile cele mai controversate ale vieţii şcolare
şi culturale din judeţul Arad.A fost multilateral, posedând o vastă cultură
universală. A fost în stare să citeze pe dinafară versuri întregi din clasicii
germani. S-a ocupat mereu de inovaţii, fiind profesor de fizică , a reuşit să
intoducă unele sisteme didactice noi aplicate în ţara întreagă. În şcaolă a
organizat un laborator de fizică aplicativă. În 1974 nu s-a mai întors dintr-o
călătorie de studiu din Germania. Consecinţa a fost fatală, de suferit avea
atât familia cât şi şcoala.
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PETER REINGRUBER, director între 1974-1987
Născut la Păuliş, judeţul Arad, actualmente trăieşte în
Germania.Profesor de istorie şi geografie. A ajuns directorul liceului după
destituirea lui Franz Straub. Date personale lipsesc, nu avem date nici
despre perioada de directorat, care a fost cea mai lungă în istoria liceului –
13 ani. Trebuie însă amintit că şcoala a înregistrat în această perioadă
succese lăudabile, datorită nivelului profesional ridicat ,procentajul elevilor
care au intrat în şcoli superioare şi universităţi a crescu în această perioadă
considerabil. La şcoală în această perioadă au venit tineri absolvenţi de
facultăţi, dar totodată au plecat personalităţi de bază, profesori şi învăţători,
emigrând în Germania. Datorită acestui fapt au existat greutăţi obiective în
desfăşurarea procesului de învăţământ la anumite obiecte, în special umane.
Peter Reingruber a încercat pe cât posibil să rezolve aceste lipsuri prin
angajarea temporară a unor dascăli din alte instituţii şcolare.
EWELIN ENGELHARDT, directoare în 1987-1988, profesoară de
matematică.
Născută la Şiria , unde a frecventat şcoala primară şi apoi Liceul
German din Aradul Nou, unde şi-a dat şi bacalaureatul. A urmat apoi
Facultatea de Matematică la Universitatea din Timişoara. A fost numită
profesor la Liceul German din Aradul Nou, unde a predat matematică. A
fost numită director la scurt timp după plecarea lui Peter Reingruber în
Germania. A plecat în 1989 în Germania.
PAULA DÖRNER, profesoară de limba germană.
Născută la Sântana, la 3 decembrie 1924, în anul 1990 a plecat cu
familia în Germania, unde trăieşte şi azi, ca pensionară. Şcoala primară la
Sântana, gimnaziul la Arad şi Sibiu, unde şi-a dat şi bacalaureatul în 1944.
Studiază la Universitatea din Cluj germana şi engleza. În 1950 se
căsătoreşte cu Egon Dorner, profesor şi el. Scurt timp după absolvire a
predat la şcoala din Sântana. În 1951 se mută la Arad, unde Egon Dorner a
fost angajat la Muzeu, iar Paula Dorner la Liceul German din Aradul Nou,
unde predă fără întrerupere până în 1980, când se pensionează de boală. În
mare parte predarea limbii germane şi a literaturii universale este legată de
numele profesoarei Paula Dorner. Generaţii întregi de elevi au ieşit de sub
mâna ei şi împreună cu alţi profesori de germană ca. Maria Bohn, Franz
Stumper, Ana Teichert, Franz Straub , au asigurat continuitatea limbii
germane în liceu. Paula Dorner a desfăşurat o importantă muncă la cercul
literar de germană, care a funcţionat pe lângă şcoală. Numele ei va rămâne
legat de şcoală şi de generaţii de elevi pregătite de ea.
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MAXIMILIAN EISINGER, profesor de limba rusă.
Lipsesc date biografice. După unele informaţii s-ar fi născut în
Bucovina, poate la Cernăuţi. A studiat în şcoli germane şi, datorită acestui
fapt, a posedat perfect limba germană. La mijlocul anilor 50 a venit la
Liceul German din Aradul Nou, unde a predat limba rusă şi uneori şi istorie
şi geografie. A fost un pedagog apreciat de elevi. A decedat la sfârşitul
anilor 70.
FIERDRICH SLIACSAN, profesor de chimie.
Născut în Timişoara în 1925. Şcoala primară la Timişoara şi Liceul
German din Timişoara, cu bacalaureat. Universitatea la Cluj. A predat câţiva
ani chimie la Liceul German din Aradul Nou.A fost un muzician excelent,
fiind mai mulţi ani membru al orchestrei Filarmonicii din Arad. În şcoală a
fost respectat de elevi .A plecat la sfârşitul anilor 70 în Germania şi trăieşte
azi în Munchen.
PETER FRIEDRICH, profesor de matematică şi fizică , inginer
constructor.
Născut în 1930 în comuna Variaş, Banat. Trăieşte din 1973 în
Germania. Şcoala primară la Variaş, gimnaziul la Timişoara cu bacalaureat.
Urmează la Universitatea din Timişoara Facultatea de Matematică şi Fizică,
pe care o termină, iar mai târziu urmează la Politehnica din Bucureşti
Facultatea de Construcţii pe care o termină, devenind şi inginer-constructor.
A rămas însă în domeniul învăţământului, folosindu-şi din când în când a
doua diplomă în interesul şcolii şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean,
întocmind planuri privind construcţii şi reparaţii de şcoli. În 1956 a venit la
şcoală , împreună cu alţii, făcând parte din generaţia tânără, predând
matematică şi fizică între anii 1956-73, deci în total 17 ani. Bine pregătit
profesional şi fiind şi un pedagog excelent, a contribuit la ridicarea nivelului
profesional al elevilor din Şcoala Germană din Aradul Nou. Datorită acestui
fapt numeroşi elevi, absolvenţi ai şcolii, au reuşit să intre în număr destul de
mare la universităţi şi instituţii de învăţământ superior. A fost un profesor
stimat şi iubit de elevi şi de colegi. A emigrat în 1973 în Germania împreună
cu familia şi s-a stabilit la Freiburg, unde a predat la Gimnaziul din
Denslingen între 1974-1992, fizică şi matematică, după care s-a pensionat.
În Germania a desfăşurat şi desfăşoară şi în prezent o bogată activitate
culturală în cadrul Asociaţiei Şvabilor (germanilor) din Banat cu sediul în
Germania.
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MARIA BOHN, profesoară de limba germană şi engleză.
Născută la Livada – Arad, la 21.06.1924. Locuieşte în Germania.
Ambii părinţi au fost învăţători din Zădăreni, Josef şi Theresia Albert.
Şcoala primară la Livada, gimnaziul în parte la Timişoara, la Şcoala
Ordinului Notre Dame şi în continuare la Gimnaziul Evanghelic de Fete din
Sibiu, după care a susţinut examenul de bacalaureat, în 1944. Între timp a
frecventat un curs de limba germană în Viena. La 14. ianuarie 1945 a fost
deportată în Rusia, cu alţii de etnie germană, de unde s-a întors în 1946 în
urma unei boli grave (febră tifoidă). În toamna anului 1946 a început
studiul la Universitatea din Cluj, la Facultatea de Filologie, cu specialităţile
germană, engleză, franceză. A absolvit în 1950, după care a dat examenul de
stat. Tot în acest an s-a căsătorit cu Karl Bohn funcţionar bancar la Sântana,
apoi la Arad. Între 1950-54 a funcţionat ca profesoară la Şcoala Germană
din Sântana. Între 1954-75 s-a transferat la Liceul German din Aradul Nou,
predând cu mult succes limba germană şi engleză. În anul 1975 a intrat în
pensie de boală, iar în anul 1983 emigrează în Germania, unde trăieşte şi
azi, împreună cu familia. A predat 21 de ani limba germană şi engleză la
Liceul German din Aradul Nou. A fost o specialistă şi o pedagogă
excelentă. A fost respectată de elevi şi colegi. Doamna Bohn a avut o
contribuţie prin activitatea ei la redactarea unor manuale şcolare în limba
germană şi engleză, pentru licee, împreună cu alţi autori.
FRANZ STUMPER, profesor de limba germană şi istorie.
Născut la 29 noiembrie 1926 în Aradul Nou, din 1972 trăieşte în
Germania. Şcoala primară în Aradul Nou, apoi Gimnaziul Romano-catolic
din Arad. Studiu la Universitatea din Bucureşti. Examen de stat din germană
şi istorie, în 1951.A lucrat la licee din Timişoara şi Arad şi, apoi în Aradul
Nou. Cel mai mult însă a predat în Aradul Nou. Un om cu o memorie
fantastică, putea cita nenumăraate versuri din literatura germană pe de rost
şi din literatura universală. A fost apreciat de elevi şi colegi. A ţinut lecţii
interesante de germană şi de istorie, presărate cu mult material didactic. A
funcţionat între anii 1957-1972. În 1972 a emigrat, împreună cu familia în
Germania.
Din 1987 a predat la gimnaziul Friedrich – Wohler din Singen.
Plecat în Germania, a intervenit pe lângă guvernul Republicii Federale
Germania pentru reîntregirea familiilor.
ANTON VORMITTAG, profesor de matematică.
Este originar din comuna Vladimirescu, judeţul Arad. Şcoala
primară în comuna natală. După terminarea liceului a urmat Facultatea de
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Matematică. A predat câţiva ani matematică la Liceul German din Aradul
Nou, cu succese notabile la clasă. A plecat în Germania la începutul anilor
70, unde trăieşte şi azi, în localitatea Nagold.
LADISLAU ADELMANN, profesor de discipline tehnice.
Este originar din Aradul Nou, unde a urmat şi şcoala primară şi şcoli tehnice
în Arad. Alte date biografice lipsesc. A fost profesor de primă oră pentru
disciplinele tehnice la Şcoala Germană din Aradul Nou. A predat mai mulţi
ani aceste discipline în cadrul şcolii.A plecat în Germania şi trăieşte şi azi la
Darmstadt.
ELISABETH FRISCH, născută MAURER, profesoară de
matematică.
Ne lipsesc date biografice. În şcoală a fost cunoscută sub numele de
„Maurer Liesel”. Numele ei a fost strâns legat de cel al şcolii. Generaţii
întregi de elevi îi datorează ei noţiunile de bază în matematică. A fost un
bun pedagog, respectată de elevi. În anii 70 a plecat în Germania, unde
trăieşte azi ca pensionară.
WILHELM KERNER, profesor de matematică.
Născut la Sântana, la 03.01. 1944. Trăieşte din 1977 în Germania, în
Landshut .
A făcut şcoala primară la Sântana, între 1951-58 şi apoi Liceul
German din Aradul Nou, între 1958-62 ,cu bacalaureat. Între 1962-67 a
frecventat Universitatea din Timişoara Facultatea de Matematică, a absolvit
în 1967 cu examen de stat , devenind profesor de matematică. A venit la
Liceeul German din Aradul Nou, unde a predat matematică între anii 19671976, până la plecarea lui în Germania. S-a căsătorit în 1971 cu tot o fostă
elevă a liceului, Theresia Albecker. A făcut parte din generaţia tânără de
cadre didactice venite la şcoală în anii 1970. A fost un cadru cu mari
perspective de viitor, fiind bine pregătit profesional şi folosind expunere ,
metode moderne pedagogico-didactice. Profesorul Wilhelm Kerner predă şi
astăzi matematică la gimnaziul Seligenthal – Landshut cu mari succese.
HERBERT PHILIPP, profesor de biologie şi geografie.
Născut în Aradul Nou în 1929, trăieşte actualmente în
Pommersfelden în Germania. A făcut şcoala primară în localitatea natală,
apoi Gimnaziul „Adam Muller Guttenbrunn” din Arad şi Liceul German din
Timişora, terminând liceul la „Moise Nicoară” din Arad, cu bacalaureat în
1949.A studiat biologie şi geografie. A predat la diferite şcoli germane pe
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raza judeţului Arad. A venit târziu la Liceul German din Aradul Nou, în
anul 1969, unde a stat până la plecarea în Germania, în preajma începutului
anilor 80.A fost un profesor bine pregătit profesional, reuşind să
împărtăşescă elevilor bogate cunoştinţe de biologie şi geografice.
PETER BLATT, profesor de sport şi educaţie fizică.
Născut în 1926 la Frumuşeni, unde a făcut şi şcoala primară.
Gimnaziul la Arad. A devenit profesor de educaţie fizică şi sport. A făcut
parte din prima generaţie de dascăli ai Şcolii Pedagogice din Aradul Nou.
Începând din 1950 a fost profesor de sport la şcoală până în 1990, adică
până la plecarea în Germania. A avut o contribuţie importantă în
organizarea şcolii. Sub conducerea lui elevii au înregistrat rezultate
sportive remarcabile.
BIRO BELA, profesor de educaţie fizică şi sport.
Născut la Chişineu-Criş în 1929. Şcoala primară în oraşul natal.
Apoi Şcoala Pedagogică la Aiud, pe care a absolvit-o în 1949. A urmat
Facultatea de Educaţie Fizică la fără frecvenţă, devenind profesor de
educaţie fizică şi sport. Fiind profesor la Chişineu-Criş. Între 1953-56 a fost
inspector de specialitate la Inspectoratul Şcolar al Regiunii Arad. Apoi a
funcţionat ca profesor la diferite şcoli din Arad. A funcţionat, cu întrerupere,
şi la Liceul German din Aradul Nou. A depus o muncă lăudabilă pe linie
sportivă. Elevii şcolii au înregistrat mari performanţe pe linie de fotbal,
atletism, handbal , etc. Este astăzi pensionar, trăieşte în Arad.
STEFAN ZIEGLER, profesor de educaţie fizică şi sport.
Născut în Arad, la 06. ianuarie 1937. Şcoala primară în Aradul Nou.
În 1946 a urmat Şcoala Pedagogică Germană din Aradul Nou, pe care a
absolvit-o în 1955. În 1956 a activat un an ca sportiv de performanţă la
clubul UTA – gimnastică. Între 1956-1960 a frecventat Institutul de Cultură
Fizică şi Sport în Bucureşti, cu examen de stat. Între 1960-68 profesor de
educaţie fizică şi sport la Liceul German din Aradul Nou. Între 1968-71 la
Consiliul municipal de educaţie fizică şi sport din Arad. Între 1971-73 din
nou profesor de sport la Liceul German din Aradul Nou. Între 1973-88
preşedintele Clubului Sportiv Arad. În această calitate a condus întreaga
mişcare sportivă arădeană, obţinând rezultate excepţionale, în special la
gimnastică, lupte greco-romane şi tenis de masă. Mulţi dintre sportivii
medaliaţi la olimpiade şi campionate mondiale, ca de exemplu Codreanu
Roman, Emilia Eberle, Liana Mihuţ, Eva Ferenczi. Între 1988-1984 la
Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport. Între 1994-1999 profesor de sport
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la Liceul German din Aradul Nou. Succese deosebite au fost obţinute în
cadrul şcolii la handbal – băieţi. În perioada 1960-68 echipa de handbalbăieţi a Liceului German din Aradul Nou. În fiecare an a câştigat
campionatul dintre licee şi a furnizat de-a lungul anilor tineri jucători pentru
echipa de handbal divizionara A Gloria Arad. În momentul de faţă este
pensionar, trăieşte la Arad.
DANIEL SCHEMMEL, profesor de geografie şi istorie.
Născut la Tisa Nouă, în 1938. A murit într-un accident în anul 2000,
în Arad. Şcoala primară a făcut-o în comuna natală. A urmat Liceul German
din Aradul Nou, pe care l-a absolvit în 1956 cu bacalaureat. A studiat la
Universitatea din Timişoara istorie şi geografie, terminând prin examenul de
stat. A predat în timp la Şcoala Generală din Fântânele, iar apoi la cea din
Frumuşeni. S-a transferat la Liceul German din Aradul Nou în 1980, unde a
predat până la pensionarea lui, până în 1998. În predarea istoriei şi
geografiei a folosit un bogat material didactic, bazat mult pe elemente
locale. A fost un cercetător neobosit al istoriei locale, în timpul său liber a
colindat arhivele de stat, bisericeşti şi pe cele şcolare, a contribuit la
elucidarea unor aspecte din istoria populaţiei germane din judeţul Arad. A
colecţionat multe obiecte etnografice şi istorice legate de trecutul istoric al
populaţiei germane din această zonă. În şcoală a instalat un muzeu
provizoriu de istorie zonală. A obţinut rezultate bune şi pe linie
educaţională, reuşind să antreneze interesul copiilor pentru istorie şi
geografie. Moartea lui survenită în urma unui tragic accident a şocat
întreaga şcoală şi pe toţi cei care l-au cunoscut.
IOANA BLĂNARU, profesoară de limba şi literatură română.
A fost originară din Moldova şi s-a reîntors după câţiva ani, fiind în
pensie , în regiunea natală. A fost profesoară din generaţia care a predat la
nou înfiinţata Şcoală Pedagogică din Aradul Nou. A pregătit generaţii de
elevi germani în şcoală introducându-i în limba şi cultura română . A obţinut
pe această cale rezultate bune şi foarte bune. Elevii ieşiţi din şcoală ţi-au
însuşit corect limba română , reuşind să intre fără prea mari greutăţi în
învăţământul superior: universităţi, politehnici etc. Din păcate profesoara
Blănaru nu a stat prea mult timp în Arad, reîntorcându-se în locurile natale.
HELENE BOD, profesoară de ştiinţe naturale şi biologie.
Originară din Aradul Nou- Mureşel, născută în 1929.A făcut şcoala
primară în localitatea natală. A urmat apoi Liceul Romano-Catolic din Arad.
A frecventat apoi Facultatea de Biologie şi Ştiinţe ale Naturii a Universităţii
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Bolyai din Cluj.A fost fiica renumitului pictor artist Soos din Arad. A fost o
studentă eminentă şi a terminat facultatea cu note maxime. După terminarea
facultăţii , în anul 1955 a venit la Arad, la Liceul German din Aradul Nou.
S-a căsătorit apoi cu profesorul Bod Coloman. A făcut parte din generaţia
tânără a şcolii de pe vremea aceea. A predat ştiinţe ale naturii la şcoală. A
fost o profesoară eminentă, cu rezultate foarte bune la clasă . Din păcate
cariera ei a fost întreruptă brusc, deoarece a decedat tânără, în plină
activitate. Pentru şcoală şi pentru elevi aceasta a constituit o mare pierdere.
Amintirea ei a rămas însă vie.
COSTICĂ DOBRIN, profesor de engleză, director.
Născut în 16 decembrie 1939, la Bârlad. Şcoala primară la Bârlad şi
Şcoala Germană din Aradul Nou. Între 1950-1953 Liceul Pedagogic
German din Aradul Nou. 1953-55 Liceul German din Lipova. Între 1955-56
Liceul „Moise Nicoară”, cu bacalaureat. Din 1957 până în 1962
Universitatea din Cluj, Facultatea de filologie, cu specialitatea englezăromână. Din 1962 până în 1965 profesor la Topliţa ,judeţul Harghita. Apoi,
în 1965-67 profesor la Şcoala Generală Nr. 1 din Arad. Începând cu 1967
până în 1988, profesor la Liceul German din Arad. Între 1973-89 inspector
şcolar de specialitate engleză, cu jumătate de normă. Între 1989-1993 este la
Liceul German din Aradul Nou. A ajuns director într-o fază politică foarte
dificilă, evenimentele din Timişoara, răsturnarea regimului comunist din
România şi instaurarea unui nou regim, care de abia a fost în formare, au
îngreunat considerabil situaţia şcolii. La toate acestea se mai adaugă
începând chiar din 1990, exodul în masă al populaţiei germane din Banat şi
în speţă din zona Aradului, în Germania. Acest exod a avut consecinţe grave
asupra însăşi existenţei şcolii. Trecând peste multe greutăţi, conducerea
şcolii a reuşit să găsească o cale de menţinere a şcolii. A trebuit refăcut tot
sistemul şcolar şi educaţional al şcolii. Treptat a fost introdus un nou sistem
de învăţământ, bazat pe vechile tradiţii ale şcolii româneşti şi universale. A
fost schimbat profilul şcolii din industrial în teoretic. A fost efectuată
încadrarea unor noi profesori. Legături şi colaborări cu peste 20 de şcoli din
Germania, Koln, Passau, Ansbach, Wurzburg. A fost refăcută reţeaua de apă
şi canalizare. A fost asigurat transportul elevilor cu autobuse aduse din
străinătate, din Koln şi Wurzburg. A luat fiinţă muzeul şcolar al populaţiei
germane din zona Aradului (profesorul Schemmel).S-a acordat sprijin
pentru organizarea serbărilor populaţiei germane.

517

FRANCZ ADALBERT, profesor de matematică, director adjunct.
Născut în 4.09.1950 în Arad. A frecventat şcoala primară la Şcoala
Generală Nr. 1 secţia germană. A urmat apoi din 1960 gimnaziul, apoi
Liceul German din Aradul Nou, pe care l-a absolvit în 1969. Fiind o clasă
foarte bine pregătită, având profesori renumiţi, Maderer Margareta (limba
română), Ana Teichert (limba germană), Liptai Andrei (matematică), Peter
Friedrich (fizică), Otto Greffner (economie şi istorie), Helene Bod
(biologie).Din anul 1969 urmezî cursurile Facultăţii de MatematicăMecanică, din cadrul Universităţii Babes-Bolyai din Cluj. După terminare a
predat matematică la şcoala din Iegherişte (Judeţul Satu Mare), şi apoi, din
1893 până în prezent la Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn ” din
Aradul Nou. Din 1990 până în 1993 a fost director adjunt al liceului
împreună cu directorul Costică Dobrin; au înfiinţat secţia cu predare
intensivă a limbii germane pentru clasele V-IX, în premieră pe ţară. Cu
ajutorul organizaţiei T.H.W. a fost înlocuită instalaţia electrică şi cea
sanitară în toate cele patru corpuri de clădire ale şcolii. În prezent activează
ca profesor de matematică la şcoală.
AURELIA PORTAL, profesoară de limbă şi literatură germană.
Fost director.
Născută la 21 decembrie 1952 în comuna Comana, judeţul Ilfov.
Şcoala primară în limba germană comuna Cincu, judeţul Braşov, liceul în
Agnita . Urmează Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de
Filologie, germană-română , cu examen de stat în 1975. 1975-1990 Liceul
Industrial nr. 3 şi Liceul „Al. I. Cuza” din Galaţi. În 1990 predă limba şi
literatura germană la Liceul German din Aradul Nou. Între 1993-97 director
la Liceul German din Aradul Nou. A condus şcoala într-o perioadă destul de
frământată. A luptat pentru existenţa şcolii . În această perioadă a fost
stabilizat profilul şcolii. A fost introdus limba germană pentru clasele
avansate şi limba germană pentru clasele începătoare. Au fost executate
importante lucrări de renovare în cele patru corpuri de clădiri ale şcolii.
Predă în continuare limba şi literatura germană în şcoală. Activităţi
metodice şi didactice: metodist, membru al Comisiei Naţionale de limbă
germană.
HILDA DRAICA, profesoară de limbă şi literatură germană, fostă
directoare de studii.
Născută în 29. ianuarie 1950 în Sânnicolau Mare, judeţul Timiş.
Şcoala primară germană în oraşul natal. Apoi gimnaziul şi liceul între 196169, cu bacalaureat. Între 1969-73 Universitatea din Timişoara, Facultatea de
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Filologie, cu specialitatea germană-română, cu examen de stat. Între 197378 predă la o şcoală din Tulcea. Începând din 1978-92 Liceul Industrial Nr.
2 din Arad. Între 1992-94 inspector pentru limba germană la Inspectoratul
Şcolar al Judeţului Arad. Între 1994-97 director de studiu la Liceul German
din Aradul Nou, în colaborare cu Aurelia Portal. A contribuit la stabilizarea
profilului şcolii. Extinderea claselor de limbă maternă. Lucrări de renovare a
spaţiului şcolar existent. A luat parte la cursuri de perfecţionare în ţară şi în
străinătate de limba germană. Lucrează în prezent ca profesoară de limba şi
litearatura germană la şcoala din Aradul Nou.
MIRCEA MARIO STOICA, profesor de matematică, director.
Născut la 23 ianuarie 1961 în Făget, judeţul Timiş. A urmat şcoala
primară la secţia germană la Şcoala Nr. 6 din Lugoj şi apoi la Şcoala
Generală Nr. 1 din Arad. Ciclul gimnazial şi liceul l-a urmat la Colegiul
Naţional „Elena Ghiba –Birta” pe care l-a absolvit în 1979. A urmat
Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de ştiinţe ale naturii, secţia
matematică, pe care a absolvit-o în 1984 cu media 9,04. A fost repartizat la
Şcoala Generală din Semlac, unde a lucrat din 1984 pânâ în 1990, la secţia
germană. Din 1990 este profesor la Liceul german din Aradul Nou. A
obţinut rezultate frumoase în pregătirea elevilor, ocupând locuri fruntaşe la
Olimpiadele de matematică şi la concursuri interjudeţene. Eleva Pordea
Anca obţinând premiul III. la faza naţională a Olimpiadei de matematică. În
anul şcolar 1998-1999 obţine gradul didactic I. Din 1997 este director al
şcolii. Realizări : rezultate bune obţinute de elevii şcolii la concursurile
şcolare, la examenele de admitere, capacitate şi bacalaureat. Obţinerea de
donaţii din Germania şi Olanda, mobilier, tehnică de calcul, maşini de scris,
materiale sportive. Introducerea încălzirii centrale pe gaz metan în cele patru
clădiri ale şcolii, amenajarea a două cabinete de informatică, amenajarea de
noi săli de clasă, schimbarea denumirii şcolii în 1999 în Liceul Teoretic
„Adam Muller Guttenbrunn”, participare la cursuri de perfecţionare în ţară
şi străinătate: Mediaş, Germania şi Austria .A absolvit de curând cursul de
management pentru directori, finanţat de Banca Mondială.
IOVAN PRUNDAN, profesor de istorie, director adjunct.
Născut la 23. martie 1952, localitatea Nadăş, judeţul Arad. Şcoala
primară în Nadăş şi Şcoala Generală Nr. 8 din Arad. Între 1966-71
frecventează Liceul economic din Arad, urmează apoi cursurile Facultăţii de
Filologie şi Istorie din Târgu Mureş.După care urmează cursurile
Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj specialitatea filozofie-istorie între anii
1975-79, susţinându-şi licenţa. A început activitatea la Şcoala Generală din
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Câmpeni, judeţul Alba, apoi s-a transferat la Şcoala Generală din Nadăs, la
care a funcţionat până în 1990. Şi-a susţinut examenele pentru obţinerea
gradelor didacatice I şi II între 1990-1993 a funcţionat în comuna Şagu,
judeţul Arad. Din 1993 lucrează la Liceul Teoretic German şi Liceul
Economic din Arad. Începând din 1997 este numit director adjunct la Liceul
German.
În această calitate împreună cu directorul Mario Stoica a contribuit la
imprimarea unui nou climat în şcoală, bazat pe colaborare şi
responsabilitate.S-a implicat în modernizarea spaţiului şcolar şi înzestrarea
şcolii cu material didactic. A fost realizat sistemul de încălzire a şcolii.
Direcţiunea s-a ocupat de obţinerea aprobării pentru elevi a atestatlui de
limba germană. A fost iniţiatorul unor programe artistice desfăşurate de
elevi şi acţiuni de popularizare a liceului.
ANDREI LIPTAI, profesor de matematică şi fizică.
Născut la Timişoara în 1940. Urmează şcoala primară în limba
germană în Timişoara, unde frecventează şi liceul. Urmează Facultatea de
Matematică în cadrul Universităţii din Timişoara . După terminarea
facultăţii a venit în Arad, unde a stat câţiva ani, predând matematică şi fizică
la Liceul German din Aradul Nou, între anii 1964-70. A avut rezultate bune
la clasă, a pregătit mulţi elevi pentru olimpiade şi concursuri interşcolare. A
plecat la Timişoara, unde lucrează şi în prezent.
MARIETA MADERER, profesoară de limbă şi literatură română.
Date biografice lipsesc. A predat timp de 25 de ani limba şi literatura
română atât la ciclul gimnazial cât şi la ciclul liceal la Liceul German din
Aradul Nou. A înregistrat succese deosebite aşa încât elevii care au terminat
liceul au reuşit să concureze la examenele de admitere pentru studiile
superioare ca şi elevii din liceele româneşti.A intrat în pensie la începutul
anilor 80.
ELVIRA POP, profesoară de limba şi literatura română.
Născută la Timişoara, la 10. martie 1940.A frecventat şcoala primară şi
liceul la Timişoara. Începând din 1959 Facultatea de Filologie, secţia
română – germană din cadrul Universităţii din Timişoara, cu examen de stat.
Pentru scurt timp profesoară în Raionul Deta. Din 1964 până la
pensionare profesoară de Limba şi Literatura română la Liceul German din
Aradul Nou.
A fost un om de bază al liceului. Timp de 30 de ani a predat Limba şi
Literatura română la multe generaţii de elevi care s-au perindat în şcoală,
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introducându-i în cultura română, fiind vorba în majoritatea cazurilor de
elevi germani. Succesele au fost palpabile, dovadă că după absolvirea şcolii,
elevii au posedat perfect Limba şi Literatura Română. Mulţi dintre ei
reuşind fără greutăţi să urmeze învăţământul superior, universităţi,
Politehnici, etc. A fost iubită şi stimată de elevi şi colegi. A desfăşurat în
cursul anilor şi o potenţială activitate extraşcolară.
Dipl. Ing. MICHAEL GÖCKEL
Născut la 2 martie 1951 ,în comuna Bogaciu, judeţul Mureş. A murit
la 25 iunie 1990 în urma unui accident. Şcoala primară în comuna natală,
gimnaziul şi liceul la Mediaş, cu bacalaureat în 1970. A frecventat
Politehnica din Timişoara între 1970-75, devenind inginer. În 1979 s-a
căsătorit în Aradul Nou cu Ana Fuchs. Începând din acest an şi până la
moarte a funcţionat în Aradul Nou ca profesor la disciplinele tehnice. A
condus activităţile practice. A fost stimat de colegi, gata întotdeauna să
întindă o mână de ajutor, a fost iubit şi de elevi. Începând din 1990, după
revoluţie şi până la moarte a fost preşedintele Forumului German din Arad.
În decursul activităţii sale a fost întotdeauna interesat de îmbunătăţirea
situaţiei materiale a şcolii. Un accident stupid i-a curmat viaţa.
ANA MARIA GÖCKEL, născută FUCHS, profesoară de limba şi
literatura germană.
Născută la 5 mai 1951, în Aradul Nou, unde trăieşte şi astăzi. Şcoala
primară, gimnaziul şi liceul la Liceul German din Aradul Nou în 1970. Între
1971-75 a frecventat Universitatea din Timişoara, Facultatea de
Germanistică pe care a absolvit-o cu examen de stat. În 1976 şi până în 1990
a funcţionat ca învăţătoare la Şcoala din Aradul Nou. A predat geografie,
istorie, fizică şi chimie ca profesor suplinitor. În 1990 a primit catedră de
limba germană la Liceul German din Aradul Nou. În 1988 examen pentru
obţinerea gradului didactic II. A participat ca profesoară la o serie de cursuri
de perfecţionare în ţară , în Austria şi Germania din 1999 devenind şeful
catedrei de limba germană din şcoală.
Din 1990 este preşedintele Forumului Democrat al Germanilor din
Arad.
FRIEDERIKE WÜRZ, născută HUM, profesoară de limba
engleză.
Originară dintr-o familie cu tradiţie şi stimată din Aradul Nou ,al
cărei arbore genealogic poate fi urmărit începând cu perioada colonizării
Banatului. Născută în Aradul Nou unde a frecventat şi şcoala primară. Apoi
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a frecventat gimnaziul şi liceul în Aradul Nou, terminând cu bacalaureat. A
fost o elevă sârguincioasă, bună la învăţătură. A avut aptitudini pentru
materii umaniste şi în special pentru limbi. A studiat engleza şi limbile
germanice la Universitatea din Timişoara. După terminarea facultăţii a
predat limba engleză la Liceul German din Aradul Nou, înregistrând succese
palpabile, până la emigrarea în Germania. Trăieşte azi în Munchen unde
încă profesează. A fost un cadru de perspectivă pentru şcoală.
HANS BREIER, profesor de matematică.
Date biografice sumare. A frecventat şcoala primară în Arad şi apoi
gimnaziul şi liceul din Aradul Nou , terminând cu bacalaureat. În şcoală a
fost orientat spre disciplinele reale, a fost un bun matematician. După
terminarea liceului frecventează Universitatea Timişoara, unde a studiat, ca
disciplină principală matematica, terminând cu examen de stat. A predat mai
mulţi ani matematica la Liceul German din Aradul Nou. A părăsit şcoala de
timpuriu şi a emigrat în Germania. Trăieşte azi în localitatea Kentzingen,
unde este încă şi azi activ. A făcut parte din generaţia tânără a corpului
profesoral al şcolii germane din Aradul Nou, cu mari perspective de viitor.
URSULA SANCHEN, profesoară de chimie.
Avem, din păcate, date biografice sumare. A fost pentru scurt timp
la Liceul German din Aradul Nou unde a predat chimie la clasele
gimnaziale şi liceale, cu bune succese. A fost iubită şi stimată de elevi. A
părăsit şcoala de timpuriu, după câţiva an a plecat in Germania. După
informaţiile noastre trăieşte azi în Munchen, unde încă profesează .
În decursul anilor au mai predat la Liceul German următoarele cadre
didactice: Gisela Martinek – Chimie, Angela Huppert – Sport, Ingeborg
Kunstler – Chimie, Marianne Wolf – Germană, Grete Schemmel –
Germană, Anna Wegemann – Ştiinţe Sociale, Albert Bohn – Germană, karl
Bohn – Fizică, Susanne Schill – Matematică, Ana Lupu (Muller) – Biologie,
Magdalena Hartmann – Chimie, Dieter Schweitzer – Fizică, Johann
Berberich – Matematică, Malvina Ioana – Matematică, Ingrid Papp –
Matematică, Marieta Maderer – Română, Elvira Pop – Română, Anni
Wentzler – Biologie, Josef Wentz – Muzică, Ana Boc – Română, Istorie.
Învăţători: Anni Blatt, Hedwig Puiuleţ, Elfriede Tritthaler, Elisabeth
Eisele, Irmgard Triess, Katharina Schmidt, Victoria Rachici, Elisabeth
Levay, Adalbert Tringl, Andreas Eisele.
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Noua stemă a judeţului Arad şi semnificaţia ei
Augustin Mureşan,
Complexul Muzeal Arad
Din anul 1990, interesul specialiştilor pentru
ştiinţele auxiliare ale istoriei a crescut continuu. În acest
sens, s-au publicat articole şi studii din domeniul
heraldicii 1şi sfragisticii rurale şi urbane ale unor
localităţi arădene, în reviste de specialitate 2 sau în presa
arădeană 3.
1

În acest sens, consemnăm mai jos bibliografia mai importantă apărută în: a) reviste de
specialitate şi b). în presa locală.
a). reviste de specialitate: Corneliu Maior, Dimitrie Stoi, Ecosistemele pădurilor de pe
valea Crişului Alb înfăţişate de heraldica sigilară din secolele XVIII şi al XIX-lea, în
“Studia Universitatis “Vasile Goldiş” Arad”, nr. 5, 1995, p. 77-85; Nicolae Selage,
Simboluri animaliere în emblematică şi în heraldică, în “Studia Universitatis “Vasile
Goldiş” Arad, Seria A, 11, 2001, pp. 356-366.
b) în presa locală: Maria Dogaru, Augustin Mureşan, Stema oraşului Arad din 1834, în
“Curierul Aradului”, (Arad), anul II, nr. 55 din 29 ianuarie 1993, p. 2; Augustin Mureşan,
Stema municipiului Arad instituită după 1918, în “Curierul Aradului “(Arad), anul II, nr. 28
(68) din 11 februarie 1993, p. 2; idem, Stema judeţului Arad instituită după 1918, în
“Adevărul” (Arad), anul V, nr. 822 din 25 februarie 1993.
2
Vezi Maria Dogaru, Augustin Mureşan, Sigiliile oraşului Arad, în “Historia Urbana”,
Tomul I, nr. 2, 1993, Edit. Academiei Române, pp. 205-213; Flaviu Mihalca, Simboluri
geto-dacice în pecetea mare a Lipovei în secolul al XVII-lea, în “Clio”, 3, nr. 2-4, 1994,
pp. 8-9; Augustin Mureşan, Despre pecetea mare a Lipovei din secolul al XV-lea, în
“Aradul Cultural”, 3, nr. 1, 1996, pp. 31-32; idem, Două tipare sigilare ale satului
Bonţeşti, comuna Gurahonţ, judeţul Arad, în “Analele Banatului”, Serie nouă, Arheologieistorie, VI, 1998, pp. 647-650; Ana Felicia Diaconu, Sigilii săteşti şi comunale de la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, în “Hrisovul”, IX, Serie nouă, 2003,
pp. 179-180 ş.a.
3
Augustin Mureşan, Cel mai vechi sigiliu al oraşului Arad, în “Adevărul” (Arad), anul VI,
nr. 1144, din 13 aprilie 1994, p. 7; idem, Despre sigiliile oraşului Arad din secolele XVIIIXIX, în “Adevărul“(Arad), anul IX, nr. 2140, din 17 iulie 1997, p. 6; idem, Tiparul de
sigiliu al satului Bonţeşti din 1781, în “Adevărul” (Arad), anul IX, nr. 2202, din 27
septembrie 1997, p. 8; idem, Tiparul de sigiliu al satului Bonţeşti din 1834, în “Adevărul”
(Arad), anul X, nr. 2375, din 28 aprilie 1998, p. 8; Olivian Mureşan, Semnificaţia unui
sigiliu comunal din 1787, în “Adevărul” (Arad), anul XVI, nr. 4189, din 17 aprilie 2004, p.
11; idem, Cel mai vechi sigiliu sătesc din comitatul Arad, în “Adevărul” (Arad), anul XVI,
nr. 4195, din 24 aprilie 2004, p. 10; idem, Două sigilii ale satului Moroda, în “Adevărul “
(Arad), anul XVI, nr. 4204, din 6 mai 2004.
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O problemă importantă însă care s-a ivit a fost elaborarea noii steme
a municipiului şi cea a judeţului Arad. Prin acest gen de activitate s-a
declanşat de fapt crearea noii heraldici teritoriale arădene 4, activitate
interesantă, necesară, dar pretenţioasă.
Începerea activităţii i se datorează în bună parte regretatei prof. univ.
dr. Maria Dogaru, specialistă în heraldică şi sigilografie care s-a implicat, pe
de o parte datorită afecţiunii pentru meleagurile arădene 5, iar pe de altă parte
a importanţei cunoaşterii şi folosirii izvoarelor heraldice şi sigilare la
elaborarea noii heraldici teritoriale arădene. În acest sens, a luat legătura cu
semnatarul acestor rânduri şi cu dl. Ioan Popovici, arhivist principal la
Direcţia judeţeană Arad a Arhivelor Naţionale, şi cu autorităţile locale ale
municipiului şi judeţului.
Pentru crearea noii heraldici teritoriale arădene, treptat s-a acreditat
ideia organizării unui concurs pentru realizarea stemei judeţului şi stemelor
oraşelor .
În acest sens, în legătură cu organizarea acestui concurs 6 s-a anunţat
în mijloacele mass-media, termenul limită pentru înscriere fiind 31. 03.
1993. Consiliul Judeţean Arad, prin Direcţia de urbanism, amenajarea
teritoriului şi lucrări publice a pus la dispoziţia concurenţilor - tema
program - cuprinzând principalele elemente necesare elaborării lucrărilor
pentru concurs 7. Din partea municipiului Arad nu a participat nimeni, nici
măcar ca invitat şi prin urmare, nu s-a prezentat nici un proiect de stemă
pentru municipiu (deşi ele existau), deoarece pentru elaborarea acesteia se
lucra separat, activitate care se afla într-un stadiu de lucru avansat, rezultând
în cele din urmă avizarea ei de către CNHGS şi aprobarea de către Guvern 8.

4

Prin sintagmele “heraldică teritorială” sau “armorial teritorial” s-a definit totalitatea
stemelor pentru un judeţ (judeţe), municipii, oraşe şi comune, vezi Siliu Andrieş-Tabac,
Heraldica teritorială a Basarabiei şi a Transnistriei, Chişinău, 1998.
5
Maria Dogaru s-a născut la 9 august 1934 în comuna Mişca, judeţul Arad. În 1982 a
organizat în colaborare cu Muzeul Judeţean Arad şi Arhivele Statului-filiala Arad, o
interesantă şi originală expoziţie de heraldică, vezi: Maria Dogaru, Expoziţia” Ideea de
unitate şi independenţă oglindită în simboluri heraldice, în Revista muzeelor şi
monumentelor, seria muzee, anul XIX, nr. 5 (1982), pp. 23-31.
6
Concursul avea loc ca urmare a H. G. nr. 64/1993. La concurs s-au prezentat lucrări cu
proiecte de steme ale judeţului Arad şi ale următoarelor oraşe: Chişineu Criş, Curtici, Ineu,
Nădlac, Pâncota, Sebiş.
7
În mod special de adunarea lucrărilor pentru concurs s-a ocupat D-na arhitect şef Elena
Copaci şi D-na arhitect Lucia Chişbora, de la Direcţia de urbanism, amenajarea teritoriului
şi lucrări publice.
8
Stema municipiului Arad a fost aprobată prin H. G. nr. 790/ 27 septembrie 1999,
publicată în “Monitorul Oficial”, Partea I, anul IX, nr. 490 din 12 octombrie 1999, p. 2.
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Dintre variantele de proiecte de stemă ale judeţului Arad, proiectul
de stemă care a luat locul I, la concurs, a fost trimis la CNHGS, unde din
păcate a stat câţiva ani. Între timp această variantă a stemei judeţului a fost
reprodusă pe diferite obiecte: pe un serviciu de porţelan (compus dintr-o
cană şi o scrumieră), diplome, publicaţii, medalii, s-a executat şi o stemă
care a fost pusă la intrare în holul Consiliului Judeţean Arad etc. Această
stemă a judeţului între timp a fost succint publicată (înainte de a fi fost
aprobată de către CNHGS) având următoarea înfăţişare: scut sfertuit; în
primul cartier, pe albastru, o cetate crenelată cu trei turnuri, având acoperiş
ascuţit şi poarta închisă; în cartierul secund, pe fond de aur, o cruce
ortodoxă flancată de o sabie şi de o pană, toate ieşind dintr-o cunună de
lauri; în cartierul trei, pe roşu, un ciorchine de strugure de aur; în ultima
partiţiune, pe câmp verde, două brâuri de argint. Figurile heraldice descrise
amintesc vechea cetate a Aradului, bogăţia viticolă, câmpia mănoasă
străbătută de apele limpezi, evocă contribuţia arădenilor la lupta pentru
Unire, luptă dusă prin credinţă cu “sabia şi pana” 9.
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 25/16. I. 2003 10, privind
stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor
judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor, începând din ianuarie 2003,
judeţul Arad, aparţine de biroul zonal Cluj al CNHGS care avizează
propunerele de steme 11. După constituirea acestui birou zonal s-a observat o
înviorare a activităţii privind elaborarea stemelor de localităţi. Dar, abia,
după 10 ani, prin şedinţa din data de 13 februarie 2004, CNHGS a
Academiei Române a analizat proiectul de stemă al judeţelui înaintat şi a
avizat în principiu compoziţia heraldică cu unele modificări 12. Prin
9

Maria Dogaru, Din heraldica României, Edit. JIF, Bucureşti, 1994, p. 167.
H. G. nr. 25/16 ianuarie 2003 a fost publicată în „Monitorul Oficial” al României,
Partea I, nr. 64/2.II.2003, p. 7. Preşedinte al Comisiei Zonale de Heraldică Cluj este
prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române.
11
În acest sens, prin Ordinul nr. 177 din 18.03.2003 al prefectului s-a constituit Comisia
judeţeană pentru analiza propunerilor de proiecte de steme ale judeţului, oraşelor şi
comunelor. Comisia a fost numită în următoarea componenţă: Nicolae Cosma, arhitect,
director la Consiliul Judeţean Arad, Pascu Hurezan, director al Muzeului Judeţean Arad,
Sorin Sabău, etnograf la Muzeul Judeţean Arad, Ioan Popovici, referent de specialitate, la
Direcţia judeţeană Arad a Arhivelor Naţionale, Augustin Mureşan, muzeograf principal la
Muzeul Judeţean Arad.
12
Modificările cerute de către CNHGS pentru prima variantă trimisă (care avea scutul
scartelat) a stemei judeţului erau următoarele: în cartierul II va figura o cruce ortodoxă
(eventual treflată), înconjurată de o cunună de stejar (fără sabie şi pană). Actualul cartier
III, cu strugurele, dispare. Fasciile din cartierul IV vor ocupa întreaga parte inferioară a
scutului. Modificările cerute de CNHGS au fost motivate de faptul că stema propusă spre
aprobare este mult prea încărcată şi la nivel de antet sau de ştampilă ar fi total ilizibilă,
10
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Hotărârea de Guvern nr. 842, din 28 iulie 2005 s-a aprobat noua stemă a
judeţului Arad 13. Stema se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile
rotunjite, scartelat.
În partea superioară, în cartierul din dreapta, în câmp albastru, se
află o cetate de argint cu trei turnuri, cu acoperiş conic şi având o poartă
deschisă.
În partea superioară, în cartierul din stânga, în câmp roşu, se află o
cruce de argint cu braţele treflate, înconjurată de două ramuri de stejar, cu
frunze şi ghinde de aur.
În partea inferioară, în cartierul din dreapta, pe fond roşu, se află un
ciorchine de strugure cu boabele de aur şi o frunză de viţă-de-vie de argint.
În partea inferioară, în cartierul din stânga, pe fond de aur, se află
două benzi undate, de culoare albastră.
Semnificaţiile elementelor însumate
Cetatea evocă rolul pe care l-au avut fortificaţiile în luptele de
apărare. Crucea treflată aminteşte de edificiile religioase existente de-a
lungul secolelor pe aceste meleaguri evidenţiind credinţa străbună şi
contribuţia ei la lupta pentru unitate naţională. Ciorchinele de strugure
împreună cu frunza de viţă-de-vie semnifică vechea podgorie a Aradului, iar
fasciile undate simbolizează râurile ce străbat teritoriul judeţului şi anume
Mureşul şi Crişul Alb 14.
vezi Adresa din 25 februarie 2004 a Comisiei de Heraldică, Biroul zonal Bucureşti,
adresată Consiliului Judeţean Arad, semnată de D-na dr. Ileana Căzan, secretarul acestei
comisii. Consilierii judeţeni şi Comisia judeţeană de analiză a stemelor nu au fost însă de
acord cu înlăturarea din stemă a ciorchinelui de strugure, element cu veche tradiţie
heraldică arădeană, semnificând Podgoria Aradului, ci doar el trebuia a fi mai bine realizat
din punct de vedere artistic şi heraldic. În cele din urmă Comisia judeţeană pentru
analizarea proiectelor de steme şi-a însuşit o parte din propuneri şi a hotărât a trimite două
variante de steme, pentru ca una dintre ele să fie avizată de CNHG S (dar din păcate ele sau pierdut sau rătăcit). În acest caz s-a trimis o ultima variantă care a fost avizată de
CNGHS . Această variantă finală a fost realizată de artistul plastic arădean, Adrian Sandu,
coordonat de subsemnatul.
13
Stema judeţului Arad a fost publicată în “Monitorul Oficial al României”, Partea I, Anul
173 (XVII), nr. 708 din 5 august 2005, p. 8. În acest act oficial, la descriere stemei, nu se
ţine cont de regula, dreapta şi stânga, în heraldică. În heraldică, poziţia dreapta-stânga se
referă la poziţia scutului, nu la cea a privitorului, deci invers decât în accepţiunea curentă,
vezi Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei, arhivistică,, cronologie, diplomatică,
genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie, Edit. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1982, p. 212.
14
Augustin Mureşan, Noua stemă a judeţului Arad, în “Adevărul “ (Arad), anul XVII, nr.
4622 din 14 septembrie 2005, p. 10.
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Recenzii
Preot dr. Pavel Vesa, Învăţământul teologic de la Arad (1822-1948),
Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2013, 546 p.
O Monografie a Academiei
Teologice din Arad – cum a purtat
numele această prestigioasă instituţie
de învăţământ teologic în perioada
interbelică – ar fi fost perla care ar fi
încununat
laborioasa
cercetare
istorico-teologică din Arhiepiscopia
Aradului, pe care au început-o Vasile
Mangra, Roman Ciorogariu, Teodor
Botiş, Gheorghe Ciuhandu şi atâţia alţi
eminenţi profesori şi teologi arădeni.
Iată că această binemeritată şi
binecuvântată cinste îi revine – „de
fapt şi de drept”, cum ar spune
avocaţii – celui mai prolific şi mai
competent cercetător pe care l-a dat
istoriografia ecleziastică din partea de
vest a României în ultimul pătrar de
veac: părintele dr. Pavel Vesa. Tipărită cu binecuvântarea Preasfinţitului
Gurie, Episcopul Devei şi Hunedoarei, lucrarea părintelui dr. Pavel Vesa se
bucură de tot ceea ce ar fi putut da mai bun Ardealul şi Banatul în materie
de referenţi ştiinţifici: academician preot profesor universitar dr. Mircea
Păcurariu şi profesor universitar dr. Nicolae Bocşan. Apărut în condiţii
grafice excelente şi însumând 546 de pagini de cercetări şi străduinţe, cu
care părintele dr. Pavel Vesa ne-a obişnuit deja, volumul „Învăţământul
Teologic de la Arad (1822-1948)” începe prin a ne prezenta realizările
istoriografice din domeniu de până acum. Paşii firavi de pregătire teologică
a clerului ortodox până la întemeierea Institutului Teologic de la Arad din
1822 fac obiectul celui de-al doilea capitol, în vreme ce capitolul III este
dedicat perioadei de până la fuzionarea din 1876 a celor două institute
arădene: teologic şi pedagogic. Institutul Pedagogico-Teologic ne este
prezentat în următorul capitol, iar capitolul cu numărul cinci abordează
perioada interbelică (1927-1948), când această prestigioasă instituţie s-a
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numit „Academia Teologică”. Mai departe, începând cu cel de-al VI-lea
capitol, părintele dr. Pavel Vesa abordează secvenţele tematice de
profunzime ale problemei: activitatea ştiinţifică şi culturală a cadrelor
didactice, duhovnicii, absolvenţii, profesorii în contextul mişcării naţionale,
dar şi în închisorile comuniste, biblioteca, societatea de lectură, edificiul
şcolar şi bio-bibliografia profesorilor. În final, două anexe: lista cadrelor
didactice (1822-1948) şi lista absolvenţilor. Cu alte cuvinte, vorbim despre
o lucrare exegetică deosebit de valoroasă, care ridică standardele cercetărilor
contemporane de istorie bisericească la cote într-atât de înalte, pe care doar
părintele dr. Pavel Vesa le poate mânui. Nu sunt vorbe fără acoperire în
realitate, deoarece părintele dr. Pavel Vesa reprezintă deja un ideal pentru
toţi cercetătorii de astăzi. Pentru că,la domnia sa, spre deosebire de mulţi
dintre noi, performanţa şi competenţa sunt pe măsura jertfei. Iar jertfelnicia
pentru creaţie este singura ziditoare, singura în măsură să ne asigure
nemurirea. Iar părintele dr. Pavel Vesa este – ce frumos s-au definit
academicienii francezi! – UN NEMURITOR (Doru Sinaci).
Alin Spânu, Istoria serviciilor de informaţii şi contrainformaţii româneşti
în perioada 1919-1945, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2010, 791 p.
Studiul Istoria serviciilor de informaţii
şi contrainformaţii româneşti în
perioada 1919-1945 a constituit teza de
doctorat
a
tânărului
cercetător
Alexandru-Alin Spânu, coordonată de
cunoscutul istoric profesorul universitar
dr. Gheorghe Buzatu. Izvoarele acestei
lucrări sunt constituite din documente
inedite, păstrate în fordurile arhivistice
istorice centrale civile, militare şi ale
diverselor servicii de informaţii, din
documente edite, publicate în culegeri
de documente, enciclopedii, cronologii
şi dicţionare, informaţii publicate în
periodicele şi revistele vremii, puncte
de vedere ale oamenilor politici sau ale
unor înalţi funcţionari, materializate în
memorii şi jurnale, precum şi interpretări ale realităţilor istorice realizate de
oamenii de ştiinţă în lucrări şi studii cu caracter general sau special,
totalizând peste 3326 indici de trimitere către sursele informativ-ştiinţifice,
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extrem de complexe. Pornind de la Marea Unire, în procesul de consolidare
a statului naţional unitar român, Istoria serviciilor de informaţii şi
contrainformaţii româneşti analizează aceste activităţi desfăşurate de
structurile de specialitate ale Ministerului de Interne şi ale Armatei Române,
precum şi colaborarea dintre acestea, în decursul etapelor istorice, „până la
stagnarea, limitarea şi obstrucţionarea” lor de către schimbările politice
impuse de către ocupantul sovietic. Publicată de Casa Editorială Demiurg
din Iaşi, această lucrare, însumând 791 pagini, considerată „cea mai solidă
monografie publicată la noi consacrată problemei şi perioadei investigate”
(Gh. Buzatu), a fost distinsă de către Secţia de Ştiinţe Istorice şi Arheologie
a Academiei Române, în decembrie 2012, cu premiul „Mihail
Kogălniceanu” (Emil Arbonie).
Studiul Serviciul de informaţii al
României în Războiul de Întregire
Naţională
(1916-1920),
Editura
Militară, Bucureşti, 2012, adânceşte
cercetările dr. Alin Spânu de-a lungul
timpului, abordând complexa şi
extrem
de
puţin
cunoscuta
problemtică
a
spionajului
şi
contraspionajului romînesc în timpul
Primei Conflagraţii Mondiale. Pentru
a intra în dezbaterea tematicii
propuse, autorul accede la reperele
istorice care stabilesc cadrul legal al
organizării şi funcţionării structurilor
informativ/contrainformative române,
de-a lungul timpului, accentuând
contribuţiile conducătorilor statului în
procesul de apărare şi promovare a
intereselor româneşti într-un mediu
internaţional, nu întotdeauna favorabil acestora. Etapele de neutralitate şi
participare activă a României la Războiul de Întregire Naţională, au relevat,
atât succese, cât şi eşecuri ale activătăţilor informative/contrainformative,
aspecte care au condus la fundamentarea unei doctrine informative, cu
caracter naţional şi la reorganizarea structurilor de specialitate ale
Direcţiunii Poliţiei şi Siguranţei Generale a Statului şi ale Armatei Române.
Marea Unire de la Alba Iulia, de la 1 Decembrie 1918, a finalizat procesul
de făurire a statului naţional unitar român, iar noul cadru doctrinar şi practic
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al activităţilor informative şi contrainformative a asigurat menţinerea şi
promovarea, de-a lungul timpului, a intereselor naţionale româneşti.
Prin activitaea cultural-ştiinţifică desfăşurată pe plan naţional şi
regional, inclusiv la Arad, d-l dr. Alin Spânu şi multiplele sale studiile
publicate, inclusiv în „Administraţie românească arădeană”, şi-au câştigat
stima şi respectul nostru (Emil Arbonie).
Florin Şinca, Generalul Gabriel Marinescu: poliţistul Regelui Carol al IIlea, RCR Editorial, Bucureşti, 2013, 380 p.
Comisarul şef dr. Florin Şinca este
autorul Istoriei Poliţiei Române (3
volume, totalizând 1.120 pagini),
Istroiei Poliţiei Capitalei (un volum,
602 pagini)), precum şi a unui
impresionant număr de studii şi articole
cultural-istorice,
materializate
în
numeroase publicaţii şi reportaje TV.
Ele relevă dragostea autorului pentru
instituţia din care face parte, onestitatea
şi principiile ferme care îi călăuzesc
activitatea profesională şi culturalştiinţifică, fiind convins că „istoria
trebuie să fie un mijloc de educaţie
profesională” (Academician Florin
Constantiniu). La începutul acestei
primăveri d-l comisar şef dr. Florin
Şinca
a
deschis
„un
drum”
(Academician Dinu C. Giurescu), care
conduce către cunoaşterea cât mai detaliată a personalităţilor care,
participând la desfăşurarea anumitor momente ale Istoriei Românilor, au
slujit ordinea şi siguranţa publică, atât în interesul public, cât şi către cel
personal. Studiul Generalul Gabriel Marinescu: poliţistul Regelui Carol al
II-lea, relevă cariera militară desăvârşită a colonelului Gabriel Marinescu,
participarea acestuia la lovitura de stat a principelui Carol, contribuţia timp
de aproape 10 ani la „Camarila Regelui Carol al II-lea”, activităţile din
timpul funcţionării în demnităţile de prefect al Poliţiei Capitalei, subsecretar
de stat şi ministru de Interne, decăderea, arestarea şi asasinarea lui în
noaptea de 26/27 noiembrie 1940, în cadrul închisorii Jilava. Numeroasele
şi ineditele fotografii care ilustrează lucrarea, dau acesteia o valoare
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deosebită, izvor atât de necesar cercetătorilor şi iubitorilor de istorie. Pe
lângă conţinutul desăvârşit al întregului studiu, este demnă de reţinut şi
concluzia autorului : „Bilanţul regimului – pe care generalul Gabriel
Marinescu l-a sprijinit din prima zi a instalării sale şi din dulceaţa căruia s-a
înfruptat – a fost unul negativ. Când barca a luat apă, plin de năduf generalul
a început să enumere faţă de apropiaţi crimele regimului. După ce a fost
înlăturat, a încercat să fugă. Căderea regelui a dus la sfârşitul poliţistului său
credincios, obedient din interes, dar atât de lipsit de onoare” (Emil Arbonie).
Emil Arbonie, Eugeniu Criste, Ordinea şi siguranţa publică arădeană
(1919-1929). Structuri instituţionale şi personal, Editura Concordia, Arad,
2011, 409 p.
Colonel (r) dr. Emil Arbonie şi
profesorul Eugeniu Criste, directorul
Serviciului Judeţean Arad al Arhivelor
Naţionale, sunt autorii studiului
Ordinea şi siguranţa publică arădeană
(1919-1929). Structuri instituţionale şi
personal, Editura Concordia, Arad,
2011, 409 pagini. Lucrarea valorifică
izvoarele arhivistice arădene, clujene şi
timişene, precum şi informaţiile
publicate în presa vremii şi studiile
istorice, cu caracter general şi special,
referitoare la ordinea şi siguranţa
publică,
începând
cu
perioada
statificării acestora, de către Consiliul
Dirigent al Transilvaniei, până la
reorganizarea generală a Poliţiei şi
Siguranţei Statului, din anul 1929. Sunt
relevate principiile şi modalitatea organizării instituţionale a sistemului
transilvănean de siguranţă, realităţile arădene referitoare la statificarea
Poliţiei comunale, Circumscripţia, Serviciul Special de Siguranţă Arad şi
Brigada Specială de Siguranţă Pecica, organizarea şi funcţionarea sistemului
arădean de control la trecerea frontierei a persoanelor, bunurilor şi
mijloacelor de transport (Curtici, Grăniceri, Nădlac şi Pecica), principalele
domenii ale activităţii sistemului de ordine şi siguranţă publică arădeană,
precum şi biografiile a peste 50 de ofiţeri şi agenţi de siguranţă şi ordine
publică. În anexe a fost republicat cadrul legal al activităţii de ordine şi
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siguranţă publică stabilit de Consiliul Dirigent, inclusiv dispoziţiile
referitoare la circulaţia persoanelor, eliberarea paşapoartelor şi controlul
străinilor, Convenţia cu Ungaria referitoare la repatrierea persoanelor,
tablourile personalului prefecturilor regionale de poliţie şi ale poliţiilor
orăşeneşti transilvănene, precum şi cele referitoare la retribuirea
funcţionarilor şi salariaţilor poliţiei de stat. Caracter inedit prezintă şi tabloul
celor 3.748 arădeni de „gen masculin care s-au repatriat în Ungaria, în anii
1919 inclusiv 1929” (Emil Arbonie).
Stindard
Revistă semestrială a Asociaţiei
Cadrelor Militare în Rezervă şi
Retragere „Ziridava” Arad, editată sub
egida Ligii Scriitorilor din România şi
a Fundaţiei „Ioan Slavici”, anul I, nr. 1,
martie 2013. La începutul lunii aprilie
a fost materializată iniţiativa mai
multor cadre militare, în rezervă şi
retragere, de a pune în circulaţie o
„nouă revistă arădeană de informare,
opinie şi cultură”, împreună cu „un
grup inimos de intelectuali, jurnalişti,
artişti şi scriitori arădeni”. În cuprinsul
celor 64 de pagini ale revistei, pe lângă
„Editorial”-ul semnat de Redacţia
acestei publicaţii şi „Cuvintele de
început” expuse de istoricul Horia
Medeleanu, Gl. br. (r) Vasile-Ionel
Heredea, prof. univ. dr. Gheorghe Schwartz şi scriitorul col. (r) Ion
Stăncioiu, au fost publicate peste 40 de articole cuprinzând înformaţii cu
caracter militar şi civil, istoric, cultural şi editorial, sub semnătura unui
numeros şi important număr de militari activi, în rezervă şi retragere,
precum şi „civilii”: Horia Truţă, Ioan Tuleu, Eugeniu Criste. „Lirica militară
contemporană” a pus în valoare poeziile militarilor în rezervă Iulian Patca,
Eugen Burghelea, Horea Gana, Constantin Butunoi, Liviu Vişan, Ion
Mârzac şi Gheorghe Florin Cozma, precum şi a „poeţilor oaspeţi ai revistei
Stindard”: Curnis Gervazio (Italia), Vladimir Belity şi Domnica Pop. Doru
Sinaci, Emil Şimăndan, Eugen Burghelea şi Sabin Bodea şi-au adus aportul
cultural prin recenzii, comentarii critice şi evocări literare, referitoare la
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lirică, romane şi istorie militară, precum şi la „Dicţionarul jurnaliştilor
arădeni” şi „Mitul lui Ioan Alexandru – ultimul mare poet al Transilvaniei”.
Autorii lucrării Infern în România. Revoluţia Română din Decembrie 1989
în presa italiană, vol. I, Arad, 2011, au republicat „Cuvântul înainte” al
acestui studiu. Peste 130 de fotografii ilustrează istoria unităţilor militare
arădene şi ale diverselor structuri, ale membrilor Filialei „Ziridava” a
A.C.M.R.R., ale diverselor ceremonii, solemnităţi, festivităţi şi evenimente
culturale la care au participat militarii arădeni din toată inima, mândrii şi
conştienţi de jurământul depus faţă de Patrie. Urăm succes deplin acestei
inedite şi deosebit de complexe publicaţii, la lansarea căreia a participat, pe
lângă o mulţime de invitaţi, şi d-l inginer Gheorghe Falcă, primarul
Municipiului Arad (Emil Arbonie).
Augustin Mureşan, Sigilii de bresle din Vestul şi Nord-Vestul României
(secolele XVI-XIX), Editura Mega, Cluj-Napoca, 2006, 298 p.
Prezenta carte a Domnului
Augustin Mureşan abordează una din
problemele de mare actualitate şi
interes din istoriografia noastră, anume
evoluţia şi particularităţile sigiliilor de
breaslă din Partium în secolele XVIXIX, subiect asupra căruia, desigur
într-un cadru general şi mai larg, s-a
concentrat de mai multă vreme atenţia
şi preocupările istoricilor specialişti
români, maghiari şi saşi.
După cum era de aşteptat
specificul subiectului abordat şi natura
materialului arhivistico-documentar şi
istoriografic utilizat de autor au
determinat
atât
delimitarea
cronologică, cât şi problematizarea şi
structurarea demersului interpretativ
din prezenta carte.
Aceasta debutează, în mod firesc, cu obişnuitele preliminarii privind
actualitatea, scopul şi obiectivele investigaţiei, cu delimitarea cadrului
geografico-politic, anume comitatele din părţile vestice şi nord-vestice:
Arad, Cenad, Zarand, Bihor, Crasna, Solnocul de Mijloc, Satu-Mare şi
Maramureş.
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Pentru reuşita invesigaţiei autorul a simţit nevoia să schiţeze în
generalitatea sa evoluţia cercetărilor şi preocupărilor istoriografice legate de
subiect. Cu acest prilej este surprins interesul şi contribuţiile aduse de
istoricii maghiari şi saşi la pragul secolelor XIX-XX privind sigiliile
diferitelor bresle repartizate pe oraşe şi târguri, preocupări strâns legate de
cele vizând istoria mai generală a meşteşugurilor şi breslelor. Aceste
preocupări, la care s-au asociat treptat şi istoricii români, după o perioadă de
relativă stagnare în perioada interbelică, au cunoscut un nou avânt după al
doilea război mondial, mai cu seamă în istoriografia românească ilustrată de
nume ca cel al lui Sigismund Jakó, Emil Vârtosu, Magdalena Bunta şi cu
deosebire Maria Dogaru. Aceste preocupări au fost încununate de apariţia
unor remarcabile lucrări, precum Albumul sigilografic din 1976, publicarea
Colecţiilor de matrice sigilare ale Arhivelor Statului (1984) şi extrem de
utila.
Bibliografie sigilografică românească (1990). Stimulat de aceste
investigaţii patronate în ţara noastră de o arădeancă, regretata Maria Dogaru,
şi îndemnat personal de acestă specialistă de marcă, autorul s-a aplecat
iniţial asupra unor sigilii de bresle din localităţiile Lipova, Pâncota, Aradul
Nou, Pecica, Ghioroc etc. păstrate în colecţiile Complexului Muzeal şi a
Arhivelor Naţionale din Arad. Din toate aceste începuturi, aparent modeste,
s-a născut pasiunea pentru sigilografie a Domnului Augustin Mureşan care
treptat şi-a extins aria de investigaţie, ajungând în cele din urmă să realizeze
prezenta carte.
După istoricul cercetărilor în domeniu, cu capitolul al II-lea este
abordată o problematică adiacentă, dar de strictă necesitate pentru întreg
demersul autorului, anume aceea a breslelor cu istoricul formării şi
răspândirii lor geografice în comitatele vestice, inclusiv cu organizarea
conducerii şi cu practicile scripturistice care au însoţit anumite aspecte ale
activităţii lor.
Se trece apoi, cu capitolul al III-lea, la problematica propriu-zisă ce
ţine de subiectul investigaţiei, analizându-se tehnica făuririi tiparelor sigilare
şi a sigiliilor de breaslă, evident de către aurari, avându-se în vedere
clasificarea tiparelor atât după modul de confecţionare-prin gravarea
metalului la cald şi prin turnare-cât şi clasificarea tiparelor sigilare după
formă. Nu este ocolită de autor nici chestiunea folosirii şi păstrării tiparelor
sigilare în lăzile breslelor, respectiv obţinerea tipurilor de sigilii (aplicate,
atârnate, timbrate şi imprimate), pentru a fi surprinsă utilizarea acestora în
scopul validării actelor emise de bresle prin notarul sau diacul acestora.
Din întreg cuprinsul cărţii, personal ni se pare cea mai interesantă,
mai realizată şi de o incontestabilă utilitate pentru orice istoric partea
534

consacrată reprezentărilor din câmpul sigilar, cu cele două părţi ale sale,
imaginea şi legenda. Reprezentările sigilare, indiferent că sunt de tipul
iconografic, hagiografic, arhitectural sau heraldic, fiecare în parte şi toate la
un loc, prin personajele reprezentate, laice sau sfinţi patroni, prin
construcţiile reproduse, dar şi prin unelte, materii prime, produse finite, în
general prin activităţile meşteşugăreşti reprezentate, la care am adăuga şi
însemnele folosite, sunt de natură să ne dezvăluie aspecte figurative de
neînlocuit ale vieţii economice de altădată, ale celei cotidiene, ale
costumului şi structurilor mentale etc. Legendele sigiliilor la rândul lor ne
dezvăluie însemnate aspecte din istoria scrisului dar şi din ştiinţa de carte a
unora dintre meşterii aurari care le-au confecţionat.
Reluarea întregului material valorificat, constituit din tipare sigilare
şi sigilii şi regruparea lui globală pe localităţi şi bresle încheie investigaţia
Domnului Augustin Mureşan, adăugând în final concluziile de rigoare,
bibliografia bogată a problematicii, un glosar şi un album sigilografic cu 89
de reproduceri la care se face referire în lucrare.
Fără îndoială că toate aceste elemente constitutive enumerate mai
sus, definite şi individualizate cu pricepere de autor în istoria sigilografiei
breslelor din Partium în secolele XVI-XIX, justifică pe deplin
circumscrierea subiectului cu limitele sale cronologice şi geografice.
În altă ordine de idei, am sublinia abordarea cercetării din
perspectiva atât a istoriei sigilografiei provinciale, cât şi a celei generale
româneşti, motiv pentru care de fiecare dată în lucrare întâlnim prezentarea
evoluţiei tiparelor sigilare şi a sigiliilor de bresle din comitatele vestice
comparativ cu exemple din problematica naţională. Menţionăm că aceeaşi
perspectivă şi spirit se regăsesc pe întreg întinsul analizei şi interpretării
datelor, faptul justificându-se, credem, prin nevoia unei cât mai detaliate
reconstituiri şi prezentări prin raportare la cadrul general, cu rolul său
explicativ, în care se înscriu şi informaţiile particulare relative la zona
Vestică şi de Nord-Vest a României în secolele XVI-XIX.
Aceste constatări rămân valabile pentru întregul demers interpretativ,
încât acest cadru integrator împreună cu bogăţia informaţiei edite şi inedite,
îndeosebi de muzeu şi arhivă, îngăduie siguranţa reconstituirilor şi analizei
critice, încât presupunerile şi ipotezele fac loc certitudinii.
Dar, dincolo de structurarea sa logică şi riguroasă, de spiritul
sistematic şi de claritate, observăm că lucrarea Domnului Augustin Mureşan
se întemeiază pe o documentare bogată, constituită în primul rând din tipare
sigilare şi sigilii, din diverse ediţii de izvoare sigilografice şi heraldice,
unele puţin utilizate până în prezent şi dintr-o bibliografie de specialitate şi
din disciplinele de vecinătate remarcabilă, a cărei consemnare se înscrie,
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prin sine, printre meritele autorului, ale efortului său depus în elaborarea
cărţii. Pentru ca demonstraţia să fie cât mai convingătoare şi nuanţele să
poată fi surprinse cât mai bine autorul a lăsat să vorbească, după cum era şi
firesc, însăşi izvorul figurativ al tiparelor sigilare sau sigiliilor alese cu grijă
şi reproduse în albumul însoţitor.
Se poate spune că lucrarea acoperă o muncă impresionantă fie prin
bogăţia informaţiei aduse şi valorificată, fie datorită exprimării unor puncte
de vedere noi şi pertinente, în măsură să reconfirme afirmaţii deja
înrădăcinate sau să modifice, în unele privinţe, viziunea tradiţională.
Temeiurile succesului cercetării rezultă, evident, din stăpânirea deplină a
criticii surselor utilizate şi a priceperii reconstituirii fenomenelor istorice pe
baza izvoarelor sfragistice. Astfel, depăşind nenumăratele dificultăţi cu care
s-a confruntat, autorul a reuşit totuşi să ne restituie adevărata dimensiune şi
complexitate a evoluţiei pe parcursul secolelor XVI-XIX a sigiliilor de
breaslă în comitatele din Partium.
Cartea Dlui Augustin Mureşan ne apare în lumina acestor
consideraţii, ca o contribuţie esenţială, de certă valoare la elucidarea
problematicii evoluţiei sigiliilor susmenţionate. Ea se fixează valoric,
desigur, în raport cu antecedentele istoriografice, impunându-se atât sub
raportul interpretării, cât şi al reconstituirii istorice. Se poate spune că
lucrarea de faţă reprezintă o reuşită analiză a unui capitol de sigilografie din
ţara noastră, beneficiară a unei metode istorice în cea mai bună tradiţie a
spiritului critic, atestând şi resursele, dinspre disciplinele auxiliare ale
istoriei, de care poate dispune un cercetător în căutarea căilor de acces spre
noi planuri ale cunoaşterii istorice.
Fiind bogat documentată, din variate izvoare inedite şi edite, din
colecţiile muzeelor şi arhivelor, precum şi din istoriografia problemei, atât
străine cât şi româneşti, reuşind să construiască un model interpretativ
sistematic în noianul de date istorice, autorul cărţii pune în deplină lumină
complexitatea unei problematici de mare şi justificat interes din istoria
Partium-ului în secolele XVI-XIX. Reuşita interpretativă a acestui demers
sfragistic şi promovarea acestei perspective speciale le considerăm un
principal merit al lucrării.
Am sublinia, de asemenea, ţinuta grafică extrem de reuşită a cărţii,
fapt care împlineşte fericit, prin efortul editorilor, o contribuţie de valoare a
istoriografiei noastre contemporane.
Avram Andea,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
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Laurenţiu-Ştefan Szemkovics, Matrice sigilare aparţinând Ministerului de
Interne şi unor structuri poliţieneşti (1831-1931), Editura Ministerului
Administraţiei şi Internelor, 2012, 216 p.
Pasionatul cercetător Laurenţiu-Ştefan
Szemkovics, cu o bogată experienţă
în domeniul sigilografiei, autorul unei
serii de lucrări şi pertinente studii în
periodice de specialitate, a avut
posibilitatea cunoaşterii treptate a
variatelor matrice sigilare din bogatul
tezaur arhivistic naţional.
Structura
cărţii
are
în
compunere o „Introducere” în care se
precizează ce tratează lucrarea şi sunt
explicate modalităţile de descriere ale
matricelor sigilare analizate, în
conformitate
cu
recomandările
Comitetului
Internaţional
de
Sigilografie, organism creat în 1959 în
cadrul Consiliului Internaţional al
Arhivelor (pp. 5-6).
În continuare sunt prezentate siglele-prescurtările specifice (p. 7),
abrevierile bibliografice (pp. 8-17), lista lucrărilor în domeniul respectiv,
elaborate de înaintaşi. După aceste pagini premergătoare şi pregătitoare
pentru cititor în privinţa contribuţiei autorului la tratarea temei enunţate,
primul capitol al studiului tratează importanţa matricelor sigilare
aparţinând Ministerului de Interne şi unor structuri poliţieneşti (18311931), punând în evidenţă faptul că aceste piese provin de la Arhivele
Naţionale Centrale din Bucureşti şi de la Muzeul Naţional al Poliţiei
Române din Târgovişte, menţionând judeţele din care au făcut parte
structurile care le-au deţinut în trecut (pp. 18-19).
Următorul capitol este dedicat analizării matricelor sigilare cu
stema heraldică a Ţării Româneşti evocând reprezentarea acvilei cu
crucea în cioc şi analiza celorlalte elemente din această stemă (pp. 20-22).
Urmează capitolul care tratează matricele sigilare cu stema heraldică a
Moldovei evocând capul de bour şi celelalte elemente din această stemă (pp.
23-25). Capitolul matrice sigilare cu stema unită face referinţă la
îmbinarea elementelor din Ţara Românească cu cele din Moldova, adică la
acvila cruciată şi, de la caz la caz, capul de bour (pp. 26-29). Capitolul
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dedicat matricei sigilare incluzând, în emblemă, alături de stema ţării, şi
armele familiei domnitorului se referă la piesa în care stema heraldică a
Moldovei este combinată cu un element din stema familiei Sturdza, formulă
devenită la modă pentru a evidenţia obârşia respectivei familii (pp. 30-31).
Capitolul matrice sigilare cuprinzând stemele unor judeţe face referire la
cele trei piese care au în emblemă stemele judeţelor Râmnicu-Sărat,
Dâmboviţa şi Roman (p. 32). Următorul capitolul tratează matricea sigilară
cuprinzând însemnul Direcţiei Generale a Poştelor, Telegrafului şi
Telefoanelor (p. 32).
O analiză semnificativă a întreprins-o autorul în capitolele matrice
sigilare cu stema României de la 1867, (pp. 33-34), matrice sigilare cu
stema României de la 1872 (pp. 35-38) şi matrice sigilare cu stema
României de la 1921 (pp. 39-42), în care, pe lângă analiza elementelor ce
intră în compunerea acestor steme, redă Legea din 1867 pentru fixarea şi
stabilirea armelor României, Legea din 1872 pentru modificarea armelor
ţării şi Legea din 1921 pentru fixarea stemei Regatului României.
Un capitol special este dedicat conţinutului inscripţiilor şi
legendelor matricelor sigilare, prilej pentru autor să facă referire la limba
folosită, conţinutul legendei, grafia, sistemul de prescurtări, precum şi locul
pe care-l ocupă în emblema pieselor (pp. 42-46).
În capitolul care tratează forma şi dimensiunile matricelor sigilare
folosite de Ministerul de Interne şi de unele din structurile sale (18311931) sunt analizate cele şapte forme ale acestor piese cu dimensiunile
minimale şi maximale aferente (p. 47).
Cel mai amplu este capitolul dedicat descrierii matricelor sigilare,
prilej de trecere în revistă a evoluţiei acestui emblematic simbol, începând
cu cel folosit din anul 1831 de Poliţiile oraşelor Turnu şi Craiova,
prezentarea încheindu-se la poziţia CCLVIII, cu cel al Eforiei judeţene de
păşune Dolj (pp. 48-143).
Autorul a inclus un glosar explicativ al cuvintelor ce constituie, în
special, termeni din domeniile sigilografiei şi heraldicii (pp. 144-161).
Urmează bibliografia folosită la elaborarea lucrării (pp. 162-168),
iar la finalul cărţii (pp. 169-216) sunt peste 260 reproduceri color redând
matricele sigilare analizate şi majoritatea stemelor ţării folosite în
emblemele acestora.
Parcurgerea paginilor acestei cărţi prilejuieşte o firească concluzie în
privinţa celor formulate de autor. Este un valoros îndrumător oferind celor
interesaţi posibilitatea de a compara şi integra mărturia avută în cercetare în
rândul celor care completează actuala cunoaştere a acestui gen de izvoare.
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Citind în întregime lucrarea se poate constata modul exemplar de lucru al
acestui autor bine documentat.
Această carte prin rigoarea ştiinţifică a conţinutului ei se constituie
într-o valoroasă contribuţie cu privire la valori ale tezaurului sfragistic
românesc. Ea reflectă, o dată în plus, o mică parte din munca depusă de un
asiduu cercetător din domeniul ştiinţelor auxiliare ale istoriei.
Augustin Mureşan,
Complexul Muzeal Arad

O apariţie editorială de excepţie
„A scrie istorie înseamnă a te elibera de trecut”
Cu adevărat asta au făcut şi
autorii volumului ,,Deta – album
monografic”. Au scris istorie, o istorie
a microzonei, încadrată desăvârşit în
contextul general al epocii. Au
adăugat, astfel, încă o treaptă la scara
evoluţiei acestei localităţi, după cea din
1925, când a apărut ,,Monografia
comunei Deta” de Alex. Chevereşan.
Tipărită şi apărută la U.R.C. XEDOS
SRL Timişoara, în 2012, lucrarea îi are
ca autori pe Dan N. Buruleanu,
concept şi coordonare, şi pe profesorul
şi muzeograful Ion Traia, realizatorul
textului. Fotografiile sunt semnate de
Dan N. Buruleanu şi Cristian
Gheorghe.
Cartea este rezultatul unor îndelungi şi laborioase cercetări şi căutări.
Au răsfoit ,,cronice bătrâne”, au consultat surse scrise şi verbale, au zăbovit
într-un imaginar tunel al timpului şi au confirmat cu prisosinţă cugetarea lui
Andrei Pleşu: „omul cultivat este cel care, atunci când nu ştie ceva, ştie
unde să caute”.
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Volumul, într-o ţinută elegantă, copertat, cu foarte multe imagini
color de-o excepţională calitate, se autodefineşte estetic prin sobrietate şi
prestanţă editorială. Coperţile şi cele 256 de pagini închid între ele pagina de
titlu, un cuvânt înainte semnat de dl. Petru Roman, primarul oraşului Deta,
conţinutul structurat pe 7 capitole, pagina cu bibliografia selectivă şi
cuprinsul. Înţelegerea textului este înlesnită şi de explicaţiile bibliografice
din subsolul paginilor.
Sufletele autorilor, încărcate de povara responsabilităţii, precum şi
ale edililor care au făcut posibilă această apariţie, s-au descătuşat aducândune în faţă această comoară găsită în meandrele istorice ale localităţii noastre,
iar domniile lor aşteaptă acum dreapta judecată.
Am parcurs această carte de excepţie şi am consemnat sumar, pe
capitole, principalele aspecte prezentate, rostind judecăţi de valoare, însă
doar cu privire la organizarea şi redactarea materialului scris sau foto,
reducând totul la o modestă recenzie.
Din primul capitol, intitulat ,,Cadrul geografic”, aflăm coordonatele
geografice ale aşezării, urmate de informaţii despre relief, climă, ape,
vegetaţie, floră şi faună, acestea fiind însoţite de ilustraţii color, vederi
panoramice şi imagini punctuale.
Ce-al de-al doilea capitol, care ne introduce în istoria microzonei
Deta, are cele mai multe pagini rezervate: 46. Aflăm despre descoperirile
arheologice din zonă, despre rezultatele cercetărilor în perimetrul firmei
Eybl şi despre atestarea documentară a localităţii, care se opreşte la anul
1360.
Autorii stăruie asupra vieţii în microzonă sub ocupaţia turcească şi
cea austro-ungară, întărind vizual descrierea cu ilustraţii deosebit de
sugestive: ,,Venirea şvabilor în Banat”, ,,Prima locomotivă care a trecut prin
Deta”, ,,Gara în anul 1900”. Interesante sunt şi informaţiile despre felul cum
cele două războaie mondiale au tulburat viaţa localnicilor Aflăm despre
monumentele ridicate întru cinstirea eroilor, despre înrolarea şvabilor în
armata germană, despre episodul unei lupte aprige la est de Deta, soldat cu
morţi, iar la pagina 66 este relatată fapta de eroism a telefonistei Elena
Ghenescu, rămasă de-acum în conştiinţa detenilor.
Autorul textului ne reaminteşte de perioada colectivizării, de
Rusaliile îndurerate ale anului 1951, de deportările unor germani în URSS şi
încheie capitolul cu listele deportaţilor în Bărăgan.
Realizatorii monografiei, în capitolul 3, care se referă la organizarea
administrativă şi la instituţii, fac o incursiune istorică de profunzime,
valorificând materialele documentare cercetate. Ne informează că Deta
apare ca oraş în anul 1660, iar mai târziu, printr-un ordin imperial, la 17
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august 1810, localitatea va purta denumirea de oraş târg. Aflăm că Primăria
din Deta a fost zidită în anul 1868 şi cunoaştem listele cu primarii din Deta
şi Opatiţa. Sunt reprezentativ alese trei personalităţi: a primpretorului Peter
Ostoici, a lui Anton Kratzer, primar între 1882-1887, din Deta şi a lui Iosif
Palici, primar la Opatiţa în perioada 1920-1922.
Primim informaţii de mare valoare şi despre instituţii: judecătorie,
poştă, pompieri, societatea de vânat, bibliotecă (înfiinţare, fond de carte,
bibliotecari), muzeu, spital, finanţe, poliţie, jandarmi. Textul informativ este
argumentat cu imagini de epocă şi, comparativ, cu ilustraţii color de azi:
spitalul, parcul, biblioteca, primăria.
Următoarele 35 de pagini ale monografiei sunt rezervate şcolii şi
activităţii culturale, cuprinse în capitolul 4. Se face un istoric al şcolii din
Deta şi aflăm despre primii învăţători de după 1812. Un spaţiu mai mare
este oferit celor doi profesori: Peter Jager (1829-1860) şi Peter Fischer,
numit director în 1882. Întru amintirea lor stă mărturie placa comemorativă
din faţa şcolii generale. Primim şi alte informaţii despre Şcoala industrială
de fete, cea de ucenici, precum şi despre liceul din Deta (înfiinţare, evoluţie,
directorii etc.). Sunt grăitoare ilustraţiile de epocă, precum şi cele din
prezent, dar mai ales o fotografie de mare forţă sugestivă pentru viitorime,
pe două pagini (126, 127) cu elevi în curtea şcolii. Vestimentaţia, expresia
feţelor, limbajul nonverbal al grupului sunt mesaje ale şcolarilor de azi
pentru urmaşi. Despre şcoala din Opatiţa aflăm lista cu învăţătorii din
monografia preotului de pioasă amintire Tiberiu Margineanţu, la pagina
133.
Activitatea culturală completează tematica acestui capitol. Autorii ne
dau informaţii despre societăţile literare, reuniunile de cântări, o tipografie
din anul 1875, apariţia ziarului local, ,,Dettaen Zeitung”, Clubul atletic
(1921), formaţiile de dansuri populare actuale: româneşti, maghiare,
sârbeşti, bulgăreşti, prezentate pe mai multe pagini, precum şi Casa
Naţională din Opatiţa, de curând finalizată.
În capitolul al V-lea, realizatorii monografiei ne oferă date despre
istoricul bisericii catolice şi al celei ortodoxe din microzonă. Aflăm că cea
mai veche însemnare despre biserica din Opatiţa o întâlnim într-un
document din 1767 şi că, într-un timp, credincioşii ortodocşi din Deta au
aparţinut de Opatiţa, apoi, din 1905, ei trec la parohia din Denta. Actualul
edificiu din Opatiţa s-a rezidit în anul 1875, iar în iunie 1928, biserica a fost
lovită de un trăsnet năprasnic, cu urmări neplăcute. Avem la îndemână lista
cu preoţii şi imagini de epocă şi de azi. Volumul ne oferă multe informaţii
despre biserica catolică din Deta: istoricul ei, lista cu preoţii şi date despre
temelia din 1898. În următoarele pagini, dl Dan Buruleanu organizează o
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adevărată expoziţie foto, de la imagini cu schele până la edificiul actual,
feeric luminat, toate dând măsura artistică a impunătoarei construcţii, dar şi
valoarea talentului celui care le-a izvodit pe peliculă. Parohia ortodoxă se
înfiinţează la 13 octombrie 1922, iar primul preot ortodox român din Deta a
fost învăţătorul Petru Bizerea (1923). Serviciul divin se celebrează în
diferite locaţii improvizate până în anul 2009, când se sfinţeşte noua
biserică. Date despre noul lăcaş ne oferă preotul paroh Ioan Ciprian Blagoe,
la pagina 195. Protopopiatul se mută, din 1960, de la Ciacova la Deta şi, la
aceeaşi pagină, aflăm numele protopopilor.
Imagini cu exteriorul şi interiorul bisericii (naosul, iconostasul şi alte
detalii) completează de minune universul spiritual din urbea noastră şi dau o
notă de solemnitate creştină în faţa monumentalei biserici protopopiale din
oraş.
Ultima parte din acest capitol ne informează şi despre celelalte
biserici existente: sârbă, penticostală, baptistă, martorii lui Iehova. Se
încheie acest capitol cu secvenţe din cimitirul oraşului, o adevărată galerie
de artă în aer liber, cu statui sculptate de meşteri italieni.
Penultimul capitol, al VI-lea, în cele 20 de pagini, face o sumară
analiză demografică a localităţii. Aflăm despre evoluţia numărului de
locuitori, despre colonizări, despre valurile de emigrări, despre deportări,
despre structura etnică a populaţiei din cele două aşezări. Oraşul s-a afirmat,
spun autorii, ,,ca sursă a unei interculturalităţi cu dimensiune activă”.
În ultimul capitol al monografiei, intitulat ,,Deta de ieri şi de azi”,
realizatorii scot din labirintul arhivelor şi din oglinda prezentului alte detalii,
pe care ni le oferă cu generozitate. Aflăm informaţii despre meşteşugari,
industriaşi, comercianţi, despre Fabrica de furnire, despre Cooperativa de
lapte, despre Cărămidăria şi Uzina electrică din oraş. Mai citim că, în 1968,
Deta primeşte pentru a treia oară în istoria sa statutul de oraş. Ultimele
pagini ale albumului, după un periplu imaginar în trecut, ne aduc, cu textul
şi cu bogăţia de imagini, în prezent. Selectez, nu neapărat într-o anumită
ordine, principalele obiective din dinamica dezvoltării din ultimii ani: Se
introduce gazul metan (1992), se aduce apă termală la ştrand, se construiesc
primele blocuri ANL, se inaugurează centura rutieră, se ridică o modernă
sală de sport şi biserica ortodoxă, sunt modernizate spitalul şi ştrandul
termal, precum şi infrastructura stradală. Este prezentă marea industrie, prin
firmele Ebyl Taxata şi Alu Metal, dar şi firme mici, ca Lux şi Essegy Tex,
Consum Coop, Niadal Abatex şi Ro-Lasnene. Edilii şi-au propus realizarea
unui parc industrial, amenajarea Casei de Cultură, noi parcări şi modernizări
stradale, o staţie de biogaz la Opatiţa şi alte proiecte dintr-o listă destul de
stufoasă.
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Valoarea de document pentru urmaşi este întărită de foarte multe
imagini din actualitate, de o hartă a localităţii, la pagina 252, şi de o vedere
din satelit a oraşului.
În sfârşit, a sosit şi vremea concluziilor. Autorul textului, dl prof. Ion
Traia, având în urmă experienţa altor nouă monografii, stăpâneşte tehnica
documentării, iar opera de faţă îi întăreşte şi mai mult imaginea de a fi unul
din cei mai buni monografişti din judeţ, iar artistul foto, directorul de
imagine, dl Dan N. Buruleanu, coordonatorul lucrării, se defineşte prin
fineţea, acurateţea, forţa sugestivă şi selectarea ilustraţiilor în economia
textului.
Iată o lucrare de excepţie, care rămâne o lecţie pentru ,,comunitate”,
aşa cum afirmă în prefaţă dl primar Petru Roman şi adaug ca o dovadă
zguduitoare că ,,pergamentul este mai rezistent decât mortarul şi stânca”
(Ana Blandiana).
Recunoştinţă şi laude celor care s-au gândit la acest act de cultură şi
să dea Dumnezeu ca nobila împlinire intelectuală să dăinuie peste timp ca o
oglindă în care trecutul şi prezentul îşi reflectă simbolic strălucirea.
Marius Iosif Circa
Horia Truţă, Arad-Gai. Scrieri monigrafice, vol. I (363 p.)-II (414 p.)
Editura Mirador, Arad, 2011-2012

D-l profesor Horia Truţă, personalitate culturală arădeană marcantă, nu
numai prin contribuţia la promovarea deplină a Culturii arădene în perioada
anilor 1980-1989, ci şi prin diversificarea acestei activităţi, începând cu anul
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1990, prin conducerea organizaţiei culturale Galeriile Turnul de Apă,
participarea la sesiunile cultural-ştiinţifice, prezentarea opiniilor personale
în cadrul frecventelor emisiuni culturale ale TV arădene, creşterea
numărului de studii şi comunicări istorico-culturale publicate în diversele
volume de istorie locală şi a cărţilor scrise în calitate de autor şi coautor.
Trecerea de la statutul de promotor al „culturii obşteşti”, la acela de ridicare
a istoriei arădene spre „nivelul personal”, însă într-un interes şi beneficiu
social mult mai complex şi fermecător, prin organizarea multiplelor
expoziţii, sesiuni de comunicări, lansări oficiale de cărţi, constituirea unor
mici asociaţii istorico-culturale, s-a diversificat şi prin scrierile monografice
referitoare la cartierul Arad-Gai, în care a copilărit şi şi-a petrecut
adolescenţa. Pornind de la aspectele geografice ale acestei vechi aşezări
arădene, trecând prin evoluţia ei istorică, d-l Truţă se opreşte şi stă „pe
laviţă” – studiind izvoarele istorice şi discutând cu localnicii, apoi prezintă
cititorilor aspecte extrem de detaliate legate de Urbanism, administraţie şi
servicii publice, Pavilioanele Aviaţiei, Agricultura, Industria şi Serviciile
găiene (în vol. I), continuând cu Viaţa religioasă, Învăţământul, Cultura şi
Propaganda, Sportul, Întâmplări neobişnuite, curiozităţi, semne, revenind la
amintirile locuitorilor şi, în loc de concluzii, relevând festivitatea primei
ediţii a Zilei cartierului Gai (vol. II). Pe lângă anexele care materializează
izvoarele istorice referitoare la istoria cartierului, cele două volume
monografice valorifică sute de fotografii ale locuitorilor şi clericilor,
edificiilor civile şi clericale, ale unor evenimente istorice, monumente
istorice şi cimitire. Înalta calitate culturală a d-lui profesor Horia Truţă s-a
materializat şi prin publicarea numeroaselor picturi ale artiştilor găieni. Pe
lângă istoria scrisă a cartierului, care evidenţiază buna înţelegere între
populaţia găiană multietnică, acest aspect relevant, a fost constat şi de către
cititori şi invitaţi arădeni, cu ocazia lansării volumelor la Şcoala Generală
nr. 10 şi Biserica Reformată, aceasta din urmă organizând şi o expoziţie a
pictorilor găieni şi arădeni şi prezentând un program cultural, de o înaltă
calitate artistică. Urăm d-lui profesor Truţă, din tot sufletul, sănătate şi viaţă
lună, spre a putea continua istoria contemporană a minunaţilor arădeni,
locuitori din Gai (Emil Arbonie).
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Virgiliu Bradin Sava Raicu (1869-1920). Finanţist de elită în lumea
bancară din Austro-Ungaria (contribuţie monografică), Editura Promun,
Arad, 2012, 476 p.
D-l profesor Virgiliu Bradin, pe
lângă cunoscuta activitate didactică
desfăşurată de-a lungul timpului, s-a
impus arădenilor şi în calitate de istoric
al cartierului Pârneava „suburbiul
românesc al Aradului”. Studiile
publicate până în prezent: Pârneava –
suburbiul românesc al Aradului,
Editura Promun, Arad, 2008, Şcoli
româneşti din Arad – Pârneava de la
începuturi până în 1947, vol. I, Editura
Promun, Arad, 2008 şi Iosif Moldovan
– Santinela învăţământului românesc
din ţinutul Aradului, Editura Promun,
Arad, 2009, sunt completate prin noua
apariţie editorială, din anul 2012,
referitoare la locuitorul de elită Sava
Raicu, român specialist în finanţe, care
a condus Banca „Victoria” din Arad, din anul 1912, având o experienţă în
această instituţie de 25 ani, de la înfiinţarea acesteia în anul 1887. Pe lângă
aspectele relative la Cartierul Pârneava şi locuitorii acestuia, d-l Bradin
accentuează rolul important a lui Sava Raicu în procesul de ridicare a
nivelului cultural şi social al acestora, inclusiv prin construirea edificiului
cultural „Casa Naţională” şi acordarea de credite agricultorilor şi
meseriaşilor. Adâncind cercetarea istorică, autorul aduce argumente
ştiinţifice referitoare la rolul şi contribuţia lui Sava Raicu la promovarea
acţiunilor social-culturale cu caracter naţional, aspect care ridică pe Sava
Raicu la rangul de personalitate arădeană de elită, în mediul financiar,
politic şi cultural transilvănean. Fiind prima scriere monografică despre
Sava Raicu, dar având un caracter cultural-ştiinţific ridicat, studiul d-lui
Virgiliu Bradin constituie o extrem de bogată sursă de informaţii pentru
cercetătorii şi iubitorii istoriei arădene, realitate care ne determină să o
recomandăm cititorilor cu un deosebit respect (Emil Arbonie).
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Dan Roman, Oameni de seamă ai Aradului, „Vasile Goldiş” University
Press, 2011, 403 p.
Nivelul cultural-ştiinţific al
talentatului jurnalist arădean
Dan Roman s-a materializat, şi
de această dată, prin evidenţierea
personalităţilor arădene, a căror
contribuţie la viaţa publică,
locală şi naţională, intrată în
istorie, conduce către înţelegerea
prezentului,
sprijinind
şi
încercarea de previziune a
viitorului.
Indiferent
de
naţionalitatea
lor:
români,
maghiari, germani sau sârbi, cele
35 de personalităţi arădene au
evidenţiat contribuţia arădenilor
la ridicarea nivelului culturalştiinţific
în
domeniile
ecleziastic, politic, didactic,
literar şi muzical, cu ajutorul
spiritual şi material al altor
conaţionali. Pentru cunoaşterea vieţii şi activităţii publice a acestor
personalităţi arădene, d-l Dan Roman a utilizat informaţiile inedite cuprinse
în fondurile personale păstrate la Serviciul Judeţean Arad al Arhivelor
Naţionale. La fel de inedite sunt şi multiplele fotografii care ilustrează
icoanele personalităţilor arădene, păstrate în colecţiile muzeale din Arad,
Şiria, Sebiş, precum şi în cadrul diverselor secţiuni ale Universităţii de Vest
„Vasile Goldiş” din Arad. Sursele edite au constat în monografii şi lucrări
tematice, studii şi articole, publicate în şapte colecţii de periodice arădene,
patru colecţii de periodice bănăţene şi încă alte patru colecţii de presă
ardeleană. Completarea surselor s-a realizat prin obţinerea de informaţii de
la persoane avizate. Împletirea surselor inedite cu cele edite, prin talentul
ştiinţific şi literar al autorului, a condus la realizarea unei bogate surse de
informaţii pentru cercetători şi cititori istoriei arădene, cu un conţinut estetic
deosebit şi extrem de bogat (Emil Arbonie).
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Ujj János, File din istoria urbanizării Aradului, Editura Gutenberg Univers,
Arad, 2011, 214 p.
În opinia d-lui Ujj János, cunoscut
istoric arădean, scrierile monografice
despre Arad, din perioada 1881-1999,
s-au constituit în lucrări „oficiale”,
care au valorificat, în cea mai mare
parte, problemele religioase, sociale,
naţionale şi economice, lăsând la o
parte, „aspectele foarte importante ale
istoriei civilizaţiei”, ori tratându-le
într-o modalitate superficială, fără a se
acorda atenţie aspectelor importante
ale „vieţii de zi cu zi”. Pentru
acoperirea unor asemenea lipsuri din
istoria locală, utilizând izvoare
bibliografice editate în ultimii 130 de
ani, precum şi numeroase imagini
fotografice, autorul materializează
evoluţia urbanizării arădene în
perioada cuprinsă între sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al
XX-lea, în speranţa revenirii la „efervescenţa economică” caracteristică
acelei perioade. Astfel, sunt relevate aspectele privind Crearea
infrastructurii orăşene (pavaje, iluminat, transport, canalizare, alimentarea
cu apă, băi publice, diguri, poduri metalice şi canalul Mureşul Mort),
Formarea instituţiilor orăşeneşti (unităţile şcolare, teatrele, viaţa muzicală,
reţeaua sanitară, instituţiile de credit, de asigurări şi cele cu caracter social,
corporaţia industriaşilor şi Camera de Comerţ şi Industrie, abatorul, vămile
orăşeneşti, cinematograful şi Căminul muncitoresc), Sistemul comunicaţiilor
(poşta, căile ferate de interes naţional şi local, telefonul şi simbolurile de
altitudine ale construcţiilor) şi Marile personalităţi ale perioadei discutate
(primari, prefecţi şi conducători ai cultelor). Aceste personalităţi care au
condus viaţa politico-administrativă şi religioasă a arădenilor, completează
numărul celor cuprinse în lucrarea aceluiaşi autor: Arad Megye neves
szülöttei (Personalităţi arădene născute în comitatul Arad), Alma Mater
Alapitvány, Arad, 2007, iar informaţiile cuprinse în celelalte trei capitole
prezintă interes pentru iubitorii istoriei locale. Pentru oamenii de ştiinţă,
însă, ar fi fost interesant de reliefat beneficiile şi consecinţele modernizării
oraşului nostru. Realitatea istorică confirmă faptul că, numai în timpul
547

mandatelor de primar ale inginerului Gheorghe Falcă, adică în ultimii ani,
întregul oraş, în general, precum şi cartierele Gai, Bujac, Micălaca
Sânnicolaul-Mic şi Aradul Nou, în special, au fost urbanizate cu adevărat,
acţiune care înaintează, în continuare, către celelalte cartiere arădene (Emil
Arbonie).
Sorin Bulboacă, Structuri politice şi confesionale în Banatul Lugojului şi
Caransebeşului (1552-1568), vol. I, „Vasile Goldiş” University Press, Arad,
2011, 320 p.
Tânărul cadru didactic universitar, dr.
Sorin Bulboacă, continuă prezentarea
aspectelor
inedite
ale
istoriei
româneşti medievale din zonele
Moldovei, Ţării Româneşti şi
Transilvaniei, abordând, de această
dată, şi într-o modalitate originală, pe
cea din Banatul Lugojului şi
Caransebeşului, într-un interval puţin
investigat de cercetători: 1552-1658.
Utilizând izvoare arhivistice inedite,
păstrate în ţară şi străinătate,
numeroase culegeri de documente
referitoare la istoria Evului Mediu
românesc, studii şi lucrări cu caracter
general şi special, analizând evoluţia
teritorială a acestui spaţiu românesc,
dr. Sorin Bulboacă investighează, în
acest prim volum, structurile politice
şi social-juridice ale Banatului Lugojului şi Caransebeşului. Astfel, autorul
abordează instituţia băniei, precum şi prerogativele militare şi confesionale,
competenţele politico-diplomatice, atribuţiile administrative şi judecătoreşti
ale banilor şi vicebanilor lugojeni şi caransebeşeni, comparându-le cu cele
ale Băniei Craiovei şi ale Căpităniei Oradiei. După prezentarea activităţii
celor 26 de bani ai Lugojului şi Caransebeşului, este abordat sistemul socialjuridic, reprezentat prin nobilimea, orăşenimea şi negustorimea românească,
pus în funcţiune prin reuniunile periodice, în baza dreptului românesc
tradiţional. În urma evoluţiei istorice, a ascensiunii suzeranităţii otomane,
Banatul Lugojului şi Caransebeşului, redenumit Banatul Montan, a devenit
un spaţiu de refugiu, care „a permis adăpostirea şi supravieţuirea în
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cuprinsul său a vechilor forme româneşti de organizare social-politică, fiind
meritul autorului acestei lucrări de a le fi urmărit şi reconstituit în
componentele lor esenţiale” (Academician Nicolae Edroiu). În anul 1658,
odată cu ocupaţia otomană, a dispărut şi această instituţie. Într-o primă fază,
această lucrare a constituit teza de doctorat a d-lui Sorin Bulboacă, care a
fost prezentată la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, în
primăvara anului 2005. Într-adevăr, după trecerea atâtor ani, aşteptăm, cu
speranţe şi deosebit interes, publicarea următorului volum, care, cu
siguranţă, ne va împlini lipsurile în cunoaşterea adevăratei istorii a
Românilor (Emil Arbonie).
Emil Arbonie, Ştefan Ioan Lucaciuc, Momente din evoluţia Tribunalului
Arad (1872-2012), „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2012, 386 p.

La 1 ianuarie 2012 s-au împlinit 140
de ani de la punerea în vigoare a
noului cadru legal al organizării
judecătoreşti arădene, în baza
Articolului de lege XXXI/1871, care,
la rândul său, materializa separarea
justiţiei
de
administraţie,
în
conformitate cu Articolul de lege
IV/1869. Autorii studiului au dorit să
evidenţieze realitatea faptului că,
organizarea instanţelor judecătoreşti
arădene au făcut parte integrală, de-a lungul timpului, din structura
complexă a modalităţii în care societatea a înţeles să asigure exercitarea
drepturilor publice şi private ale cetăţenilor. Modificările teritorialadministrative survenite în această perioadă, schimbarea de suveranitate şi
înlocuirea regimurilor politice au condus către frecvente reorganizări
judecătoreşti. Dacă în anul 1872, în comitatul Arad funcţionau numai
instanţe judecătoreşti cercuale, în Arad, Buteni, Chişineu, Ineu, Pecica,
Maria-Radna şi Şiria, toate subordonate Tribunalului Arad, ulterior, acestora
549

le-au fost adăugate şi judecătoriile din Hălmagiu, Baia de Criş, Nădlac,
Aradul Nou, Săvârşin, Sântana. Competenţa instanţelor judecătoreşti
arădene, cărora în anul 1933 li s-a adăugat şi Judecătoria de Muncă, iar în
perioada 1940-1945, şi Curtea de Apel Arad-Oradea, au suferit modificări,
în funcţie de interesele statului. Polularizarea şi colectivizarea justiţiei
româneşti, în urma celui de Al Doilea Război Mondial, după modelul
sovietic, au condus la raionarea justiţiei (1952), înfiinţându-se tribunale
populare raionale (Arad, Criş, Ineu, Lipova, Sebiş-Gurahonţ şi Sânnicolaul
Mare, subordonate Tribunalului Regional Arad, în urma desfiinţării
judecătoriilor populare. Continuarea popularizării justiţiei în perioada
totalitarismului socialist, prin înfiinţarea organelor obşteşti cu atribuţii de
jurisdicţia muncii, a consiliilor de judecată din intreprinderi şi instituţii,
precum şi a comisiilor de împăciuire, care funcţionau pe lângă comitetele
executive ale sfaturilor populare, au condus, din anul 1968, la reducerea
numărului instanţelor judecătoreşti arădene. Astfel, în perioada 1968-1992,
au funcţionat numai judecătoriile din Arad şi Ineu, în subordinea
Tribunalului Judeţean Arad. Desfiinţarea proprietăţii socialiste şi sporirea
intereselor publice şi private ale cetăţenilor au condus, în anul 1992, la o
nouă reorganizare judecătorească, în baza căreia funcţionează judecătoriile
din Arad, Chişineu-Criş, Gurahonţ, Ineu şi Lipova, în circumscripţia
teritorială a Tribunalului Arad. Pe lângă structurile instituţionale, în baza
datelor arhivistice, au fost făcute publice biografiile unui număr de 56 de
magistraţi. De-a lungul timpului, aceştia au îndeplinit şi alte atribuţii
juridice, în calitate de procurori, notari şi avocaţi. Lipsa documentelor
administrative şi de personal, au determinat autorii să abordeze numai
anumite momente din evoluţia Tribunalului Arad. Urmare a
profesionalismului său, precum şi respectului faţă de instituţia pe care a
slujit-o, d-l judecător Ştefan Ioan Lucaciuc, fost preşedinte al Tribunalului
Arad, în perioada 2006-2012, a avut o contribuţie esenţială la realizarea
acestui studiu. Mai mult, concomitent cu lansarea acestei cărţii, cu sprijinul
financiar al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, a pus în
circulaţie şi o medalie jubiliară (Emil Arbonie).
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Doru Sava, Aradul Nou-Mureşel, istoria unui cartier, povestea unei lumi,
Editura Promun, Arad, 2011, 470 p.
Jurnalistul arădean Doru Sava este autorul
primei scrieri monografice, în limba
română, despre cartierul Aradul Nou,
colonie germană înfiinţată după anul
1717, într-o străveche aşezare, locuită în
acea perioadă de creştinii români şi sârbi.
Utilizând o multitudine şi diversitate de
izvoare arhivistice, scrieri monografice,
studii şi articole de istorie, în limbile
română, germană, maghiară şi engleză,
site-uri
informaţionale,
imagini
fotografice şi hărţi, autorul include
aşezarea şi locuitorii acesteia într-un
cadru istoric special, cu „tradiţii specifice,
o lume a sa”. În acest cadru istoric sunt
reliefate date şi informaţii vechi sau
inedite, referitoare la cultele religioase, unităţile şcolare, organizarea
administrativă, sistemul sanitar, economia, meşteşugurile, comerţul şi
instituţiile de credit, cooperaţiile, asociaţiile religioase, profesionale,
culturale, sportive, sociale, civice şi muzicale, ilustrând această „lume”, cu
prezentarea anumitor personalităţi. Accentuând specificitatea acestei aşezări
arădene, d-na Elena-Rodica Colta prezintă cultura tradiţională germană. Dea lungul celor 290 de ani de la înfiinţarea comunităţii germane din Aradul
Nou, fenomenele politice din ultimii 70 de ani au determinat emigrarea
marii majorităţi a acestor locuitori. Cu toate acestea, istoria cartierului
Aradul Nou-Mureşel continuă, spre bucuria arădenilor care îşi iubesc oraşul.
Prin urmare, mulţumim autorului, precum şi celor cale l-au sprijinit în
realizarea acestei scrieri monografice, dar mai ales locuitorilor, pentru
istoria arădeană pe care au realizat-o de-a lungul unei perioade de aproape
trei secole (Emil Arbonie).
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Liubomir Şandici, Monografia comunităţii sârbe din Arad-Gai. Cartea a
III-a – Comorile noaste, Editura Mirador, Arad, 2011, 143 p; Idem, Cartea
I-a, Cartea roşie: acesta este Gaiul meu, Editura Promun, Arad, 2012, 248
p.

Dacă comunitatea germană din Aradul Nou a lăsat, acum, asupra românilor
travaliul şi interpretarea istoriei cartierului, comunitatea sârbilor din AradGai îşi menţine, cu pasiune şi dârzenie, dragostea obştească. Astfel, d-l
inginer Liubomir Şandici a devenit istoricul amator al acestei comunităţi
ortodoxe, aflată şi ea, din păcate, într-o continuă scădere numerică. În baza
izvoarelor arhivistice nenominalizate, precum şi a celor editate, dar şi a
numeroaselor şi ineditelor fotografii, autorul materializează „comorile”
sâbeşti din Gai, sub forma Bisericii, Casei parohiale, Casei naţionale şi a
Şcolii, acest prim volum fiind editat în ediţie bilingvă, sârbă şi română.
Continuând cercetarea şi interpretarea datelor şi faptelor istorice, autorul
analizează migraţiile sârbe, viaţa, pasiunile şi personalităţile acestora, mai
cu seamă ecleziastice, în perioada 1870-2012. Felicitând autorul, cunoscut
de mai muţi ani în cadrul cercetărilor arhivistice, aproape zilnice, îi
mărturisim, cu deosebit respect, nerăbdarea generată de publicarea celei de a
II- Cărţi, pentru a ne informa, cât mai deplin, asupra istoriei acestor fraţi
găieni, privită cu ochii secolului XXI (Amil Arbonie).
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Doru Bogdan, Preparandia din Arad în conştiinţa cultural-istorică a epocii
sale (1812-2012), Editura Nigredo, Arad, 2012, 441 p.
Gândind şi trudind la scrierea acestui
volum o perioadă de mai bine de 10 ani,
după o documentare acerbă şi constantă,
de mai multe zeci de ani, eruditul profesor
arădean dr. Doru Bogdan a dedicat această
lucrare, cu un înalt nivel ştiinţific-cultural,
„străbunilor eroi” şi urmaşilor acestora,
deveniţi
„ostenitori-luptători”
pentru
Şcoală şi Biserică, pentru Limba română şi
Întregirea neamului, acţiuni continuate şi
astăzi, la un alt nivel. Cercetând, analizând
şi
sintetizând
fonduri
arhivistice
ecleziastice şi şcolare, presa românească
din Transilvania, Banat, Crişana, alături de
cea centrală, culegeri şi colecţii de
documente,
memorialistică,
lucrări
generale şi de specialitate, în cadrul unui număr de VII capitole, temeinicul
elev şi dascăl preparandial a dezvoltat istoria monumentală a acestei ilustre
Şcoli bicentenare arădene, trecând-o prin cadrele istorice, istoriografice şi
ale complexei conştiinţe intelectuale româneşti, ilustrând momentele de
criză existenţială de-a lungul timpului, finalizând îndreptarea către viitor,
printr-un binemeritat omagiu. Recomandăm, cu respect şi preţuire, atât
cercetătorilor, cât şi iubitorilor istoriei cultural-ştiinţifice arădene, această
lucrare a d-lui profesor dr. Doru Bogdan, alături de celelalte, publicate
anterior (Emil Arbonie).
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Impresii pe marginea unui album
Pentru a doua oară, după
apariţia
monografiei
localităţii
Voislova, acest sat până mai ieri uitat
de lume, îşi etalează graţie tânărului
cercetător Petru Opruţ valenţele
economice, sociale şi, mai ales,
culturale şi artistice. Căci, câte alte
aşezări cu pretenţii din culoarul Bistrei
bănăţene nu aşteaptă un intelectual
asemenea lui cu pricepere şi pasiune
pentru a le scoate din anonimat?
Ce, oare, l-a animat pe tânărul
Petru Opruţ în ideea alcătuirii acestui
album? Nimic altceva decât, credem
noi, dragostea nemărginită faţă de locul
naşterii şi oamenii care îl populează.
Repere i-au fost: biserica şi şcoala;
cimitirul
şi
troiţele;
„caliţa
şerpuitoare” din deal, şi ogorul, şi pădurea, şi, vorba poetului nepereche
„tot ce mişcă” în acest spaţiu „râul, ramul”…
Argăsitorii, brodezele, cojocarii, pălărierii, ţesătoarele şi ceilalţi
creatori anonimi au adunat în acest album prin truda lui Petru Opruţ prinosul
de frumuseţe al portului popular local. Toţi cei de mai sus nu s-au gândit
vreodată că unul din fii satului să valorifice, peste vreme, lumina minţii,
talentul creator, măiestria şi hărnicia mâinilor lor.
Deşi nu este muzeograf de profesie şi, din câte cunoaştem, nici
etnograf nu este, Petru Opruţ şi-a înţeles menirea de intelectual al obştii
considerând fapta sa ca o datorie de suflet, de respect faţă de precursorii,
actualii şi viitorii săi concetăţeni. Iată un exemplu demn de luat în seamă şi
de a fi urmat şi de alţi tineri de o seamă cu domnia sa.
Petru Opruţ a reunit în acest album o bună parte din zestrea lăzilor de
zestre ale voislovenilor, exprimată în imagini foto, salvând-o de la pieire.
Activitatea sa de salvagardare a acestor documente este în acelaşi timp
benefică şi lăudabilă.
Fiecare imagine din albumul de faţă reprezintă o realitate, subiecţii
(persoanele fiind amplasate într-un anumit context din care nu lipsesc
următoarele elemente tradiţionale: mobilierul de interior, covoarele, faţadele
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caselor, grădiniţele cu flori, „şorocăturile”(cătrilie), porţile „în parchetaje”
şi „cu traforare”, fântânile „cu ciutură” (cu roată). Alte piese accesorii de
sorginte populară: bâtele, coşurile împletite din nuele, „oblanicu”, toporul
şi traista. Nu lipsesc din decor elemente ale tehnicii moderne: bicicleta,
tricicleta, căruciorul pentru copii, microbuzul şi nici trompeta, instrument
muzical de suflat din alamă). Doar câteva imagini umanizate oglindesc uliţa
mare a satului, curtea şi grădina casei. Feţele celor care au pozat, în
majoritate, exprimă seninătate, optimism, dragoste de viaţă, vizavi de
fizionomiile celor traumatizaţi de afectele joase ale unei vieţi egoiste, a unui
trai inuman condiţionat de starea lor materială.
Un gând bun îndreptăm şi admiraţia noastră înspre toţi fotografii
amatori, nenumiţi, graţie cărora, astăzi, după atâta amar de vreme putem să
ne bucurăm de meşteşugul artei lor pe care au practicat-o nu numai în acest
loc ci pretutindeni.
Etnografii, folcloriştii, istoricii, artiştii plastici, antropologii ş.a. vor
roii în jurul acestui album ca albinele în apropierea unui blid de lut plin cu
miere pentru a se înfrupta din „aromata băutură de aur”. Interesant de ştiut
dacă nu cumva reversul acestor documente iconografice nu conţin anumite
înscrisuri asupra persoanelor: date biografice, mesaje în versuri, amintiri,
etc.
O expunere cronologică a documentelor iconografice din acest
corpus nu ar fi deranjat pe nimeni ci, dimpotrivă era necesară pentru a stabili
evoluţia sau, poate, involuţia costumului popular local. Mare păcat că
obiectivele fotografice n-au surprins meşteşugarii în procesul de creaţie şi
nici personajele ce ni se înfăţişează în activitatea lor de fiecare zi ca
lucrători de pământ şi crescători de animale. Excepţie face fotografia de la
pagina 91 cu cei trei „stânjănari” (lucrători de pădure). Îndrăznim să
credem că, numai peste jumătate veac, acest album va reprezenta „creanga
de aur” a unei zone etnofolclorice care cândva (alaltăieri, ieri şi mai puţin
astăzi) emana elemente din sfera etnografiei şi folclorului.
Ce urmează după acest album? Ceva ce trebuie să „urmeze” fiindcă
Petru Opruţ este tânărul nestarnic, căruia „îi fuge mintea”. În ceea ce ne
priveşte îi recomandăm ca, împreună cu toţi cei care aplaudă iniţiativele sale
şi cu organele administrative, conducerea bisericii şi şcolii apelând, de ce nu
şi la potentaţii vremii, să pună bazele unui muzeu de istorie şi etnografie a
satului Voislova. În acel muzeu, turistul care caută obiective interesante
precum: vestigiile istorice şi arheologice de la Sarmisegetusa, Biserica de la
Densuş, Cariera de marmură de la Ruschiţa, Munţii Retezat şi Poiana
Mărului să achiziţioneze monografia satului, acest album şi să cunoască
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urmele coloniei Pons Augusti, folclorul şi etnografia locului. Cu aceste
gânduri îi urăm succes deplin în viitoarele sale înfăptuiri.
Dumitru Jompan

Marga la 8 aprilie 2011
Lucian Petraş, Politică şi demers naţional în comitatul Arad (1895-1916),
Editura Brumar, Timişoara, 2008, 292 p.
Profesorul dr. Lucian Cristian Petraş,
funcţionar în cadru Serviciului Judeţean Arad
al Arhivelor Naţionale, face parte, împreună
cu dr. Sorin Bulboacă şi dr. Eugen Ghiţă, din
frontul tinerilor istorici care au redeschis
speranţele noastre faţă de istoria adevărată a
Aradului şi împrejurimilor sale. Utilizând
informaţiile cuprinse în 15 fonduri arhivistice,
păstrate în arhivele, bibliotecile şi muzeele din
Arad, Bistriţa Năsăud, Cluj-Napoca şi
Timişoara, în periodicele româneşti şi
maghiare din perioada anilor 1895-1916, din
diverse culegeri de documente editate de-a
lungul timpului, lucrări cu caracter general,
studii şi articole cu caracter special, d-l Lucian Petraş a reuşit, în cadrul unui
real nivel cultural-ştiinţific, analiza şi sinteza activităţii politice a arădenilor
deveniţi „nucleul” şi „forţa radiantă” a demersurilor naţionale, realităţi care
aveau să conducă, la crearea statului naţional unitar român, prin Adunarea
Naţională de la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918. În parte, promotorii
demersului naţional şi realizatorii Marii Uniri au fost arădenii din cadrul
păturii sociale mijlocii, reprezentate prin proprietari, comercianţi, cadre
didactice, clerici, funcţionari şi liber profesionişti, sprijiniţi deplin şi fără
rezerve de către populaţia românească, majoritară, întotdeauna, în comitatul
Arad. Astfel, prin demersuri active şi permanente, militantiştii români
arădeni au realizat reluarea activismului politic, la nivel comiatens, apoi la
nivel parlamentar, trecând de la susţinerea dezideratului naţional al
egalităţii în drepturi, la punerea în practică, într-un context internaţional
favorabil, a principiului autodeterminării şi „a unirii lor cu conaţionalii de
dincolo de Carpaţi”. Studiul d-lui Lucian Petraş constituie o importantă şi
relevantă sursă de informaţii care, utilizată în spiritul cultural-ştiinţific
propriu, complexează materializarea istoriei românilor arădeni. Cu atât mai
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mult, cu cât, şi d-l Lucian Petraş constituie, iarăşi, un exemplu demn de
urmat, în detalierea activităţii militantiştilor naţionali arădeni, prin
publicarea volunului Mihai Veliciu (1846-1921): studiu şi documente, Arad,
2011, 202 p Emil Arbonie).
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Bibliografia istorică a studiilor şi comunicărilor de istorie
publicate în volumele „90 de ani de administraţie românească
în Arad” şi „Administraţie românească arădeană”, vol. I-VI,
Doru Sinaci, Emil Arbonie (coord), „Vasile Goldiş”
University Press, Arad, 2010-2013
Emil Arbonie,
Doru Sinaci,
1. Arbonie, Emil, Reorganizarea administraţiei municipale arădene – 30
aprilie 1920, în: „90 de ani...”, pp. 167-181:
2. Idem, Funcţionarii Primăriei Municipiului Arad (1919-1926), în:
„Administraţie... ”, vol. I, pp. 121-229;
3. Idem, Intabularea dreptului de proprietate cu titlu de drept de
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4. Idem, Colectivizarea autorităţii judecătoreşti arădene (1947), în: vol. III,
pp. 281-222;
5. Idem (coautor), Separarea puterii judecătoreşti de administraţia
comitatensă arădeană (1871), în: vol. IV, pp. 207-239;
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profesionale ale avocaţilor transilvăneni (1919), în: vol. V, pp. 233-255;
7. Idem (coautor), Bibliografia istorică a studiilor şi comunicărilor de
istorie publicate în volumele „90 de ani de administraţie românească în
Arad” şi „Administraţie românească arădeană”, în: vol. V, pp. 527-533;
8. Idem, Avocaţii evrei arădeni şi consecinţele aplicării dispoziţiilor
privitoare la starea juridică a locuitorilor evrei din România (august 1940septembrie 1944), în: Vol. VI, pp. 361-412;
9. Idem (coautor), Bibliografia istorică a studiilor şi comunicărilor de
istorie publicate în volumele „90 de ani de administraţie românească în
Arad” şi „Administraţie românească arădeană”, în: vol. VI, pp. 558-568;
10. Ardelean, Aurel, Rolul lui Vasile Goldiş în realizarea învăţământului
românesc la Arad, în: „90 de ani...”, pp. 7-15;
11. Bătrâna, Alexandru (coautor), Relaţia dintre istorie şi artă. Monumentul
„Crucea martirilor Unirii 1918-1919” din Arad, în: vol. I, pp. 295-304;
12. Boia, Stelean-Ioan, Învăţământul românesc din Lipova între cele două
războaie mondiale, în: „90 de ani...”, pp. 237-248;
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13. Idem, Lipova – istorie şi administraţie (secolele XVIII-XIX), în vol. I,
pp. 7-20;
14. Idem, Lipova în perioada Principatului (sec. XVI-XVII), în: vol. II, pp.
7-21;
15. Idem, Biserica arădeană şi Marea Unire, în: vol. III, pp. 165-178;
16. Idem, Aradul în anii regimului monarhic autoritar (1938-1940).
Economie, societate, viaţă politică, vol. IV, pp. 379-393;
17. Idem, Învăţătorii arădeni pe Frontul de Răsărit în al Doilea Război
Mondial (1941-1944), în: vol. V, pp. 324-336;
18. Idem, Aradul între anii 1867-1900. Economie şi societate, în: vol. VI,
pp. 135-150;
19. Bogdan, Doru, Preparandia din Arad şi Şcoala Ardeleană în conştiinţa
intelectualităţii româneşti, „90 de ani...”, pp. 26-77;
20. Idem, Preparandia din Arad creatoare de intelectualitate românească,
în: vol. II, pp. 32-76;
21. Idem, Istoriografia Preparandiei din Arad (1818-1912), , în: vol. IV, pp.
122-197;
22. Idem, Profesorul Eduard I. Găvănescu despre dr. Ştefan Cicio Pop, în:
vol. VI, pp. 314-322;
23. Boldea, Ligia, O problematică patrimonială în cadrul banatului Montan
medieval: donaţiile regale în secolul XIV-XVI, în: vol. V, pp. 30-45;
24. Bolovan, Ioan, ASTRA, societatea civilă românească din Transilvania şi
statul dualist, , în: vol. IV, pp. 198-206;
25. Bradin, Virgiliu, Iosif Moldovan – santinela învăţământului românesc
din ţinuturile Aradului, în: „90 de ani....”, pp. 229-236;
26. Idem, Iosif Moldovan – reorganizator al învăţământului din ţinutul
Aradului în perioada de după Unire, în: vol. I, pp. 243-270;
27. Idem, Contribuţia întrunurilor social-politice şi culturale desfăşurate la
„Casa Naţională” din Pârneava la realizarea Marii Uniri, în: vol. II, pp.
133-153;
28. Idem, Sava Raicu şi politica financiar-bancară a Băncii „Victoria” din
Arad în perioada dualismului austro-ungar, în: vol. III, pp. 135-154;
29. Idem, Sava Raicu – preşedinte al Comitetului de iniţiativă pentru
colecta construirii aeroplanului „Vlaicu II”, vol. IV, pp. 304-315;
30. Idem, Inginerul Iuliu Moldovan – întemeietorul silviculturii moderne din
România, în: vol. V, pp. 158-168;
31. Idem, Tânărul Slavici – militant naţional şi publicist în presa arădeană,
în: vol. VI, pp. 159-181;
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32. Bud, Alexandru-Bogdan, Bibliotecile mitropoliţilor greco-catolici
ardeleni în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului al
XX-lea, în: vol. I, pp. 21-37;
33. Idem, Cartea în bibliotecile asociaţiilor culturale din Transilvania între
1850-1918, în: vol. II, pp. 82-102;
34. Bugariu, Valentin, Istorie şi viaţă bisericească la Gătaia, în: vol. V, pp.
56-82;
35. Bulboacă, Sorin, Comitatul Zarand în timpul Arpadienilor, în: vol. III,
pp. 19-26;
36. Idem, Comitatul Arad în timpul Arpadienilor, în: vol. IV, pp. 7-22;
37. Idem, Comitatul Arad în veacul al XIV-lea, în: vol. V, pp. 46-55;
38. Idem, Comitatul Zarand în secolul al XIV-lea, în: vol. VI, pp. 9-16;
39. Burian, Dana-Emilia, Violenţa domestică în Transilvania, în: vol. III,
pp. 336-349;
40. Cârja, Ioan, Şcolile confesionale din Transilvania secolului al XIX-lea,
între istoriografie şi politică, în: „90 de ani...”, pp. 78-88;
41. Colta, Elena Rodica, Preotul Ioan I. Ardelean (1883-1949), o
personalitate prestigioasă a vieţii arădene după Marea Unire, în: vol. I, pp.
325-332;
42. Idem, Implicarea istoricului de artă arădean Coriolan Petreanu în viaţa
culturală din Transilvania, după instaurarea administraţiei româneşti, în:
vol. II, pp. 170-178;
43. Idem, Reţeaua de rudenie a intelighenţiilor româneşti – o formă de
întărire a identităţii naţionale din imperiu, în: vol. IV, pp. 57-70;
44. Idem, O practică funerară încă actuală în extremitatea vestică a
României: cântarea „Horei Mortului”, în: vol. V, pp. 482-493;
45. Coţolan, Anca Roxana, Fenomenul migraţiei româneşti – o problemă de
menegement sau de prioritate?, în: vol. III, pp. 350-358;
46. Criste, Eugeniu (coautor), Etnomuzicologul Ioan T. Florea (1920-2001).
O schiţă biografică, în: vol. VI, pp. 354-369;
47. Deanac, Duśan, Datina umblatului cu „koleda” la sârbii mureşeni, în:
vol. V, pp. 438- 443;
48. Demşea, Dan, Dascălul şi directorul şcolar Porfirie Popescu din
comuna de podgorie Covăsânţ (1842-1909), în: „90 de ani...”, pp. 89-96;
49. Idem, Harta de carte funduară a oraşului Arad (1855-1858), în: vol. I,
pp. 38-41;
50. Idem, Date genealogice şi istorico-documentare referitoare la familia
învăţătorului şi preotului Ioan Silviu Tomuţa din Lupeşti – Arad (18891971), în: vol. II, pp. 112-132;
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51. Idem, Tradiţii industriale în judeţul Arad: sec. XIX-XX. Menţiuni
documentare şi evoluţii, în: vol. III, pp. 61-81;
52. Idem, Familiile Crăciun-Karátson-Caracionii din Luna de Sus (Cluj) şi
din părţile Aradului (secolele XIV-XIX). O cercetare preliminară, în: vol.
IV, pp. 40- 56;
53. Idem, Strădaniile protopopului Vasile Caracioni pentru adeverirea
titlului nobiliar în cuprinsul comitatelor vecine Arad şi Timiş, în: vol. V, pp.
83-109;
54. Idem, Un studiu istorico-urbanistic al cvartalului mărginit de străzile
Crişan, Tudor Vladimirescu, Mircea V. Stănescu şi Bulevardul Revoluţiei,
în: vol. VI, pp. 106-117;
55. Dragoş, Aurel, Oameni, destine, eroi, în: vol. V, pp. 294-306;
56. Dragoteanu, Mircea (coautor), Începuturile turismului montan în
Transilvania. Activitatea de pionierat a Asociaţiei Carpatine Transilvănene
„S.K.V.”, în: vol. III, pp. 43-60;
57. Idem (coautor), Propaganda naţională românească prin utilizarea
poştală a timbrelor dedicate retrocedării Ardealului de Nord, în: vol. III,
pp. 220-232;
58. Emandi, Lucian (coautor), Colaborarea lui Ioan Slavici la „Tribuna
poporului” şi „Tribuna”, în: vol. IV, pp. 240-254;
59. Gelu, Iavorca Marcov Iorgovan, Pâinea noastră cea de toate
zilele(grâul şi pâinea ritual la sârbii mureşeni), în: vol. V, pp. 444-452;
60. Ghiţă, Eugen, Aspecte privind organizarea administrativ-teritorială şi
instituţională a comitatului Arad în secolul al XVIII-lea, în: vol. II, pp. 2231;
61. Grec, Marius, Pagini din istoria arheologiei româneşti, în: vol. III, pp.
7-18;
62. Idem, Interesul pentru cultura europeană între Reformă şi
Contrareformă, în: vol. IV, pp. 23-28;
63. Idem, Cercetarea arheologică şi principalele orizonturi ale cercetării,
în: vol. V, pp. 11-17;
64. Idem, Emigranţii români şi fenomenul de infracţionalitate în Italia, în:
vol. VI, pp. 471-487;
65. Greffner, Otto (coautor), 286 de ani de învîţământ în limba germană în
Aradul Nou, în: vol. IV, pp. 92-121;
66. Idem (coautor), Personalităţi ale învăţământului german, în volumul VI,
pp. 494-522;
67. Gruneanţu, Lazăr, Organizarea profesiei de avocat în Banat şi
Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în: vol. VI, pp. 151158;
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68. Hadiji Vasinca, Maria, Comunitatea ucraineană între tradiţie şi
modernitate. Cazul comunei Târnova (jud. Arad), în: vol. V, pp. 464-481;
69. Haţegan, Ioan (coautor), Sistemul de fortificaţii mureşene în Evul
Mediu,în: vol. V, pp. 18-29;
70. Ienăşescu, Lucian, Aspecte privind activitatea despărţământului
arădean al Institutului Social Banat-Crişana, în: „90 de ani....”, pp. 249264;
71. Idem, Aşezăminte culturale rurale din interbelicul arădean, în: vol. I,
pp. 271-286;
72. Idem, De la condiţia de aliat la armată de ocupaţie, în: vol. II, pp. 285298:
73. Idem, Consideraţii despre activitatea publicistică desfăşurată de Tiberiu
Vuia în anii interbelici, în: vol. III, pp. 190-198;
74. Idem, Probleme sociale abordate de Asociaţia naţională arădeană
pentru cultura poporului român în perioada 1900-1910, vol. IV, pp. 293303;
75. Idem, Cercuri culturale învăţătoreşti din lumea rurală arădeană
interbelică şi contribuţia lor la educaţia populaţiei adulte, în: vol. V, pp.
280-288;
76. Idem, Acţiuni de culturalizare desfăşurate de cercurile „Sfântul
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77. Kósa, Alexandru(coautor), Sistemul de fortificaţii mureşene în Evul
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